
Ogres ev. lut. Draudzes 

ZIŅOJUMI   Oktobris, 2019 
Mēneša lozungs: (Jēzus) Sevi iztukšoja, 

pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem 

līdzīgs; Viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs 

līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei!” Fil 2:7-8 

Kristus mums rāda piemēru, kā Tēvs vēlas, lai 

mēs katrs dzīvojam. Luterāņu teologs Dītrihs 

Bonhēfers to formulēja šādi: “Tikai ticīgais ir 

paklausīgs, tikai paklausīgais tic.” Tikai ticība 

un paklausība kopā ved pie Dieva. Mēs nevaram 

paklausīt bez ticības, savukārt mūsu ticības 

indikators ir mūsu paklausība Kristum. Jēzus 

skaidri aicina ikvienu kristieti: “ņem savu krustu 

un SEKO MAN!” tas izskan četrās (!) Evaņģēlija 

vietās. Tikai sekojot Kristum, mēs topam par 

Viņa mācekļiem, pieaugdami Viņā. Tad mēs 

sadzirdam Lielo Pavēli: “Ejiet un dariet par 

mācekļiem visas tautas, tās kristīdami … un 

mācīdami turēt visu, ko es Jums esmu 

pavēlējis!” Pajautā sev vai Tu esi Kristus 

māceklis? Vai Tu seko Viņam?  

OKTOBRA KALENDĀRS 

3.oktobris, ceturtdiena 

19:00   Dievkalpojums 1.kārtība 

6.oktobris, svētdiena 

10:00 Dievkalpojums 2.kārtība, 

Pļaujas svētki 

11:30 Draudzes Pilnsapulce 

10.oktobris, ceturtdiena 

19:00 Dievkalpojums 1.kārtība 

12.oktobris, sestdiena 

Draudzes ekskursija uz Gaismas pili 

13.oktobris, svētdiena 

10:00 Dievkalpojums 2.kārtība 

15.oktobris, otrdiena 

18:00  Margaritas studija 

17.oktobris, ceturtdiena 

19:00   Dievkalpojums 1.kārtība 

18.oktobris,piektdiena 

12:00 Senioru Dievkalpojums. 

14:00 Senioru pēcpusdiena 

18.oktobris,piektdiena 

19:00 Pāru vakars, draudzes namā 

20.oktobris, svētdiena 

10:00 Dievkalpojums 2.kārtība 

25.oktobris, ceturtdiena 

11:00 Dievkalpojums Ogres 

pansionātā  

19:00 Dievkalpojums 1.kārtība 

27.oktobris, svētdiena 

10:00 Dievkalpojums 2.kārtība 

31.oktobris, ceturtdiena 

19:00 Dievkalpojums 1.kārtība, 

Reformācijas diena 

 

Dievkalpojumi: Svētdienās plkst.10:00 un Ceturtdienās 
plkst.19:00 Mēneša 1.ned. – Ģimeņu slavēšanas Dievk. 
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. 
Pāru vakari: kalpošana atsāksies ar 2019.g.18. oktobri, 
vienu reizi mēnesī piektdienās 19:00 
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.  
Viru māceklības grupa sāks darboties 31. oktobrī 19:00 
Klusā lūgšana notiek Ikšķiles baznīcā sestdienās 19:00 
Mājapmeklējumus lūdzam pieteikt pa tel: 29250181 



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 tikt kristīti un iesvētīti mūsu draudzē. 

Jaunais Alfa kurss sāksies trešdien, 27.novembrī, plkst 19:00 draudzes mājā. 

Pieteikšanās Alfa kursam notiek, aizpildot pieteikuma anketu draudzes mājaslapā 

(http://ogresdraudze.lv/alfa_kurss), rakstot uz epastu alfakurssogre@gmail.com 

vai zvanot kursa koordinatorēm Ingunai (tel.26516335) vai Gunai (tel.26697159). 

Varbūt Tu jau kādu laiku esi draudzē, jūti Dieva aicinājumu iesaistīties kādā 

kalpošanā, bet īsti nezini, kā sākt? Tad dalība Alfa kursa komandā var būt ļoti labs 

un piemērots sākums. Jautā Ingunai vai Gunai, ja vēlies pieteikties vai uzzināt ko 

sīkāk - līdz 15.oktobrim. 

Margaritas studija  turpina savu darbību un gaidīs jūs pievienojamies katra 

mēneša trešajā otrdienā 18:00, draudzes namā. 2019.gada nodarbību saraksts :  

15.oktobris; 19.novembris; 17.decembris. Lūdzu iepriekš pieteikties pie Ramonas 

Zēnas, tel. 26861007, e-pasts: ramonazena@inbox.lv 

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 1 līdz 2,5 gadiem. 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  
 

Jauna Kalpošana - Vīru māceklības grupa  

Vīru māceklības grupa darbu uzsāks Reformācijas dienā 30. oktobrī. 

Pieteikties pie mācītāja var kristīti un iesvētīti draudzes vīri. Tikšanās 

ceturtdienu vakaros 20:00 -21:30 Baznīcā. Ja Tu meklē atbildes uz 

jautājumiem: Kā es varu kļūt par Jēzus Kristus mācekli, kā varu pieaugt 

māceklībā? Kā palīdzēt par mācekļiem kļūt citiem? Tad Kristus aicina tieši Tevi! 

Kontaktpersona: Mārtiņš Kalējs (29250181). 

 

mailto:liga.kaleja@inbox.lv


Pāru vakars notiks 18.oktobrī , plkst.19.Viesos būs ļoti d zīvespriecīgs un 

atraktīvs pāris -  prāvests Uldis Gailītis ar sievu Initu Gailīti no Saldus M.Lutera 

draudzes. Iespējams, kāds atceras, ka Uldim Gailītim mācītāja gaitas aizsākās tieši 

šeit - Ogres draudzē. Pieteikties līdz līdz 15.oktobrim.  

Ar atkalredzēšanās prieku, Ingrīda un Arvils 
 

Atskats uz notikumiem draudzē… Draudzes ekskursija uz Dobeli 

     Šogad 14.septembrī, apvienojot ar rudens ekskursiju, mūsu draudze devās 
braucienā uz Dobeli Liepājas diacēzes dienu ar tēmu „Dieva ģimene” uz kuru mūs 
aicināja Liepājas diacēzes bīskaps Hans Martins Jensons: “Diecēzes diena veidota, 
lai atgādinātu un iedrošinātu mīlestībā rūpēties vienam par otru draudzē un 
ģimenē. Tā ir iespēja piedzīvot jaunu motivāciju plašākā kontekstā. Būt Dieva 
ģimenē nozīmē apzināties kopības, vienotības svētību saņemot Svētā Gara spēku 
no Kristus svētās klātbūtnes ģimenē, vēl spēcīgāk saņemt aicinājumu kopā kalpot 
un kopā svētkus svinēt, dot godu un slavu Dzīvajam Trīsvienīgajam Dievam. Lūgsim, 
lai diecēzes dienā saņemtais mūs darītu dedzīgākus ik dienas doties kopā ar Kristu 
Viņa svētajā ceļā kalpot Viņam un līdzcilvēkiem!” 
    Diacēzes diena sākās ar Dievkalpojumu Liepājas bīskapa Hansa Martina Jensona 
vadībā, piedaloties daudziem draudžu mācītājiem. Pēc Dievkalpojuma visi 
devāmies uz sadraudzības mielastu, kuram sekoja plaša izvēles programma, kurā 
atbilstoši interesēm varēja piedalīties jebkura vecuma klātesošie. Pašiem 
jaunākajiem bija sarūpēta Godly play / Dievs ienāk rotaļā/ nodarbība, jaunieši 
varēja apmeklēt gan veselīgo našķu meistarklasi, gan praktiskā make up uzlikšanu, 
mazo skautu piedzīvojumu vai kādu citu aktivitāti. 
    Devāmies ekskursijā pa Dobeles baznīcu un pilsētu gida pavadīti. Varējām pēc 
izvēles apmeklēt divas lekcijas. Vienu, vadīja mācītājs, Diakonijas nozares vadītājs, 
Oskars Smoļaks, bet otru - Piltenes iecirkņa prāvests Kārlis Irbe. Tāpat bija iespēja 
piedalīties sarunās ar apbalvojuma „ Uzticības vairogs” saņēmējiem. Daudzpusīgo 
programmu noslēdza draudžu gājiens uz pilsētas laukumu, kur noklausījāmies 
teiktās uzrunas un pēc tam baznīcā pulcējāmies kopā uz slavēšanu. Debesu Tēvs 
visu dienu mūs lutināja ar skaistu saulainu laiku, kas īpaši atbilda šim pasākumam, 
citu lietaino dienu starpā. Pateicība Dievam.  
Pateicībā, diakonijas darba vadītāja Ilma Andersone 
 

Ogres evaņģēliskā krievu baptistu draudze 
No oktobra mājvietu pie mums radusi Krievu evaņģēliskai baptistu draudze. Kalpošanas 
aktivitātes baptistu brāļi un māsas veiks pirmdienās, ceturtdienās un piektdienās. 
Dievkalpojumi svētdienās 16:00. Šīs aktivitātes nepārklāsies un netraucēs mūsu 
līdzšinējām kalpošanām. Stiprināsim cits citu ar aizlūgšanām, būsim atsaucīgi un 
izpalīdzīgi. Kontaktpersona – dr. priekšnieks: Vladislavs Hamiduļins (26785835) 



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 2200 EUR – 
siltināšanas darbiem starp jauno un veco draudzes nama daļu un griestu izšūšanai 
ar reģipsi, špaktelēšanai un krāsošanai.  
Savukārt, lai piebūves 2.stāvā jaunajā daļā izveidotu jaunu telpu Svētdienas skolai 
(jo esošā istaba mazo audzēkņu skaitam ir pārāk maza) un citām kalpošanām darba 
dienās, ir jāveic siltās grīdas ieklāšana un slīpēšana. Tam ir nepieciešami 7890 EUR. 
Tu vari atbalstīt šos darbus ar savām lūgšanām un ziedojumiem!  
Lai Dievs svētī katru priecīgu devēju! 

Ogres evaņģēliskā krievu baptistu draudze 
No oktobra mājvietu pie mums radusi Krievu evaņģēliskai baptistu draudze. Kalpošanas 
aktivitātes baptistu brāļi un māsas veiks pirmdienās, ceturtdienās un piektdienās. 
Dievkalpojumi svētdienās 16:00. Šīs aktivitātes nepārklāsies un netraucēs mūsu 
līdzšinējām kalpošanām. Stiprināsim cits citu ar aizlūgšanām, būsim atsaucīgi un 
izpalīdzīgi. Kontaktpersona – dr. priekšnieks: Vladislavs Hamiduļins (26785835) 

Saimniecības darbi draudzē.   
Baznīcas durvju restaurācijas darbi tikpat kā pabeigti, turpinās labiekārtošanas darbi 
draudzes nama vecajā daļā. Kamīna zālē nokrāsotas sienas un grīda, tai sekos remonts 
virtuvē, priekštelpā un otrajā stāvā. Grāmatas turpmāk ir pieejamas mācītāja kabinetā. 
Bibliotēka atvēlēta baptistu draudzes biroja vajadzībām. Svētību vēlot, draudzes 
priekšnieks, Jānis Draulis.  

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

Aina, Ruta, Normunds, Raimonds, Keita un īpaši tie, kuri savas dienas pavada Ogres pansionātā 

un slimnīcā. APSARDZĪBU UN VADĪBU – Līga, Jānis un Kristiāna, Inguna, Guna, Zintis, Valts, 

Roberts, Ipolits; kā arī visiem mūsu draudzes kalpotājiem un viņu ģimenēm. 

  

 
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 
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