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3. novembris, svētdiena 

10:00   Ģimeņu Dievkalpojums. 
6. novembris, trešdiena 

10:00 Dievkalpojums ar kvēpināšanu.  
Ikšķiles iecirkņa konvents.  

7.novembris, ceturtdiena.  
19:00 Dievkalpojums 1.kārtība.  

10.novembris, svētdiena 
10:00 Dievkalpojums 2.kārtība. 

11.novembris, pirmdiena  
19:00 Piemiņas brīdis Brāļu kapos.  

14.novembris, ceturtdiena  
19:00 Dievkalpojums 1. kārtība.  

15. novembris, piektdiena. 
12:00 Dievkalpojums 2. kārtība.  
13:30 Senioru pēcpusdiena. 

17. novembris, svētdiena.  
10:00 Dievkalpojums. Augstās Liturģijas 
Dievkalpojums ar kvēpināšanu 1. 
kārtība. 

18.novembris, pirmdiena.  
12:00 Latvijas Republikas Neatkarības 
dienas Ekumēniskais Dievkalpojums. 

19. novembris, otrdiena. 
18:00 Margaritas studija.  

21.novembris, ceturtdiena. 
19:00 Dievkalpojums 1. kārtība. 

24.novembris, svētdiena. 
10:00 Dievkalpojums 2.kārtība. 

27.novembris, trešdiena. 
19:00 Alfas kursa sākums. 

28. novembris, ceturtdiena. 
11:00 Dievkalpojums pansionātā.  
19:00 Dievkalpojums 1.kārtība. 
 
 Visi Dievkalpojumi, (ne ekumēniskie), Ogres 

Evaņģēliski luteriskajā draudzē notiek ar Sv. 
Vakarēdienu, pie kura aicināti visi kristīti un 
iesvētīti luterāņi, kuri uz to sagatavojušies.  

 
 

Ogres Evaņģēliski luteriskās Draudzes 

ZIŅOJUMI   Novembris, 2019 
Mēneša lozungs:  

“Es zinu mans glābējs dzīvs.” Ījaba 19:25 

Kristus Dzīvība un Svētums uztur dzīvību un 

svētumu redzamajā Kristus Miesā – Baznīcā. To 

apzinoties, Kristus katru ticīgo aicina mīlēt 

Dievu un mīlēt savu tuvāko. Tuvākā mīlestība ir 

mūsu Dieva mīlestības pārbaudes mēraukla. Ja 

nespēju panest savu brāli vai māsu ar visām tā 

nepilnībām, ja nespēju mīlēt tos tādus, kādi tie 

ir, ja nespēju piedot pāri darījumus, tad 

mīlestības trūkumā esmu sevi atšķīris arī no 

Dieva sava Glābēja. Dievs vēlas pārvarēt šo 

atšķirtību, tāpēc aicina mūs katru tapt 

pārveidotam Sava Dēla Jēzus līdzībā. Debesu 

Tēvs katram ticībā dāvā Kristus Taisnību, 

Dzīvību un Mīlestību. Dāvā, cerot ka arī mēs 

spēsim parādīt žēlastību - piedot, panest un 

mīlēt savu tuvāko. Lūgsim Dievu, ka gribam un 

spējam ikvienā līdzcilvēkā ieraudzīt Kristus 

Mīlestības līdzību, kas viņā mājo!  

Māc. Mārtiņš Kalējs 

Dievkalpojumi: Svētdienās plkst.10:00 un Ceturtdienās 
plkst.19:00 Mēneša 1.ned. – Ģimeņu slavēšanas Dievk. 
Mēneša trešā svētdiena – augstās liturģijas svētdiena.  
Bībeles stunda: katru trešdienu plkst.10:00  
Lūgšanu Stunda: katru trešdienu plkst. 11:00 
Vecākās paaudzes pēcpusdiena: katra mēneša trešajā 
piektdienā plkst. 12:00 – 16:00  
Margaritas studija: katra mēneša trešajā otrdienā 
18:00, draudzes namā 
Mazuļu un vecāku skoliņa: piektdienās divās vecuma 
grupās, 10:00 un 12:30, draudzes namā. 
Svētdienas skola: katru svētdienu, Dievkalpojuma 
laikā, izņemot Ģimeņu Dievkalpojumus (mēn. 1.ned.) 
Draudzes kora mēģinājumi: svētdienās plkst. 9:00 
Alfa kurss  - jauns kurss sāksies 27.novembrī. 
Pieteikšanās mājas lapā vai pie mācītāja.  
Vīru māceklības grupa Ceturtdienās 20:00 -21:30 
Klusā lūgšana notiek Ikšķiles baznīcā sestdienās 17:00 
Apmeklējumus mājās lūdzam pieteikt mācītājam pa 
tel: 29250181; pie draudzes priekšnieka vai pie 
diakonijas kalpotājiem.  



JAUNAIS ALFA KURSS - no 27.novembra Vai zini kādu, kurš vēlētos iepazīties 

ar kristīgo ticību, tās pamatiem - brīvā, interaktīvā formā? Ja tā, tad aicini viņu uz Alfa 
kursu - 11 alfas un 5 konfesionālo nodarbību ciklu! Katra Alfa kursa nodarbība ietver 
maltīti, lekciju un sarunas mazākā grupā. Tie, kuri to vēlēsies, pēc Alfa kursa 
noklausīšanās un konfesionālo nodarbību apgūšanas varēs saņemt kristību un iesvētību 
mūsu draudzē. 

Jaunais Alfa kurss sāksies trešdien, 27.novembrī, plkst. 19:00 draudzes namā. 
Pieteikšanās Alfa kursam varat, aizpildot pieteikuma anketu draudzes mājaslapā 
(http://ogresdraudze.lv/alfa_kurss), vai rakstot uz e-pastu alfakurssogre@gmail.com, 
vai zvanot kursa koordinatorēm Ingunai (tel.26516335) vai Gunai (tel.26697159). 

Varbūt Tu, jau kādu laiku, esi draudzē un jūti Dieva aicinājumu iesaistīties kādā 
kalpošanā, bet īsti nezini, kā sākt? Tad dalība Alfa kursa komandā var būt Tev ļoti 
piemērota. Jautā Ingunai vai Gunai, ja vēlies pieteikties, vai uzzināt ko sīkāk.  

Mazuļu un vecāku skoliņa  turpina darbību un vēl aicina pievienoties vecākus, kā 

arī vecvecākus un/vai aukles, ar savu mazuli no 3.mēnešu līdz 2 gadu vecumam, uz 
kopīgām nodarbībām un sadraudzību. Nodarbības notiek piektdienās, divās vecuma 
grupās. 10:00 – 11:30  no 3 mēn. līdz 1.gada vecumam.  
12:30 – 14:00 nodarbības no 3 līdz 12 mēn. Vēlamais ziedojums 5 eiro/nodarbība, bet, 
lai ziedojuma apmērs nav šķērslis jūsu dalībai.  
Vēlams iepriekš pieteikties: Līga Kalēja , 26554437, liga.kaleja@inbox.lv  
 

Vīru māceklības grupa Vīru māceklības grupa sākotnējās 4 atvērtās tikšanās 

uzsāka Reformācijas dienā - 31. oktobrī ar izbraukuma Dievkalpojumu Ikšķiles Baznīcā. 
Sākumā apgūsim zināšanas par māceklību. Piedalīties var kristīti un iesvētīti draudzes 
vīri. No 1. decembra tikšanās turpinās tie, kuri apņemas būt uz iespējami visām 
nodarbībām, piekrīt grupas noteikumiem, un saņems Tā Kunga apstiprinājumu. 
Tikšanās paredzētas ceturtdienu vakaros 20:00 -21:30 Ogres (!) Baznīcā. Kopīgi lūgsim, 
mācīsimies un klausīsimies, kā Dievs mūs uzrunā caur Savu Vārdu un darbojas mūsu 
dzīvēs. Grupas vadītājs: Māc. Mārtiņš Kalējs. (29250181) 

 

Kalpotāju tikšanās – 24 novembrī (Mūžības svētdienā) 
Atsaucoties mācītāja ierosinājumam un Dieva vadībai, gribu aicināt visus mūsu 
draudzes kalpotājus uz kalpotāju pēcpusdienu svētdien, 24.novembrī, uzreiz pēc 
Dievkalpojuma. Sāksim ar kopīgām pusdienām (būs pasūtīta zupa), pēc tam līdz 
aptuveni līdz 18:00 pavadīsim interesantu un piepildītu laiku kopā viens ar otru un 
mūsu šīs reizes īpašo viesi – lektoru Daniēlu Godiņu. Viņš lasīs lekciju un vadīs tai 
sekojošas aktivitātes par tēmu "Personību atšķirības jeb, kā labāk izprast citus 
cilvēkus". "Bībelē, 1.Mozus 1:26 ir teikts: "Tad Dievs sacīja: "Darīsim cilvēku pēc mūsu 
tēla un pēc mūsu līdzības..."" Mēs visi esam radīti pēc Dieva tēla un līdzības. Bet kāpēc 
mēs esam tik atšķirīgi? Vai esi kādreiz saticis cilvēku, ar kuru patiešām labi sapraties? 
Vai esi saticis cilvēkus darbā, ar kuriem bija grūti saprasties? Kas izraisa šīs lielās 

mailto:liga.kaleja@inbox.lv


atšķirības? Pārāk bieži mēs ceram, ka citi būs tādi paši kā mēs, taču, kad viņi nepiepilda 
mūsu cerības, mēs nolemjam, ka nevēlamies ar viņiem strādāt. Būtu daudz vieglāk, ja 
visi cilvēki, ar kuriem strādājām, notiekošo uztvertu vienādi. Būtu vieglāk, ja viņi 
uzklausītu to, ko mēs vēlējāmies viņiem pastāstīt, rīkotos tā, kā mēs to sagaidījām, un 
domātu par lietām tādā pašā veidā, kā mēs. Tas būtu vieglāk, bet tā nekad nenotiks." 
Pieteikšanās pie Ingunas Rubinas (tel.26516335).  
 

Trešā mēneša svētdiena – augstās Liturģijas Svētdiena.  
Sākot ar novembri, katra mēneša trešā svētdienā, kas seko pēc senioru pēcpusdienas, 
būs augstās Liturģijas svētdiena. Tajā mēs kalposim ar mūsu Baznīcas 1. kārtību, 
apliecinādami ticību ar Nīkajas ticības apliecību. Šajos Dievkalpojumos lietosim tādas 
adioforas (brīvas) lietas, kā iziešanas un ieiešanas procesiju, vīraka kvēpināšanu un 
citas. Pārējās svētdienās un ceturtdienās Dievkalpojumu kārtībā nekas nemainīsies un 
paliks arvien tāda pati kā līdz šim.    

Dežūras baznīcā šogad. Mūsu draudzē jau daudzus gadus notiek svētīga 

kalpošana – dežūras dievnamā no maija līdz septembrim.  
Atvērta baznīca pilsētā ir kā veldzējoša oāze, kur atpūsties no ikdienas steigas un pabūt 
Dievnama mierinošajā vēsumā, dodot iespēju to izbaudīt arī citiem. Atlicinot mirkli 
divvientulībai ar Dievu - uz ko, Viņš mūs visus, patiesībā, ik dienas aicina. Mūsu 
uzdevums ir atvērt Dievnama durvis, ne tikai Dievkalpojuma, bet arī pārējā laikā, lai 
cilvēki klusumā varētu tuvoties Dievam. Kā liecina māsas katru dienu, kad mūsu durvis 
bija atvērtas, kādam cilvēkam bija svarīgi ienākt baznīcā. Ja kaut vienam tas bija 
nepieciešams, tad ir svētīgi, ka durvis bijā vaļā. Pateicība mūsu mazajam draudzes 
māsu pulciņam, kas atsaucās šai svarīgai kalpošanai - Rutai Māliņai, Velgai Madžulei, 
Aldai Griškai un Veltai Augstkalnietei. Ticu, ka nākošgad šī svētīgā kalpošana tiks jo 
vairāk atbalstīta arī no pārējo draudzes locekļu puses un mēs radīsim iespēju vērt 
Baznīcas durvis vēl biežāk.  

Senioru ekskursijā uz LNB. 12.oktobrī mūsu draudzes seniori devās 

braucienā uz LNB. Mūsu gide dienas garumā bija sirsnīgā Dzidras kundze. No stiklotā 
divpadsmitā stāva kores pavērās brīnišķīga Rīgas panorāma ar baznīcu torņiem un 
krāsaino rudens koku krāsām. Tā izstaigājām LNB stāvu pēc stāva, klausoties ticības 
māsas Dzidras kundzes profesionālo un emocionālo stāstījumu par katru bibliotēkas 
telpu. 
Mūsu mīļā pavadone ieaicināja mūs arī savā darba kabinetā, kur cienāja ar sarūpēto 
kafiju un našķiem. Neilgu laiku pavadījām sirsnīgās sarunās. Dzidras kundze vēlreiz 
pateicās par aizlūgumiem - par viņas Zviedrijā dzīvojošo meitas ģimeni un saslimušo 
mazmeitiņu, kuru Dievs dziedinājis, uzklausot mūsu visu lūgšanas. Savukārt mēs 
pateicāmies Dievam, ka esam satikuši Dzidru, kuras ticības stāsts bija mums ļoti 
iedvesmojošs. Pateicībā par brīnišķīgo ekskursiju un mums veltīto laiku, kā mīļi draugi 
atvadījāmies un aicinājām Dzidru apciemot mūs. Lai slavēts Tas Kungs par veiksmīgu 
norisi un jauko noskaņojumu visas dienas garumā. Diakonija vārdā – Ilma Andersone. 



Mācītājs: Mārtiņš Kalējs, mob. tālr.: 29250181, e-pasts: martins.kalejs.ogre@gmail.com 

Mācītāja pieņemšanas laiki: Trešdienās no 16:30-18:30 

Draudzes priekšnieks: Jānis Draulis, mob. tālr.: 26431146, e-pasts: draulisjanis@inbox.lv 

Kancelejas darba laiki: O.15:00-18:00; C. 9:00-12:00; Sv. - pēc Dievkalpojuma 

Ziņojumi:  lūgumi, ierosinājumi, informācija saistībā ar ziņojumiem, lūdzu sazināties ar 

Līgu Kalēju, mob. 26554437, liga.kaleja@inbox.lv 

Ziedojumi: Pateicamies katram, kurš ar saviem ziedojumiem atbalsta Ogres Ev.lut. 

draudzes darbu un kalpošanu. Īpaši priecāsimies par mērķa ziedojumiem Alfas kursam, 

Svētdienas skolai, draudzes nama pabeigšanai un granulu iegādei.   

Ogres Evaņģēliski luteriskā draudze 

Adrese: Brīvības iela 51, Ogre, LV-5001; 

Vien. reģ. Nr: 90000243763; Banka: AS SEB banka 

Bankas kods: UNLALV2X; Konts: LV78UNLA0033300700801 

www.ogresdraudze.lv    @OgresLutDraudze   

  

 

AKTUĀLI : Vajadzīgs Tavs atbalsts draudzes mājas pabeigšanai! 

Saskaņā ar saņemto būvatļauju, draudzes mājas piebūve jānodod ekspluatācijā līdz 
jaunajam gadam un, lai to izdarītu, mums šobrīd pietrūkst ap 1500 EUR – siltināšanas 
darbiem starp jauno un veco draudzes nama daļu un griestu izšūšanai ar riģipsi, 
špaktelēšanai un krāsošanai. Nauda vajadzīga materiāliem, jo darbus apņēmušies veikt 
Krievu Evaņģēliskās baptistu draudzes vīri(!). 

Savukārt, lai piebūves 2.stāva jaunajā daļā izveidotu jaunu telpu Svētdienas skolai (jo 
esošā istaba lielajam audzēkņu skaitam ir pārāk maza) un citām kalpošanām darba 
dienās, ir jāveic siltās grīdas ieklāšana un betona slīpēšana. Tam ir nepieciešami 7890 
EUR. Tāpat mēs tuvākajā laikā sāksim remontu draudzes nama virtuvē, kurš jāpabeidz 
līdz Alfas uzsākšanai! Tu vari atbalstīt šos darbus ar savām lūgšanām un ziedojumiem! 
Lai Dievs svētī katru priecīgu devēju! 

Saimniecības darbi draudzē.  Pateicoties Kunga svētībai, draudzes locekļu 

ziedojumiem, un Krievu Evaņģēliskās Baptistu draudzes atbalstam darba apmaksai, 
mums visiem kopā izdevies ieklāt grīdas flīzes draudzes nama lielajā zālē. Šomēnes 
plānojam nokrāsot griestus, tad lielā zāle būs gatava kalpošanas un sadraudzības 
vajadzībām. Paldies visiem, kuri atsaucās ar lūgšanām, ziedojumiem, darbu un 
padomu. Patiecamies Ainai par palīdzību, sakārtojot bibliotēkas grāmatas mācītāja 
kabinetā. Paldies katram, kurš pielika roku, lai draudzes nama telpas mums visiem būtu 
mājīgas un kalpošanai piemērotas. Pateicībā draudzes priekšnieks, Jānis Draulis.  

Šomēnes lūgsim: VESELĪBU – Jeļena, Daina, Maruta, Dzintra, Jānis, Sarmīte, Velga, 

Velta, Aina, Ruta, Normunds, Raimonds, Līga, un īpaši tie, kuri savas dienas pavada Ogres 

pansionātā un slimnīcā. APSARDZĪBU UN VADĪBU – Jānis, Kārlis, Pauls, Līga, Lelde, Jānis un 

Kristiāna, Inguna, Guna, Zintis, Valts, Roberts, Jēkabs, Ainārs, Inita, Modris, Ipolits, kā arī 

visiem mūsu draudzes kalpotājiem un viņu ģimenēm. Par mācītājiem: Gunti Kalmi, Uģi 

Brūkleni, Uldi Gailīti, Raimondu Mežiņu, Dzintaru Laugali un arhibīskapu Jāni Vanagu.  
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