
Ogres Ev. lut. draudzes 

ZIŅOJUMI    Janvāris, 2019 
Mēneša lozungs 

Dievs saka: savu loku es mākonī lieku, un 

tas būs par derības zīmi starp mani un 

zemi. /1Moz 9:13/ 

Jēzus piedzimst pasaulē, lai kļūtu par cilvēku, uzņemtos mūsu 

vainas un nestu mieru tiem, kas tic, paļaujas un vēlas sekot Dieva 

gribai. Dievs Tēvs redz, ka mācība un likums pats par sevi neglābj 

cilvēku. Lai piepildītu nepiepildāmo bauslību, ir nepieciešams kas 

vairāk – rīcības piemērs, uzticams pavadonis. Kāds, kurš ne tikai 

māca, kā vajag, bet reizē parāda, kā iespējams mācību piepildīt, 

izdzīvot un iedzīvināt. Kā dzīvot ar visām dzīves grūtībām un 

izaicinājumiem, un nodzīvot svētīgu, Dievam tīkamu dzīvi. Ir 

vajadzīgs Mūžīgā Dieva Attēls, Tēva Dēls, Dieva Jērs, Labais 

Gans, Glābējs un Pestītājs, lai mūs atsvabinātu no grēka 

važām un iemantotu patiesu Brīvību, Kristū Jēzū. Dievs no 

nesasniedzami tāla kļūst tuvs- ikvienam no mums, 

ikvienam, kas Viņu meklē. Viņš piedzimst necilā pilsētā, 

“pazūd” Templī, tiek aizvests tuksnesī, taču vienmēr paliek 

atrodams tiem, kas Viņu meklē, bet apslēpts neticīgajiem. 

Meklēsim Viņu, meklēsim savu aicinājumu šim gadam, kurš 

ļauj mums sākt dzīvot brīvu, piepildītu un jēgpilnu Debesu 

pilsoņa dzīvi.  

JANVĀRA KALENDĀRS 

3.janvāris, ceturtdiena 

19:00 Alfas Dievkalpojuma 1.kārtība 

 

6.janvāris, svētdiena 

10:00 Ģimeņu slavēšanas dievkalpojums 

9.janvāris,trešdiena 

10:00 Mazuļu un vecāku skoliņas nodarbība 

19:00 Alfas kursa 1.konfesionālā nodarbība 

10.janvāris, ceturtdiena 

19:00 Alfas Dievkalpojuma 1.kārtība 

12.janvāris, sestdiena 

17:30 Draudzes eglīte baznīcā 

 

13.janvāris, svētdiena 

10:00 Svētdienas dievkalpojums, 2.kārtība 

16.janvāris,trešdiena 

10:00 Mazuļu un vecāku skoliņas nodarbība 

19:00 Alfas kursa 2.konfesionālā nodarbība 

17.janvāris, ceturtdiena 

19:00 Alfas Dievkalpojuma 1.kārtība 

18.janvāris, piektdiena 

12:00 Senioru dievkalpojums. C kārtība. 

18.janvāris, piektdiena 

19:00 Pāru vakars draudzes namā 

 

20.janvāris, svētdiena 

10:00 Svētdienas dievkalpojums, 2.kārtība 

23.janvāris,trešdiena 

10:00 Mazuļu un vecāku skoliņas nodarbība 

19:00 Alfas kursa 3.konfesionālā nodarbība 

24.janvāris, ceturtdiena 

19:00 Alfas Dievkalpojuma 1.kārtība 

26.janvāris, sestdiena 

17:00 Lectio divina – Klusā lūgšana (Baznīcā) 

 

27.janvāris, svētdiena 

10:00 Svētdienas dievkalpojums, 2.kārtība 

30.janvāris,trešdiena 

10:00 Mazuļu un vecāku skoliņas nodarbība 

19:00 Alfas kursa 1.konfesionālā nodarbība 

31.janvāris, ceturtdiena 

19:00 Alfas Dievkalpojuma 1.kārtība 

 

 

 

Dievkalpojumi 
Svētdienās plkst.10:00 
Ceturtdienās plkst.19:00 
Mēneša 1.nedēļā – Ģimeņu slavēšana dievkalpojums  
10:00 
Bībeles stunda: 30.janvārī, trešdien 10:00 “ Salamana 
Pamācības” 
Lūgšanu stunda: katru trešdienu plkst. 11:00 
Vadītas lūgšanas vakari - Lectio Divina: katru otro un 
ceturto sestdienu plkst: 17:00 Baznīcā.  
Vecākās paaudzes pēcpusdiena: katra mēneša trešajā 
piektdienā plkst. 12:00 – 16:00 
Svētdienas skola: nodarbības plānots atsākt 2019. gadā 
(laiks tiks precizēts) 
Draudzes kora mēģinājumi: Svētdienās plkst. 9:00 
Alfa kurss (kursa norises laikā): katru trešdienu plkst. 
19:00 
Draudzes bibliotēka darbojas: svētdienās pēc 
dievkalpojuma 
Grāmatu galds darbojas: katru svētdienu pirms un pēc 
dievkalpojuma 

!!!Mācītājs 9.janvārī piedalīsies Iecirkņa Konventā, 

savukārt no 14.01.-23.01. atradīsies apmācībās Mazirbē 



Draudzes eglīte – 12.janvārī 

Sestdien, 2019.gada 12.janvārī, no plkst.17:30 ikviens ir mīļi aicināts apmeklēt draudzes eglīti – nāciet 

paši, aiciniet līdzi ģimenes un draugus – lielus un mazus!  

Jēzus Jāņa evaņģēlijā (12:36) mūs aicina: “Ticiet gaismai, kamēr jums ir 

gaisma, ka jūs topat par gaismas bērniem!”  Svinēsim Gaismu arī mēs – 

aicinām uz eglīti paņemt līdzi lukturus ar svecēm, ko iedegsim pie 

baznīcas un padarīsim gaišāku tās apkārtni. Par lukturi var kalpot arī 

pašu rokām apdarināta stikla burciņa vai jebkas cits.  

Šoreiz eglītē mūs ar dziesmām iepriecinās draudzes koris, kas sniegs 

nelielu koncertu.  

Tāpat priecāsimies arī par draudzes bērnu un pieaugušo sagatavotiem 

priekšnesumiem – ja arī Jūs esat ko sagatavojuši un vēlaties uzstāties 

citu priekam,  lūdzam līdz 6.janvārim pieteikties (zvaniet Ingunai, tel. 26516335).  

“Dievs ienāk rotaļā” – vai zini, ko tas nozīmē? Atnāc, un eglītē uzzināsi par pirmajiem soļiem ceļā uz citādu 

Svētdienas skolu.  

Sadraudzībai šoreiz aicinām paņemt līdzi ko garšīgu, ar ko cienāties pašiem un pacienāt citus. Par 

karstiem dzērieniem parūpēsies eglītes organizatori.  

Sadraudzību kuplinās arī draudzes slavētāji – kopīgi dziedāsim mums visiem mīļas dziesmas. Un varbūt 

piedzīvosim arī kādus pārsteigumus! 

Ja rodas kādi jautājumi par eglīti, lūdzam sazināties ar organizatoriem (var zvanīt Ingunai, tel.26516335) 

Uz tikšanos! 

Mazuļu un vecāku skoliņas nodarbības  

Sakot ar janvāri, uzsāksim jaunu kalpošanu draudzē – katru trešdienu tiksimies 

draudzes namā Mazuļu un vecāku nodarbībās. Piedalīties aicinām jaunos 

vecākus kopā ar savu mazuli no 3 mēnešu līdz 1 gada vecumam uz kopīgām 

nodarbībām un sadraudzību.  

Nodarbības ir kā pamudinājums socializēties – gan vecākiem, gan bērniem, kā 

arī kopīgi darbojoties radīsim iedvesmu ikdienas nodarbībām mājās kopā ar 

mazuli. Sanāksim kopā 10:00 un apmēram 30 minūtes veltīsim laiku adaptācijai un sadraudzībai. 10:30 

sāksim aktīvāku nodarbību kopā ar mazuļiem– dziedot dziesmiņas, darbojoties ar dažādiem 

priekšmetiem, ejot rotaļās. Ap 11:00 atkal būs brīvāks laiks sadraudzībai un tējai/kafijai, kā arī mazuļu 

vajadzību apmierināšanai.  

Nodarbības notiks reizi nedēļā. Pirmā nodarbība notiks draudzes nama otrajā stāvā, 9.janvārī, plkst. 

10:00 – 11:30. Līdzi nepieciešams ņemt mazuļa sedziņu un, ja vēlas, maiņas apavus vai siltas zeķes. 

Vēlamais ziedojums 5eiro/nodarbība. Ziedojumu izmantosim, lai papildinātu nodarbību materiālus, 

iekārtotu telpas, kā arī tējai/kafijai, ko baudīsim pēc nodarbības. Bet, lai ziedojuma apmērs nav šķērslis 

jūsu dalībai.  

Vēlams iepriekš pieteikties: Līga Kalēja , mob. 26554437, liga.kaleja@inbox.lv  

Lūdzu pieteikties arī mazuļu vecākus, kuriem ir bērni vecumā no 1-2 gadu vecumam, ja būs interese, 

izveidosim otru vecuma grupu.  

 

mailto:liga.kaleja@inbox.lv


Svētdienas skola – Godly Play – DIEVS IENĀK ROTAĻĀ 

Svētdienas skolas nozare draudzē šobrīd piedzīvo pārmaiņas, jo 
vēlamies uzsākt jauna veida svētdienas skolas metodi - Godly Play jeb 
Dievs ienāk rotaļā.  Godly Play aicinājums nav rotaļāties vispārīgi, bet 
rotaļāties Dieva valodā un ar Dieva cilvēkiem. Šeit bērni iepazīs svētos 
stāstus, līdzības, liturģiskās darbības un klusumu. 

Godly Play ir radoša un tēlaina bērnu garīgās līdzgaitniecības pieeja 
garīgās identitātes veidošanai, kas ir pamatota sen ieviestās, 
izmēģinātās un pārbaudītās metodēs. Tā ir interaktīva un iztēli 
rosinoša Bībeles stāstu, līdzību un reliģisko tradīciju pasniegšanas 
metode, kuras laikā izmanto saistošus trīs dimensiju materiālus un dažādas radošas aktivitātes. 
Strukturētā stāstu stāstīšanas programma, pārdomas un atsaukšanās iespēja ieaicina klausītājus stāstos 
un iedrošina viņus sasaistīt tos ar savu personisko pieredzi. Godly Play aicina piedzīvot stāstus kopā ar 
Lielo Visuvareno Dievu! 

Godly Play ir viena no daudzām Montessori izglītības tradīcijas reliģiskās izglītības variācijām, un tā 
attīstījusies ASV, kur kopš 1970.gada to iedzīvinājis episkopālās baznīcas priesteris, rakstnieks un 
skolotājs Džeroms V. Berimans. Viņš šo metodi veidojis uz Sofijas Kavaletti darbu bāzes, paplašinot un 
vienkāršojot viņas Katahēzi par Labo Ganu. Godly Play lieto dažādās konfesijās ASV, Kanādā, un 90.gados 
tā ir sākusi izplatīties arī citās pasaules daļās. Eiropā Godly Play pašlaik regulāri lieto Somijā, Vācijā, 
Norvēģijā, Spānijā, Dānijā, Šveicē, Beļģijā, Nīderlandē, Apvienotajā Karalistē, Malaizijā, Kanādā, Austrālijā 
un Ķīnā.  

Godly play dāvana ir, ka bērni tiek iedrošināti mācīties un iepazīt Dievu, nevis tikai uzzināt pat viņu. Godly 
play palīdz bērniem atklāt, ka Dievs runā uz viņiem, palīdz pētīt un augt savā dabīgajā, Dieva dotajā 
garīgumā, nevis saņemt gatavu paku no citiem. Pieaugušie bieži grib bērniem stāstīt par Dievu, bet Godly 
Play mēs ceram, ka bērni piedzīvos kaut ko kopā ar Dievu paši. 

Lai spertu pirmo soļus Godly Play virzienā, mums ir atsaukusies jaunu kalpotāju komanda, kas iepazīstas 
ar citu draudžu pieredzi un ir gatavi janvārī iziet apmācības, tādejādi iegūstot sertifikātu un tiesības ieviest 
šo metodi draudzē. 

Mazliet vairāk ar šo metodi un Svētdienas skolas kalpotājiem iepazīstināsim draudzes eglītē, jo mums būs 
nepieciešamas gan jūsu lūgšanas, gan arī palīdzīgas rokas un finansiāls atbalsts. 

Kontaktinformācija: Ilze Znotiņa (ilze.bartkevica@gmail.com vai zvanīt 29466413) 

KALENDĀRI 

Šogad tāpat kā citus gadus, esat aicināti iegādāties draudzes izdotos kalendārus 2019.gadam. Tomēr, 

šogad, atšķirībā no citiem gadiem, esam radījuši ko unikālu- Ogres Trīsvienības baptistu un Ogres 

Evaņģēliski luteriskās draudzes ir apvienojušās un radījušas vienu kopīgu kalendāru. Šāda kalendāra 

mērķis ir ekumenisks – nemeklējot atšķirīgo mūsu konfesijās, bet meklējot kopīgo – gan Dieva vārdu, kas 

atrodams arī kalendārā, gan Dievkalpojumus, gan, protams, Jēzu – uz ko ticam un paļaujamies. Tāpat 

izdot kalendāru kopīgi rosina arī finansiāli apsvērumi, tādējādi ieekonomējot draudzes līdzekļus.  

Kalendārā attēlotas Zanes Biķes gleznas, kas papildinātas ar Dieva vārdu.  Vārds, kad vienmēr uzrunā, 

rada pārdomas un liek ieskatīties dziļāk sevī un apkārtējos.  

Kalendāru veidoja: Zane Biķe, Dainis Pandars, Mārtiņš Kalējs, Voldemārs Polis, Artis Robalds, Aija 

Grīnberga, Inga Plūmīte, Mārcis Zanerips, SIA Digitālā Pele. Iespiests tipogrāfijā “Adverts”.  

Tāpēc ikviens ir laipni aicināts iegādāties sev vai dāvināt kalendārus. Cena 5 eiro.   

 



Aicinām pievienoties Alfa kursa konfesionālajām nodarbībām 

Sākot ar 9.janvāri, trešdienās plkst. 19:00 - notiks Alfas konfesionālās nodarbības. Uz šīm nodarbībām 

tiek aicināts ikviens draudzes loceklis, īpaši tie, kas ir iepriekš izgājuši Alfas kursu, bet nav piedalījušies 

kādā no konfesionālajām nodarbībām . Šajās nodarbībās tiks aptvertas sekojošas tēmas: 

1. Kam man 10 baušļi? – 9.janvārī, lektors Dainis Pandars 

2. Kurš kuram kalpo Dievkalpojumā? – 16.janvārī, lektors Andris Reiters 

3. Kas ir grēksūdze? – 23.janvārī, lektors Dzintars Laugalis  

4. Ko dod Kristība? - 30.janvārī, lektors Mārtiņš Kalējs 

5. Ko dod Svētais Vakarēdiens? –  06.februāris, lektors Mārtiņš Kalējs 

Iepriekš lūdzu pieteikties pie Gunas Priedītes (tālr.nr.26697159, e-pasts:  gunapriedite1962@inbox.lv) 

Tu vari palīdzēt 

Katrs no draudzes locekļiem ir aicināts piedalīties kādā no draudzes kalpošanām.  

Šobrīd īpaši gaidīti: 

 Kora dziedātāji, Kontaktinformācija: Alvis Bērziņš (tālr.nr.:26487250) 

 Palīgi diakonijas darbā, Kontaktinformācija: Ilma Andersone (tālr. nr.: 26674407, e-pasts: 

padomsi@inbox.lv) 

 Palīgi Draudzes eglītes rīkošanā, kas notiks 12.janvārī plkst. 17:30. Inguna Rubīna (tālr. 

nr.26516335, e-pasts: inguna.rubina@gmail.com ) 

 Palīgi Viesmīlības nozarē Kontaktinformācija: Guna Priedīte (tālr.nr.26697159, e-pasts:  

gunapriedite1962@inbox.lv) 

Šomēnes lūgsim par: 

 VESELĪBU – Lienei, Dzintrai, Marutai, Dainai, Inesei, Normundam, Andrim, Lilijai.  

 JAUNAJĀM KALPOŠANĀM – Mazuļu un vecāku skoliņu, Svētdienas skolas nozari, Kluso lūgšanu. 

 KALPOŠANAS VAJADZĪBĀM – par jaunu kalpotāju atsaukšanos Dieva aicinājumam, kā arī par 
visām esošajām kalpošanām, īpaši par Alfa kursa norisi un tās dalībniekiem. 

INFORMĀCIJA 
Draudzes darba laiki:  
Mācītājs: Mārtiņš Kalējs, Mob. tālr.: 29250181, E-pasts: martins.kalejs.ogre@gmail.com 

Mācītāja pieņemšanas laiki: Trešdienās 16:30 – 18:30 (no 20.12.2018. – 31.12.2018. pieņemšanas 

nenotiek. Nepieciešamības gadījumā, lūdzu, zvaniet, vienosimies par tikšanās laiku personīgi!)  

Draudzes priekšnieks: Jānis Draulis, Mob. tālr.: 26431146, E-pasts: draulisjanis@inbox.lv 

Kancelejas darba laiki: Otrd.15:00-18:00; Tr. 15:00 – 17:00; Cet. 9:00-12:00; Svētd. - pēc dievkalpojuma 

 

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

kalpošanu! 

Ogres Evaņģēliski luteriskā draudze 

Adrese: Brīvības iela 51, Ogre, LV-5001 

Vien. reģ. Nr: 90000243763 

Banka: AS SEB banka 

Banas kods: UNLALV2X 

Konts: LV78UNLA0033300700801 

www.ogresdraudze.lv 

@OgresLutDraudze 
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