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GANA SLEJA 

Draudzes gans Hanss Jensons 

Septembra mēnesis– izglītība 

 

Zināt un darīt! 

Ir svarīgi uzzināt un iemācīties daudzas lietas. Tomēr zināšanas nav pats mērķis, zināšanas jāturpina 

lietot praksē. Dažreiz pie vainas nav vis zināšanu trūkums, bet slinkums vai negribēšana darīt to, ko 

mēs zinām esam pareizi, bet nedarām. Piemēram, daudzi zina kā veselīgi jāēd, bet to nedara zina, 

cik svarīgi ir kustēties, bet to nedara; vai zina satiksmes noteikumus, bet tos neievēro. Kāds ir teicis, 

ja mēs praktizētu to labo, ko mēs jau zinām, daudz kas būtu citādāk, gan mūsu dzīvē, gan pat 

pasaulē.  

Diemžēl tas attiecas arī uz garīgo dzīvi. Ne vienmēr tās ir zināšanas, kas trūkst, bet darīšana; darīt 

to, ko mēs zinām esam pareizi un nepieciešami veselīgai garīgai dzīvei. 

Apustulis Jēkabs mūs aicina: 

Bet esiet vārda darītāji un ne tikai klausītāji, paši sevi maldinādami. /Jēk.1:22/ 

Arī Jēzus ne tikai pavēl saviem apustuļiem iemācīties to, ko viņš ir mācījis, bet iemācīties to visu 

turēt!  

tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis /Mt. 28:20/ 

 

Palīdzība turēt Jēzus pavēles 

Mācīt turēt, protams, nozīmē pašam būt par paraugu, īpaši tajā, kā lietot tos līdzekļus, ko Dievs 

mums ir devis, lai turētu visu, ko viņš mums ir pavēlējis. Dievs ne tikai pavēl, bet arī dod mums 

palīdzību turēt viņa pavēli. Mums tikai jābūt atvērtiem to saņemt un lietot. 

 

Svētais Gars mums ir dots, lai palīdzētu mums saprast, ko Kristus ir pavēlējis, un viņš arī 

atgādina mums par to. Ja mēs iegaumējam Dieva vārdu, dzīvojam lūgšanās, tad Svētais Gars arī 

mums atgādina par Kristus pavēlēm tieši tajā brīdī, kad tas mums ir svarīgi kādā konkrētā situācijā 

ikdienā.  

Apziņai par Dieva klātbūtni un tam, ka mēs nevaram neko noslēpt, vajadzētu mūs apturēt darīt 

sliktu un motivēt darīt labu. Ja mēs domājam, ka varam kaut ko noslēpt no cilvēkiem un, kamēr viņi 

neredz, nekas slikts nebūtu darīts, tad Dieva priekša mēs nevaram apslēpt pilnīgi neko.  

Apziņai par Dieva lielo mīlestību uz mums un to, ka viss, ko viņš mums ir pavēlējis ir mums par 

labu, vajadzētu arī mūs motivēt turēt viņa pavēles. Kad to darām, mēs piedzīvojam, ka tas ir mums 

un citiem par svētību un dod labus augļus. Un pretēji – lai stāvētu pretī kārdinājumam grēkot, der 

arī domāt par to, ka grēks mums neko labu nedod, grēka augļi ir riebīgi un ved tikai uz postu. 

 

Praktizējot, zināšanas apstiprinās 

Pielietojot zināšanas, kas mums tiek dotas, mēs arī piedzīvojam, kā tās darbojas. Zināšanas par 

veselīgu dzīvesveidu būs manāmas, ja mēs tās pielietosim. Tās praktizējot, patiesība tajā, ko mēs 

zinām, tiek apstiprināta. 

 



Jēzus arī aicina mūs piedzīvot patiesību viņa mācībā, to praktizējot: 

Ja kāds grib darīt Viņa prātu, tas sapratīs, vai Mana mācība ir no Dieva vai Es runāju pats no 

Sevis. /Jņ. 8:17/ 

Kad rīkojamies ticībā pēc Dieva vārdiem, tad arī piedzīvojam Jēzus vārdu patiesību. 

 

Tāpēc mācīsimies, praktizējot Dieva pavēles!  

 

 

9. augustā KRISTĪTA:  Laurensija Magdalēna Mičule 

16. augustā KRISTĪTI:  Diāna Dina Vasiljeva,  

                                       Mārtiņš Pēteris Melderis,  

                                       Estere Anna Meldere,  

                                       Luīze Pētersone. 

 

Draudzes gans Hanss Jensons 

Piedalies LELB Dziesmu grāmatas atvēršanā! 
 

Madonas iecirkņa ekskursija 

NOZĪMĪGA DIENA RĪGĀ 

sestdien, 19.septembrī 

 

Izbraukšana: 

 

7:00 Cesvaine 

7:20 Madona 

7:30 Bērzaune 

7:45 Vestiena 

8:00 Ērgļi 

 

Programma: 

 

10:00 koristiem mēģinājuma sākums Rīgas Domā 

10:30 Lutera Akadēmijas un Jauniešu centra apmeklējums 

12:00 Virsvaldes un „Svētdienas Rīts” redakcijas apmeklējums 

13:00 IHTIS grāmatu veikals 

13:30 brīvais laiks / pusdienas (katrs nodrošina pats) 

15:00 LELB Dziesmu grāmatas atvēršanas dievkalpojums Rīgas Domā 

Grāmatas atvēršana 

Sadraudzības cienasts 

 

17:45Vakara lūgšanaRīgas Domā 

 

*** 

Izmaksas 10 EUR/1 pers. 

Atvēršanas dienā jauno dziesmu grāmatu būs iespējams iegādāties par ‘svētku’ cenu 10,80 EUR. 

Informācija un pieteikšanās pie Māras Jensones (tālr. 26107540, mara.jensone@lelb.lv) līdz 

15.septembrim. 

 

 

SVĒTDARBĪBAS DRAUDZĒ 

PRĀVESTA IECIRKŅA AKTUALITĀTES 

http://www.google.lv/imgres?imgurl=http://www.tocolor.pics/wp-content/uploads/2015/03/How-to-Draw-Bus-Driver-Coloring-Pages-300x300.jpg&imgrefurl=http://www.tocolor.pics/bus-driver-open-bus-door-coloring-pages/bus-driver-open-bus-door-coloring-pages-2/&h=300&w=300&tbnid=EPRVta7koERK4M:&docid=KfPqME8-HiyT0M&hl=lv&ei=V0PhVZXNKIyxsAHe6LOADA&tbm=isch&ved=0CC8QMygTMBNqFQoTCNXUwe7HzccCFYwYLAodXvQMwA
mailto:mara.jensone@lelb.lv


                             
Rasma Krievāne                   

  

Māsu draudzes Runstenā pārstāvji viesosies Madonā! 

Sadarbība ar māsu draudzi Runstenā (Zviedrijā) aizsākās 1992. gada februārī, kad pirmo reizi 

mācītājs Reine Medelius, draudzes locekļi Gosta Ryd, Kristina Olsson, Marianna Andersson ieradās 

Madonā. Kopš šī laika Runstenas draudzes pārstāvji vairakkārt viesojušies pie mums. Madonas 

draudzes pārstāvji ciemojušies Runstenā. Vienmēr viņu brauciens pie mums vai arī ciemošanās 

Zviedrijā ir bijusi ļoti sirsnīga, emocijām bagāta. Mīļā māsu draudze daudz ir palīdzējusi finansiāli. 

Ar viņu palīdzību izremontējām svētdienas skolas telpu, liela daļa ziedojumu bija, lai baznīcā varētu 

ielikt logus, pēdējos gados māsu draudzes ziedojumi ir izlietoti mācītājmuižas klēts, citu telpu 

remontam. Turpināsim pateikties Dievam, lūgsim par māsu draudzi arī turpmāk. Lai ar Dieva 

palīdzību īstenojās viņu ieceres, lai Dievs vada un pasargā ikvienu. Atkal satikties ar mīļajiem 

draugiem varēsim svētdien, 6. septembrī, kad kopā svinēsim dievkalpojumu, pēc tam būsim 

sadraudzībā mācītājmuižā. 

 

  

Iecirkņa Svētdienskolas darba koordinatore Nadja Niedrīte  

 

„Es Tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts, brīnišķi ir Tavi darbi, 

mana dvēsele to labi zina.” (Psalms 139:14) 

„Es – radīts pēc Dieva tēla un līdzības” 

Jau ceturto reizi Madonas prāvesta iecirknī notika izglītojošs sadraudzības pasākums „Draudžu 

dienas”.  

14. augusta pēcpusdienā pulcējās bērni, jaunieši un daži pieaugušie. Dievs mūs lutināja ar 

brīnišķīgu laiku, - saulīte karsēja, Mācītājmuižas ozoli deva ēnu, bet pašu atvestās ogas spirdzināja. 

Cēlām teltis un devām tām nosaukumus, izvēloties tos no Bībeles psalma. (Šogad pavisam tika 

uzceltas 28 teltis). Tad iepazināmies tuvāk un sadalījāmies grupās, katrai grupai tika jauki 

audzinātāji – Madonas draudzes jaunieši. Mazliet vēlāk dziedājām kopā ar Liezēres Svētdienskolas 

palīgu – Zani un tad grupās apguvām pasaules radīšanas stāstu.  

Svētbrīdī klātesošos uzrunāja Mācītājs Kaspars Eglītis un muzicēja, dziedāja Kristiāna Dāvida 

pamatskolas slavētāji.  

 Pēc garšīgajām vakariņām gatavojāmies vakara ugunskuram, kurš izvērtās gan silts, gan jautrs, gan 

skanīgām slavēšanas dziesmām piepildīts. 

Sestdienas rīta pusē –pēc mošanās un vingrošanas, atraktīvā rīta Svētbrīža ar mācītāju Guntaru 

Agati Paegli un gardām brokastīm - Mācītājmuižas pagalmā pulcējās arī pieaugušie, lai dzirdētu 

mācītāja Induļa Paiča lekciju „Dieva tēls un līdzība” un Ērikas Pomeres lekciju par veselīgu 

dzīvesveidu. Bērniem notika Bībeles stundas pie Liezēres skolotājas Regīnas Paegles un dažādas 

radošās darbnīcas, ko vadīja Svētdienskolu skolotāji un jaunieši. Aktīvi visi iesaistījāmies Vestienas 

skolotājas Ingas Strazdiņas sagatavotajā Dienas spēlē. 

Pēcpusdienā pulcējāmies uz labajiem darbiem – volejbola laukuma ravēšanu, malkas kraušanu, 

siena vākšanu (par to, nopļaujot pļavu, bija parūpējies Hanss). Pastrādājām dūšīgi! 

Vakara Svētbrīdi vadīja mūsu draudzes mācītājs Hanss Jensons. 

Bet vakarā pie ugunskura slavējām Dievu dziesmās, skatījāmies jauniešu iestudēto „Pelnrušķīti”, 

bērni rādīja savus talantus – dziedāšanā, teātra spēlē, sportisko triku demonstrēšanā. Uz bērnu 

āķīgajiem un interesantajiem jautājumiem atbildēja mācītāji Hanss Jensons un Guntars Agate 

Paeglis. Bija interesanti dzirdēt viņu liecības. Pēc ugunskura bērni dalījās grupās un devās jauniešu 

izveidotajā nakts trasītē.  

SADRAUDZĪBA  

DRAUDŽU DIENAS 



16.augusta - svētdienas rītā locījām teltis un devāmies, nu jau tradicionālajā, Svētceļojumā 

Mācītājmuiža – Baznīca, lai piedalītos dievkalpojumā. Kopumā –brīnišķīgas dienas kopā ar Dievu, 

māsām un brāļiem Kristū!  

Paldies Dievam par saimniecītēm, pavārītēm (garšīgi pabaroti ap 150 cilvēki!)!  

Paldies mācītājiem, bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem! Paldies, iecirkņa Svētdienas skolu 

skolotājām! Paldies mācītājam Kasparam Eglītim, par šiem gadiem kopīgajā komandā! Paldies arī 

Tev! 

Lai Dievs svētī! 

P.S. Varbūt nākamgad tu uzcelsi arī savu telti Mācītājmuižā?!  

Palīgmācītājs Guntars Agate Paeglis 

 

Kristus augšāmcēlies 

 

Žēlastība jums un miers no mūsu Kunga Jēzus Kristus.25.08.2015 

mūsu baznīcā ekumēniskais „Tezē” slavēšanas vakars pulksten 

19.00. „Teze” slavēšanas vakars ir aicinājums ikvienam veltīt divas 

stundas kopā ar brāļiem un māsām slavējot un meditējot. Piedalās 

slavētāji no katoļu, luterāņu un baptistu draudzēm. 

 

Es vienmēr slavēju mūsu Kungu Jēzu Kristu par viņa brīnišķīgajiem 

darbiem mūsu vidū. Mīļie brāļi un māsas Kristū man ir liels prieks, ka 

mūsu draudze ir svētīta ar tik daudziem uz kalpošanu aicinātiem draudzes 

locekļiem. Šoruden 23.septembrī sāksies Alfa kursi, Madoniešiem, kurus 

organizē mūsu draudze. Alfa kursi ir domāti lai draudze dotos misijā 

sludināt evaņģēliju, liecināt par savu ticību un dalīties dzīves pieredzē 

ikdienā dzīvojot Kristū. 

 Tādēļ es lūdzu mūsu Kungu un katru no jums, lai mēs varētu kopīgi kalpot 

un sludināt Kristus evaņģēliju, tiem kurus Tēvs mums sūtīs.  

Visiem kuri vēlās kalpot Alfa kursu organizēšanā es lūdzu pieteikties pie palīgmācītāja Guntara 

Agates Paegļa mob. tel. 29146912. 

 Alfas misija sākas ar katru no mums mēs iegādājamies ielūgumu. Ielūgumi maksā 5euro un tos 

iegādājas lai draudzes loceklis varētu uzdāvināt tos tiem kurus viņš personīgi vēlas redzēt ticīgus 

tādējādi ielūdzot sev tuvus cilvēkus lai viņi dzirdētu Kristus labo vēsti. 

Pirmā alfas kursu nodarbība ir 23.09.15. pulksten 18.30 bērnudārzā Kastanītis. 

  

Paturot jūs lūgšanās Agate 

 

 

 

NĀC SVĒTĪT SVĒTDIENU! 

 

Svētdienas skolas mācību gads sāksies ar Pļaujas svētku dievkalpojumu š.g. 4. oktobrī plkst. 

12.00 mūsu baznīcā.  

Šogad jūs sagaida jauki Bībeles stāsti. 

Jaunas lomas teātru izrādēs, 

Interesanti rokdarbi, skanīgas dziesmas, vērtīgi Zelta panti, jautras rotaļas un sacensības. 

Tavas Svētdienas skolas skolotājas: 

Nadja, Katrīne, Edīte, Kristīna, Ieva 

Jaunais skolotāj, pievienojies mums! 

 

AKTUALITĀTES 

SVĒTDIENAS SKOLA 



SALIDOJAM  

Madonas prāvesta iecirkņa draudžu svētdienas skolu salidojums, 

Š.g. 27. septembrī. plkst. 10.00, Madonā, Saieta laukumā. 

Miniprogramma:  

1) 10.00 – pulcējamies, draudzējamies, 

2) 11.00 – svētceļojums (maršuts: saieta laukums –Rimi –Ezera iela –Pareizticīgo baznīca - 

Madonas ev. Luteriskā baznīca. 

3) 12.00. piedalāmies dievkalpojumā! 

UZ TIKŠANOS! 

Katrīne, t.27197950 

 

Kārtējais iesvētību nodarbību kurss MADONAS evaņģēliski luteriskajā draudzē sāksies 

2015. gada 3. oktobrī plkst. 10:00 

Nodarbības notiks Madonas ev. lut. baznīcā.  

Iesvētību kursu vadīs mācītājs Hanss Jensons 

  

Iesvētības ir nosacījums, lai persona varētu kļūt par pilntiesīgu LELB draudzes locekli un varētu 

baznīcā: laulāties, kristīt bērnu, būt par krustvecāku, saņemt svētību un dažāda veida palīdzību. 

Piedalīties Iesvētību mācību kursā sirsnīgi aicināti visi, kas vēlas: 

iepazīt kristietību, tapt kristīti un iesvētīti,  
atsvaidzināt ticības mācības pamatus.  

 

 

 

2015. gada 20. septembrī plkst. 17.00, Cesvaines ev. lut baznīcā 

ĒRĢEĻMŪZIKAS KONCERTS 

Piedalās:  

Latvijas Nacionālās operas soliste Jolanta Strikaite  

Saksofonists, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas rektors, profesors Artis Sīmanis 

Latvijas ev. lut. baznīcas Lutera akadēmijas un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

docētāja, ērģelniece Kristīne Adamaite. 

 

Jolanta Strikaite ieguvusi maģistra grādu operdziedāšanā JVLMA, studējusi prof. Anitas Garančas 

un Kristīnes Gailītes klasē, vokālo meistarību papildinājusi meistarklasēs pie Aksela Everarda 

(Nīderlande), Andžellas Gobas un Nordoperas Intensīvajā jauno dziedātāju programmā. 2013. Gadā 

kļuvusi par Alīdas vānes starptautiskā konkursa diplomandi.  Šobrīd ir Latvijas Nacionālās operas 

soliste. 

Artis Sīmanis absolvējis Nikolaja Rimska – Korsakova Sanktpēterburgas konservatorijas profesora 

Andreja Boļšijanova saksofona klasi, ieguvis solista diplomu Dānijas karaliskās mūzikas 

akadēmijas profesora Jorgena boves saksofona klasē, papildinājis prasmes pie Žana – Pjēra 

Baralioli Parīzē, Kristera Džonsona Stokholmas Karaliskajā Mūzikas augstskolā, Johannesa Ernsta 

Berlīnes Mākslu augstskolā un Johana van der Lindena Utrehtas Mūzikas augstskolā. Šobrīd aktīvi 

koncertē kopā ar ērģelnieci Kristīni Adamaiti, ierakstīti trīs kompaktdiski – Cantus Orationis;  

J.S.Bahs /G. Pelēcis Ērģeļu mesas fragmenti ar saksofona pārdomām un Dāvida dziesmas. Paralēli 

tam kopš 2007. gada Artis Sīmanis ir JVLMA rektors, turpina darbu arī kā saksofona klases 

profesors. Artis Sīmanis ir Rīgas Saksofonu kvarteta  izveidotājs, starptautiskā saksofonmūzikas 

festivāla Saxophonia iniciators un mākslinieciskais vadītājs, apbalvots ar Trīszvaigžņu ordeni. 

INFORMĀCIJA  

INFORMĀCIJA NO CITĀM DRAUDZĒM 



Kristīne Adamaite  absolvējusi JVLMA ērģeļu klasi pie prof. Larisas Bulavas. Koncertē gan kā 

soliste, gan sadarbojoties ar koriem, solistiem daudzās pasaules valstīs. Šobrīd ir ērģeļspēles 

pasniedzēja Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Lutera akadēmijā un ērģelniece Rīgas Sv. 

Pestītāja baznīcā. Lielās mūzikas balvas 2014 laureāte par izcilu darbu ansamblī. 

 

 

Luterāņi Dzīvībai vadītājs Jānis Diekonts 

 http://luteranidzivibai.lv 

 

Pārdomas SEPTEMBRA svētdienām par dzīvības svētumu 

 

6.septembris Piecpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem 

Vai nav tā, ka mēs izdarām favorītisma grēku (Jēkaba 2:1-10), ja attiecamies citādi pret jau 

piedzimušiem tuvākajiem, kā pret tiem, kas vēl mātes miesās? Vai Kristus mīlestība neliek mums 

mīlēt un uzlūkot viņus tā pat? 

Lūgšana: Tēvs, palīdzi man un Taviem ticīgajiem mīlēt visus savus tuvākos tā, kā Tu esi mīlējis mūs. 

Āmen. 

 

13.septembris Sešpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem 

Mūs mēle var mūs ievest nepatikšanās (Jēkaba 3:5-12). Taču mūs Cietējs Kalps, Jēzus ar Savu mēli 

var “līdzēt nogurušam” (Jesajas 50:4). Sabiedrībā, kura arvien vairāk cenšas iznīcināt vājos, mums 

arvien spēcīgāk jārāda viņiem ceļš pie uzturošā Jēzus vārda. Mums “jākļūst” par Jēzu priekš viņiem 

un jānes viņu nastas. 

Lūgšana: Es tev pateicos, Jēzu, par Tavu spēku dodošo vārdu. Dod man iespēju ar to dalīties. 

Āmen. 

 

20.septembris Septiņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem 

Jēzus nešķiroja bērnus, kurus Viņš turēja Savās rokās (Marka 9:36) un bērnu, kas vēl ir mātes 

miesās, kura iespējams klausījās Viņu. Kad mēs šādus bērnus pieņemam un tos mīlam, mēs 

uzņemam un mīlam Jēzu un Viņa Debesu Tēvu.  

Lūgšana: Kungs, palīdzi mums uzņemt Tevi, kad mēs uzņemam mazus bērnus, jau dzimušus un vēl 

nedzimušus. Āmen. 

 

 

27.septembris Astoņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem 

Reizēm mēs aizmirstam, ka lūgšana ir ceļš, kā mēs varam iestāties par dzīvību. Mēs varam lūgt par 

tām sievietēm, kas ir grūtniecības krīzē un tiem, kas cīnās ar vainas sajūtu pēc aborta. Mēs varam 

lūgt par hroniski slimiem, neārstējami slimiem cilvēkiem un tiem, kas par viņiem rūpējas. Mēs 

varam lūgt par neauglīgiem pāriem un tiem, kas vēlas adoptēt bērniņu. Mēs varam lūgt drosmi 

mūsu draudzēm runāt par dzīvību. “Taisna lūdzēja lūgšanas spēj panākt daudz” (Jēkaba 5:16). 

Lūgšana: Mēs tev pateicamies, Tēvs, ka Tu mūs pasludini par taisniem Kristū Jēzū. Uzklausi, kad 

mēs lūdzam par tiem, kas cieš. Āmen. 

 

 

 

 

 

 

 

PĀRDOMĀM 

http://luteranidzivibai.lv/


 

Atminiet dotās anagrammas un iekrāsotajos lauciņos veidosies burti, kas atklās citātu no Jaunās 

Derības. Sūtot atbildi, norādiet savu vārdu, uzvārdu un no kuras JD daļas (arī nodaļas, panta) ir šis 

citāts. Visi vārdi saistīti ar Jēzus brīnumdarbiem un stāstītajām līdzībām. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iepriekšējā nummura krustvārdu mīklas atbildes: 

Horizontāli: 2. Cipora. 4. Jesaja. 7. Nimrods. 10. Cītara. 11. Elkana. 13. Isajs. 16. Jafets. 17. Nodevība. 18. 

Perga. 20. Elija. 21. Jabecs. 23. Vīģes. 24. Hetieši. 25. Psalmi. 26. Ēlāmieši 

Vertikāli: 1. Delīla. 3. Rudzi. 5. Ahaja. 6. Ananija. 8. Manase. 9. Gredzens. 12. Nīnive. 14. Sisera. 15. 

Lidija. 16. Jūbals. 18. Pravietis. 19. Ahass. 20. Ecehiēls. 22. Baals 

 
 

 

Virsmācītājs: Hanss Jensons, tālr. 26524555, hanss.jensons@lelb.lv 

Pieņemšana: ceturtdienās 12
00

-14
00 

(vēlama iepriekšēja pieteikšanās pa telefonu, iespējams vienoties arī par citu laiku) 

Palīgmācītājs: Guntars Agate Paeglis, tālr. 29146912, guntarspaeglis@inbox.lv 

Draudzes priekšniece: Ērika Pomere, tālr. 26179408, erika.pomere@inbox.lv 

Draudzes vēstis: Linda Bakmane, tālr. 22331112, linda.bakmane@gmail.com 

Mājas lapa: www.madonas.lelb.lv 

Madonas evaņģēliski luteriskā draudze(Reģ.Nr. 90000334973),O.Kalpakaiela 21, Madona, Madonas novads, LV4801. 

Konts: LV34HABA000140J062166 

 

 

 

 

MĪKLA 

1.                   

  
ADISABET 

2.                     

 
EKLANDIRVĀPS 

3.                   
 

 

GURAS 

 4.                   
 

 

SLĪGĀPITS 

5.                 
  

 

MUKLĒRMS 

6.                 
  

 

AVAJUNA 

7.                 
  

 

TĀBINEJA 

 8.                 
  

 

PAKAVSLE 

9.                     

 

KLASĒ 

 10.                     

 

SKRIETĀNDS 

11.                   
 

 

SIRAGS 

 12.                   
 

 

RAITAMESE 

13.             
    

 

NIENA 

 14.                 
  

 

BARĪDE 

 15.                 
  

 

ZAIFREJS 

 16.                   
 

 

DRĀPAS 

 17.                   
 

 

TRIMBAJES 

18.                   
 

 

ELPRĒ 

 19.                   
 

 

IKNUMESTI 

KONTAKTI 

mailto:hanss.jensons@lelb.lv
mailto:guntarspaeglis@inbox.lv
mailto:erika.pomere@inbox.lv
mailto:linda.bakmane@gmail.com


 

 

  

“Ja Tas Kungs tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to.”    (Jēk. 4:15)                                                             

Madonas draudzes kalendārs 

Datums Dievkalpojumi un notikumi Papildinformācija 

C. 3. sept. 18.00 Sarunas par dzīvi un ticību   

  19.00 Darbdienas dievkalpojums   

SVĒTD.             

6. sept. 
12.00 

DIEVKALPOJUMS                               

Pēc dievkalpojuma sadraudzība ar 

Runsteinas draudzes pārstāvjiem     

15. svētdiena pēc 

Vasarsvētkiem 

O. 8. sept. 18.30 Vīru tikšanās Notiks diakonijas centrā 

C. 10. sept. 18.00 Sarunas par dzīvi un ticību   

  19.00 Darbdienas dievkalpojums   

P. 11. sept. 18.00 Sievu vakars Notiks mācītājmuižā 

SVĒTD.           

13. sept. 
12.00 

DIEVKALPOJUMS                               

Pēc dievkalpojuma sadraudzība,                        

pēc sadraudzības - draudzes padomes sēde           

16. svētdiena pēc 

Vasarsvētkiem 

C. 17. sept. 18.00 Sarunas par dzīvi un ticību   

  19.00 Darbdienas dievkalpojums   

SVĒTD.          

20. sept. 
12.00 

DIEVKALPOJUMS                               
Pēc dievkalpojuma ģimeņu tikšanās     

17. svētdiena pēc 

Vasarsvētkiem 

O. 22. sept. 18.30 Vīru tikšanās Notiks diakonijas centrā 

T. 23. sept. 18.30 Alfas kurss Bērnu dārzā "Kastanītis" 

C. 24. sept. 18.00 Sarunas par dzīvi un ticību   

  19.00 Darbdienas dievkalpojums   

P. 25. sept. 19.00 Tezē slavēšanas vakars Baznīcā 

SVĒTD.           

27. sept. 
12.00 

DIEVKALPOJUMS                              
Pēc dievkalpojuma sadraudzība 

mācītājmuižā, pie ābolkūkas          

Ercenģeļa Mihaēla un 

visu eņģeļu dienas tēma 

T. 30. sept. 18.30 Alfas kurss Bērnu dārzā "Kastanītis" 

C. 1. okt. 18.00 Sarunas par dzīvi un ticību   

  19.00 Darbdienas dievkalpojums   

P. 2. okt. 18.30 Sievu vakars Notiks mācītājmuižā 

S. 3. okt. 10.00 Iesvētes kursu sākums Baznīcā 

SVĒTD.             

4. okt. 
12.00 DIEVKALPOJUMS                   Pļaujas svētki 

Ja nav norādīta cita vieta, minētais pasākums notiek baznīcā. 


