Baznīcu nakts Kurzemē
2018. gada 1. jūnijā
Gaisma ir nākusi pasaulē

Simbolu apzīmējumu skaidrojums:

Baznīca ir pieejama cilvēkam riteņkrēslā un ģimenēm ar bērnu ratiņiem.
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Brocēnu novads
1. Blīdenes “Zaļā” baznīca un “Mācītājmuiža”
Blīdene

18.00 - 18.10 Lūgšana par Baznīcu nakts norisi
Lūgšana par Baznīcas nakts norisi - Blīdenes ev.lut. baznīcas "Mācītājmājā".
18.10 - 21.00 Kristus darbībā
Blīdenes ev.lut. baznīcas "Mācītājmājas" teritorijā izlikti vairāki punkti, kuros ikviens apmeklētājs
ir aicinās atrast laiku sev, pārdomām un apcerei par Kristus darbībām, izmantojot līdzpaņemto
Bībeli (draudze arī nodrošinās), lasīt norādītos Bībeles nodaļas un pantus, pārdomāt stāsta
saturu, atbildot uz jautājumiem.
21.00 - 21.15 Lūgšana “Mūsu Tēvs debesīs” un Latvijas himna “Dievs, svētī Latviju.”
Blīdenes ev.lut. baznīcas "Mācītājmājā” kopīgi tiek skaitīta lūgšana "Mūsu Tēvs debesīs" , pēc
tam dzied Latvijas himnu "Dievs, svētī Latviju".
21.15 - 22.00 Dzīvā uguns
Dzīvā uguns - sarunas un atmiņu stāstījumi pie ugunskura ar draudzes pārstāvjiem (silta tēja un
našķis). Aizlūgums par Baznīcu nakts izskaņu.

Dundagas novads
2. Kolkas evaņģēliski luteriskā baznīca
Kolka

18:00 - 19:00 Līvu ansamblis “Laula” un Kolkas kolkētājas
Līvu ansambļa Laula un Kolkas tautas nama un mūzikas skolas kolkētāju ansambļu koncerts.
23:00 - 23:45 Tezē dziedājumi
Tezē dziedājumi.

3. Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes katoļu baznīca
Kolka
18:00 - 19.00 Svētā Mise
Baznīcu Nakts ievada dievkalpojums - Svētā Mise. Vakara dievkalpojumu muzikāli krāšņos
Medņevas Etnogrāfiskā ansambļa dziedājumi.
19:00 - 20:00 “Tautiskais un kristīgais: konkurējošs vai papildinošs”
Apaļā galda diskusija par tautiskā un kristīgā mantojuma mijiedarbību, ietekmi, izpausmi.
Piedalās Dagmāra Beitnere, Dr. sc. soc., LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece un
Andris Priede, Dr. hist. eccl., LU Teoloģijas fakultātes Baznīcas un reliģiju vēstures katedras
docents.
20:00 - 22:00
Vasarsvētku atsvētes “Zaļumballe” ar latgaliešu un lībiešu dančiem
Brīvdabas koncerts un tautiskie danči kopā ar Medņevas Etnogrāfisko ansambli (vad. Skaidrīte
Šaicāne) un Kolkas lībiešu ansambli "Laula" (vad. Dzintra Tauniņa).
21:00 - 21:15 Lūgšana par Latviju
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Kopīga lūgšana par Latviju: Tēvs mūsu un Latvijas himna, aizlūgums.
22:00 - 24:00 Nakts ugunskurs
Baznīcu Nakts izskaņa aizlūgumu un sadraudzības gaisotnē pie ugunskura baznīcas pagalmā.

Engures novads
4. Apšuciema baptistu baznīca
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 24.00

Mācītāja uzruna, ieskats dievnama vēsturē
Muzicēs Jelgavas jauniešu grupa
Dambrete un citas galda spēles ar mācītāju
Kafijas pauze, sarunas, jautājumi, atbildes
Loterija
Lūgšana par Latviju, Apšuciemu, tevi un mani

Kandavas novads
5. Kandavas evaņģēliski luteriskā baznīca
Katras stundas sākumā iespēja klausīties mūziku, bet stundas otrajā pusē pabūt klusumā, pārdomās,
lūgšanās.
18:00 Koncerts. Kandavas Mākslas un mūzikas skolas flautisti
19:00 Koncerts. Muzicēs Mākslas un mūzikas skolas vijolnieki
20:00 Koncerts. Muzicēs Mākslas un mūzikas skolas taustiņinstrumentu mūzika
21:00 Koncerts. Muzicēs Mākslas un mūzikas skolas saksofonu mūzika
22:00 Kandavas ev. lut. draudzes ansamblis
22:30 - 24:00 Kandavas ev. lut. draudzes slavēšanas grupa ,,TEV,,

6. Vānes evaņģēliski luteriskā baznīca
Vāne, Vānes pagasts

18.00 - 18.20 macītāja uzruna
Evanģēlists Māris Gross uzrunās Baznīcu nakts apmeklētājus.
18:30 - 23:00 “Vānes baznīca laiku lokos”, pagraba (kapeņu) apmeklējums.
Vānes baznīcas vēstures iepazīšana kopā ar Mārīti Bērziņu.
18:30 - 23:00 “Ikvienam roka jāpieliek, lai ziemā baznīcā ir silti”
Vētras laikā tika nogāzts koks, kuru jāpalīdz dabūt šķūnī. Katram būs iespēja saskaldīt pa pagalei.
20:00 - 21:00 Vānes sieviešu ansamblis “Par to”
Sieviešu ansamblis sniegs nelielu koncertu.
23:30 - 00:00 Kopīga lūgšana par Latviju
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Kuldīgas novads
7. Klosteres Svētā Pētera evaņģēliski luteriskā baznīca
Klostere, Turlavas pag. Kuldīgas novads

18.00 - 18.15 Uzruna
Mācītāja Erlanda Lazdāna uzruna.
18.15 - 19.00 Ticībai, cerībai un mīlestībai
Aizputes mūzikas skolas audzēkņu koncerts.
19.15 - 21.00 Klosteres Jamaiķu Sv. Pētera baznīcas vēsture un kultūrvēsture Latvijā
Tikšanās ar Intu Zalcmani (Latvijas Nacionālā bibliotēka) un Raimondu Zalcmani (fotogrāfu).
Stāstījums par projekta "Zudusī Latvija" darbību un vēstures objektu fotogrāfu 1980. gados.
21.00. - 22.30 Slavēšana
Dieva slavētāji grupa no Kuldīgas, mācītājas Zintas Dzintares vadībā.
22.30 Pielūgsme
Meditācija.

8. Rendas baznīca
Renda, Kuldīgas novads, Rendas pagasts

17.50 - 18.00
18.00 - 18.20
18.20 - 19.00
19.00 - 19.20
19.00 - 19.30
19.30 - 20.00
20.10 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 24.00

Baznīcas zvanu skaņas
Svētbrīdis A. Staško vadībā
Stāstījums par baznīcu un draudzi - virtuālā fotogrāfiju izstāde
Brīvais laiks baznīcas apskatei un sarunām ar draudzes locekļiem
Aktivitāte bērniem - veidot savu baznīcu no papīra
Kristīgas dziesmas dzied Rendas pagasta ansamblis “Zelta rasa” A. Ķimenes vadībā
Mūzika kā dzīvesveids. Sarunas un dziesmas ar Montu Ķimeni un draugiem
Garīgas apceres un garīgā mūzika sveču gaismā
Lūgšanas un aizlūgšanas par Latviju
Miers, klusums, aizlūgšanas, mūzika

Liepāja
9. Liepājas Lutera (Akmens) baznīca
Jelgavas iela 62, Liepāja

17.50 - 18.00 Baznīcas zvanu skaņas
Baznīcas zvanu skaņas.
18.00 - 18.30 Atklāšanas svētbrīdis, uzruna
Atklāšanas svētbrīdis, uzruna. Vada māc. Raitis Šēners. Piedalās Lutera draudzes koris.
18.30 - 19.00 Mūsdienu izaicinājumi kristīgajai baznīcai
Lekcija "Mūsdienu izaicinājumi kristīgajai baznīcai". Lekciju vada mācītājs Raitis Šēners. Diskusija,
iespēja uzdot jautājumus.
19.00 - 19.30 Izrāde “Koki sapņo mīlestības eņģeļu gaismā”

6

Liepājas tautas mākslas un kultūras centra bērnu teātra izrāde "Koki sapņo mīlestības eņģeļu
gaismā". Uzvedums par Bībeles tēmām. Režisore Vita Pētersone.
19.30 - 20.00 Iepazīšanās ar Lutera baznīcas vēsturi, draudzes muzeju. Sadraudzība draudzes mazajā
zālē.
Iepazīšanās ar Lutera baznīcas vēsturi, draudzes muzeju, vēsturiskiem eksponātiem un citiem
materiāliem. Sadraudzības laiks, tēja, kafija, našķi... draudzes mazajā zālē.
20.00 - 21.00 Laiks Dievam – klusināta mūzika, sarunas, lūgšanas, aizlūgumi.
Laiks Dievam - klusināta mūzika, sarunas, lūgšanas, aizlūgumi.
21.00 - 21.30 Lūgšana “Mūsu Tēvs debesīs”.
Lūgšana "Mūsu Tēvs debesīs", Noslēguma pārrunas un lūgšana, māc. R.Šēners.

10. Liepājas Sv. Dominika katoļu baznīca
Jelgavas iela 17/ T.Breikša iela 16, Liepāja

18:00 - 18:10 Zvani, klusums
18.10 - 18.30 Jēzus Sirds litānija
Lūgšana, dziedāta.
18:30 - 19:30 Sv. Mise, Vesperes
19:30 - 20:00 Agape
20:00 - 21:00 Lūgšana dziesmā
Vada Kristīne Locika. Iespēja visiem piedalīties kopīgā pateicības un pielūgsmes lūgšanā.
21:00 - 21:05 Lūgšana “Tēvs mūsu”, aizlūgumi
21:05 - 21:20 Žēlsirdības kronītis
Lūgšana, dziedāta.
21:30 - 22:30 Dzied LMMDV meiteņu koris, diriğents Andris Kontauts
Programmā J.G. Zangla, Šūberta, Palestrinas skaņdarbi un itāļu tautas dziesmas.
22:45 - 23:15 Completorium

11. Liepājas Septītās dienas Adventistu baznīca
Uliha iela 70, Liepāja

19.00 - 19.20 Mācītāja uzruna
Mācītāja uzruna, PowerPoint prezentācija par Jēzu Kristu.
19.20 - 19.40 Iepazīšanās ar Dievu. Arnis Irbe. Dzeja. Diskusijas.
19.40 - 20.00 “Debesu rati”. Ilgonis Kangīzers ar slavēšanas grupu.
20.00 - 20.20 Mācītāja uzruna. Prezentācija par Jēzu Kristu.
20.20 - 20.40 Iepazīšanās ar Dievu. Arnis Irbe. Dzeja. Diskusijas.
20.40 - 21.00 “Debesu rati”. Ilgonis Kangīzers ar slavēšanas grupu.
21.00 - 21.20
Valsts himna un aizlūgums par Latviju.
21.20 - 21.40
Iepazīšanās ar Dievu. Arnis Irbe. Dzeja. Diskusijas.
21.40 - 22.00
“Debesu Rati”. Ilgonis Kangīzers ar slavēšanas grupu.
22.00 - 22.20
Mācītāja uzruna. Prezentācija par Jēzu Kristu.
22.20 - 22.40
Iepazīšanās ar Dievu. Arnis Irbe. Dzeja. Diskusijas.
22.40 - 23.00 “Debesu Rati”. Ilgonis Kangīzers ar slavēšanas grupu.
23.00 - 23.30
Prezentācija par Jēzu Kristu.
23.30 - 24.00
Aizlūgšanu vajadzības.
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12.Liepājas baptistu Pāvila baznīca
Kuršu iela 19, Liepāja

18:00 - 18:05 Baznīcu nakts atklāšana
Pirmo viesu sagaidīšana, informēšana par Baznīcu nakts sarīkojumiem Liepājas baptistu Pāvila
draudzē.
18:30 - 19:00 Baptisti, kas tie tādi?
Mācītāja Mārtiņa Baloža stāstījums par baptistiem raksturīgo, ar citiem ticīgajiem kopīgo un
īpašo.
19:00 - 20:00 “Fusion”
Jaunatnes priekšnesumi baznīcas pagalmā.
20:00 - 20:30 Latviešu valoda Bībeles tulkojumos
Jurģa Šubas stāstījums par Bībeles tulkošanu un tulkojumiem latviešu valodā, īss lietotās valodas
īpatnību apskats.
21:00 - 21:10 Lūgšanas “Mūsu Tēvs”, “Dievs, svētī Latviju”
Visu Baznīcu nakts dalībnieku un apmeklētāju vienošanās kopīgās lūgšanā "Mūsu Tēvs" un mūsu
tautas lūgšanā un Valsts himnas dziedājumā.
22:00 - 22:30 Dieva slavēšana dziesmā un dzejā
Garīgu dziesmu dziedāšana un dzejas lasījumu klausīšanās.
23:50 - 0:00
Baznīcu nakts nobeigums
Kopīgs aizlūgums par Baznīcu nakts apmeklētāju vajadzībām. Atvadīšanās.

13. Latvijas apvienotās Metodistu baznīcas Liepājas draudzes nams
Brīvības iela 25, Liepāja

18:00 - 19:00 Sadraudzība
Ikviens laipni aicināts uz nesteidzīgu sarunu ar mācītājiem baudot nesteidzīgi tēju, kafiju un
uzkodās, pēc garās un steidzīgās darba nedēļas.
19:00 - 21:00 Svētbrīdis. Muzikāli priekšnesumi.
Svētbrīdis. Muzikāli priekšnesumi. Piedalīsies Tāšu metodistu draudzes ansamblis "Baltās rozes"
vadītāja Mirdza Grauduže, Inga Grantiņa ar meitu, Anda Balandiņa,
21:00 - 21:05 Vienotā lūgšana “Mūsu Tēvs…”
Vienotā lūgšana "Mūsu Tēvs...", visā valstī kopā, vienā laikā...
21:05 - 21:30 Latvijas valsts himna
Vienojamies kopīgā valsts himnā, par godu Latvijas simtgadei.
21:30 - 23:00 Lūgšanu stacijas un sadraudzība
Lielajā zālē iespēja baudīt lūgšanu stacijas, nedaudz savādāk pavadīt laiku ar sevi un Dievu.
Mazajā zāle turpināsies sadraudzība un sarunas ar mācītājiem.
Vakara gaitā notiks radošās darbnīcas, izaicini mācītājus uz dārta spēli, sarunas ar jauniešiem no
Kristus mācekļu skolas.
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Mērsraga novads
14. Mērsraga baptistu baznīca
Priežu iela 1

Tuvāka informācija par draudzes programmu pieejama uz vietas baznīcā un sazinoties ar draudzi.
Kontaktinformācija: https://www.lbds.lv/draudzes/mersraga-baptistu-draudze

15. Mērsraga evaņģēliski luteriskā baznīca
Bākas iela 20, Mērsrags

18.00 - 22.00 Zīmējumu izstāde
Būs apskatāma Uguņu speciālās internātpamatskolas skolēnu darbu izstāde
18.45 - 19.00 Bībeles lasījumi
19.0 - 19.30 Kam pieder mana pagātne, Tam pieder mana nākotne
Lekciju lasīs draudzes mācītājs Māris Ķirsons.
19.30 - 20.00 Mērsraga mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts
Klausīsimies flautistu, ģitāristu, klavierspēles priekšnesumus, kā arī vokālistu sniegumu.
20.00 - 20.30 Aija un Jānis
Dziedās un vijoli spēlēs draudzes ērģelniece Aija Barovska. Dziedās un ģitāru spēlēs draudzes
loceklis Jānis Kaļiņičenko
20.30 - 21.00 Mērsraga vokālais ansamblis “Cantabile”
Dzied Mērsraga tautas nama sieviešu vokālais ansamblis
21.00 - 21.10 Lūgšana “Mūsu tēvs”
Lūgšanu dziedās draudzes ērģelniece Aija Barovska
21.10 - 21.40 Ansamblis “Caurvējš”
Dziedās Engures ev. lut. draudzes ansamblis
21.40 - 22.00 Bībeles lasījumi

Nīcas novads
16. Nīcas evaņģēliski luteriskā baznīca
17.50 - 17.55 Baznīcas zvana skaņas
Baznīcu nakts aktivitātes ievada Nīcas baznīcas zvana skaņas.
18.00 - 18.15 Ievada svētbrīdis
Ievada svētbrīdis - Svēto Rakstu lasījums un lūgšana.
18.00 - 23.00 Sakrālo priekšmetu izstāde
Visa vakara laikā klātesošie var aplūkot dažādus ar dievkalpojumu noturēšanu saistītus un citus
sakrālos priekšmetus.
18.15 - 19.00 Nīcas Mūzikas skolas audzēkņu koncerts
Nīcas Mūzikas skolas audzēkņu instrumentālie priekšnesumi.
19.00 - 19.30 Zupas ēšana
Čaklās saimnieces no Jūrmalciema cienā klātesošos ar karstu zupu.
19.30 - 20.45 Radošās darbnīcas
9

Radošās rokdarbu darbnīcas.
21.00 - 21.03 Lūgšana Mūsu Tēvs debesīs
Klātesošie vienojas kopējā lūgšanā- Mūsu Tēvs debesīs.
21.05 - 21.45 Tezē dziesmas
Vairāki kristīgi jaunieši no Liepājas dzied Tezē dziesmas un citas kristīgas dziesmas. Klātesošie ir
aicināti dziedāt līdz.
22.15 - 23.00 Zvanu ansambļa Campanella koncerts
Uzstājas zvanu ansamblis Campanella. Vadītāja Astra Ziemele. Šis muzikālais kolektīvs ar savu
augsta līmeņa sniegumu ir ieguvis atzinību Latvijā un arī ārpus tās.

Rojas novads
17. Ģipkas baptistu draudze
Ģipka, "Straumes"

19.00- 19.45 Bībeles lasījumi, baptistu tradicionālās dziesmas
Svētbrīdis, kopīgi Bībeles lasījumi, baptistu tradicionālo dziesmu dziedāšana.
20.00 - 20.50 Ģitārista Normunda Priednieka koncerts
Ģitārista Normunda Priednieka dziesmas autora izpildījumā.
21.00 - 21.10 Svētā lūgšana un Latvijas himna
Kopīga Tēvreizes lūgšana un Latvijas himnas "Dievs, svētī Latviju" dziedāšana.
21.15 - 23.30 Padomju laika pagrīdes kristīgās literatūras un Bībeļu izstāde
Iespēja apskatīt padomju laikā pagrīdes apstākļos izdoto kristīgo literatūru - dažādās tehnikās
drukātus žurnālus, grāmatas, notis, to iesiešanas veidus. Seno un mūsdienu Bībeļu kolekcija.
21.30 - 23.30 Darbnīca “Mans Bībeles citāts”
Iespēja radoši noformēt izvēlēto Bībeles citātu līdzņemšanai.
21.45 - 24.00 Sarunas pie tējas
Brīvas sarunas sadraudzībā pie tējas tases.

18. Ģipkas evaņģēliski luteriskā baznīca
Ģipka, Ģipkas baznīca

10:00 - 22:00 Ekskursija
Apmeklētājiem ekskursijas un gida pakalpojumus sniegs draudzes priekšnieks - Valdis Rande.
10:00 - 22:00 Izstāde visas dienas garumā
Dienas garumā būs skatāmas divu vietējo mākslinieku Dzintra Vīgante un Vija Silevica gleznu
izstāde
14:00 - 16:00 Tikšanās ar izstādes māksliniecēm
Baznīcas tornī tikšanās ar gleznotājām Dzintra Vīgante un Vija Silevica un savu dzeju lasīs Zaiga
Kilmite. Tikšanās laikā baudīsim tēju ,kafiju ar uzkodām
16:00 - 17:00 Talka
Kapsētā sakopsim Ģipkas skolas pirmās skolotājas kapakmeni un kapavietu.
19:00 - 19:30 mācītāja Armanda Klāva svētruna
19:30 - 21:00 Bērnu klīniskās Universitātes slimnīcas jauktā kora koncerts.
Pēc koncerta svecīšu aizdegšana pie saviem mīļajiem baznīcas kapsētā.
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Rucavas novads
19. Rucavas Kristus Pestītāja evaņģēliski luteriskā baznīca
Rucava

17:00 - 19:00 Svečturu gatavošanas darbnīca lieliem un maziem, pie Rucavas ev.lut baznīcas
(līdz ņemt dažāda izmēra burciņas).
18:00
Vespere.
21:00
Lūgšana "Mūsu Tēvs debesīs...
21:05 - 22:00 Koncerts.
Muzicē Matīss Pavītols (baritons), Toms Pēteris Korsaks (klavieres), Nils Goiževskis (čells).
Vakara gaitā iespēja uzkāpt baznīcas tornī.

Saldus novads
20. Saldus Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskā baznīca
Kuldīgas iela 2, Saldus

18.00 - 18.40 Zvanu skaņas, mācītāja uzruna, lūgšana par Latviju
Lūgšana par Latviju un dziesmu dziedāšana no jaunās Dziesmu grāmatas.
18.00 - 24.00 Tēja, sarunas, iespēja uzkāpt baznīcas tornī, radošā darbnīca bērniem
Starplaikos starp aktivitātēm būs iespēja parunāt ar draudzes locekļiem, mācītāju, pacienāties ar
tēju, uzkāpt baznīcas tonī un izveidot sev kādu piemiņas lietiņu darbnīcā bērniem.
19.00 - 20.00 Zvanu kora ” Campanella” koncerts
Koncertā tiks atskaņota garīgā mūzika. K.V.Gluks ārija no operas ,,Orfejs'', H.Ouens fragments no
Zviedru rapsodijas, J.Pahelbels Kanons, A.Šarpantjē “Te Deum'' un citi skaņdarbi.
20.30 - 21.30 Liecības un mūzika
Saldus Sv. Jāņa draudzes locekļi liecinās par Dieva varenajiem darbiem viņu dzīvēs un kopā ar
draudzes slavēšanas grupu slavēsim un pateiksimies dziesmās Dievam.
22.00 - 23.00 Tezē lūgšana sveču gaismas izgaismotā baznīcā
Laiks kopā ar Dievu Tezē dziesmās un lūgšanās.

21. Saldus Mārtiņa Lutera luteriskā baznīca; Zvārdes baznīca
Skrundas iela 25C, Saldus

17:50 - 18:00 Baznīcas zvans
18:00 - 18:10 Mācītāja Ulda Gailīša uzruna
18:10 - 18:20 Izstādes “Reformācijai – 500” atklāšana
18:20 - 19:00 Saksofona koncerts – Bībeles lasījumi
Saksofona koncerts – Bībeles lasījumi.
19:00 - 20:40 Ugunskura iededzināšana
Ugunskura iededzināšana, cienāšanās (klimpu zupa, pankūkas).
19:20 - 20:40 Aktivitāte Radošā darbnīca - Lūgšanu krelles
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Radošā darbnīca - Lūgšanu krelles.
19:20 - 20:40 Radošās darbnīcas bērniem
Radošās darbnīcas bērniem.
19:20 - 20:40 Baznīcas tornis aicina…
Senās Bībeles un dziesmu grāmatas, baznīcas vēstures rullīši, iespēja uzkāpt baznīcas tornī.
19:20 - 20:40 Livara Jankovska dzejas rāmīši
Livara Jankovska dzejas rāmīši.
20:40 - 21:20 Jauniešu vadīta dziedāšana
Jauniešu vadīta dziedāšana.
21:20 - 21:30 Baznīcu nakts noslēgums M. Lutera baznīcā, lūgšana.
Baznīcu nakts noslēgums M. Lutera baznīcā, lūgšana.
22:00 - 23:00 Baznīcu nakts turpinājums Zvārdes baznīcā
Noskaņas dievkalpojums Zvārdes baznīcā saksofona pavadījumā.

22. Zvārdes baznīca
Zvārdes pagasts
Zvārdes luterāņu baznīca celta 1785. gadā, sagrauta Otrā Pasaules kara laikā un nav atjaunota. Baznīcas
drupās vasaras mēnešos, no maija līdz septembrim notiek dievkalpojumi un laulību ceremonijas.
22:00 - 23:00 Baznīcu nakts turpinājums Zvārdes baznīcā
Noskaņas dievkalpojums Zvārdes baznīcā saksofona pavadījums.

23. Priedulas luterāņu baznīca
Priedula

17:50 – 18:00 Zvanu skaņas Priedulas baznīcā
Zvanīs Priedulas baznīcas zvans.
18:00 – 19:00 Palīgmācītāja Valda Vircava uzruna atklājot Baznīcu nakti Priedulas baznīcā
V.Vircava uzruna, lūgšana, svētbrīdis.
19:00 – 19:50 Muzicēs soliste Solvita Bukšāne (mecosoprāns) un Māra Ansonska (ērģeles)
Skanēs Vivaldi, Mocarta, Hendeļa, Baha un c. melodijas.
19:50 – 20:20 Evanģēlists Edmunds Keidens “Jēzus Kristus mūsu dzīvē”
Lekcija “Jēzus Kristus mūsu dzīvē”.
20:20 – 21:00 Ekskursija, sadraudzība, sarunas, atmiņu stāstījumi, foto albumi u.c.
Ekskursija, sarunas.
21:00 – 21:15 Lūgšana “Mūsu Tēvs debesīs”
Aizlūgums par Latviju.

Talsu novads
24. Talsu evaņģēliski luteriskā baznīca
V. Ruģēna iela 6, Talsi
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18:00 – 18:05 Baznīcu nakts atklāšana ar zvanu torņa pulksteņa dziesmu
18:05 – 18:20 Vakariņas baznīcā
18:20 – 20:30 GAISMA MĀKSLĀ.
Mākslinieka un katoļu priestera Andra Vasiļevska lekcija «Ota Dieva rokās» ( pieminot
Latvijas simtgadi, runa būs arī par tautas mākslas ietekmi kristīgajā mākslā) un skiču
plenērs, iemūžinot baznīcas ārpusi un interjeru, vadoties no paša acīm redzamā vai iepriekš
sagatavotajām fotogrāfijām. Iedvesmai kalpos arī grāmatas par sakrālo mākslu. Bērniem
būs sagatavotas lapas krāsošanai.
20:30 GAISMA MŪZIKĀ. Draudzes ansambļa «Exodus in Venia» , koncertā piedalīsies tagadējās
un agrākās ansambļa dalībnieces: Elīna Lāce, Kristīne Prūse, Anna Ķīviča, Ilze Dzene-Vanaga,
Elīna Sakniņa-Šakale, Egita Ķīviča un Lidija Ēce.
Draudzes ansambļa «Exodus in Venia» (no latīņu valodas — iziešana žēlastībā) 15. pastāvēšanas
gadadienas koncerts «Tik mana dvēsele skan». Talsu Baznīckalnā radies, ansamblis «Exodus in
Venia» turpmāko gadu laikā regulāri uzstājies gan citur Latvijā, gan koncertējis Itālijā un Zviedrijā.
Svētku reizē izskanēs daļa dziesmu, kas 15 gadu laikā ieguvušas paliekošu nozīmi ansambļa
dalībnieču un klausītāju sirdīs. Koncertā piedalīsies tagadējās un agrākās ansambļa dalībnieces:
Elīna Lāce, Kristīne Prūse, Anna Ķīviča, Ilze Dzene-Vanaga, Elīna Sakniņa-Šakale, Egita Ķīviča un
Lidija Ēce.
Pēc koncerta — plenēra turpinājums.

25. Iģenes evaņģēliski luteriskā baznīca
Iģene, Vandzenes pagasts
18.00 - 18.10 Baznīcu nakts pasākuma ieskandināšana ar torņa zvana skaņām
Ar baznīcas torņa zvanu ieskandina "Baznīcu nakts" pasākuma sākumu.
18.15 - 18.30 Iģenes baznīcas vēsture pagasta un Latvijas vēstures griezumā
Draudzes locekļu stāstījums par baznīcas vēsturi pagasta un Latvijas vēstures kontekstā.
18.30 - 18.50 Talsu Kristīgās vidusskolas jauniešu muzicēšana
Talsu Kristīgās vidusskolas jauniešu muzikāls sniegums, izpildot skaņdarbus, kā, piemēram,
“Dievam viss gods”, “Sauc, es dzirdēšu”, "Tavā tuvumā”; “Gods augstībā" un citus.
19.00 - 19.30 Draudzes mācītāja uzruna
Draudzes mācītāja Anda Ķīviča uzruna.
19.30 - 20.00 Inese Jasmane-Rūrāne (soprāns)
Brīvmākslimiece, Latvijas operetes soliste Inese Jasmane - Rūrāne muzicēs, izpildot skaņdarbus
G.Kačīni "Ave Maria", G.F.Hendelis Amirena ārija no operas "Rinaldo", J.S.Bahs "Ave Maria",
J.Kalniņš "Par katru stundu", C.Franks "Panis Angelicus", Fr.Ephraim/Arm. Fr. Pierre-Etienne
"Mans Dievs, neaizmirsti mani Tu".
20.00 - 20.15 Baznīcas apskate, stāstījums
Draudzes locekļu stāstījums par baznīcu, iespēja interesentiem apskatīt ēku, apmeklēt zvana
torni.
20.20 - 21.00 Inese Jasmane-Rūrāne (soprāns)
Koncerta turpinājums, izpildot skaņdarbus L.Delībs "O Salutaris", Dž. Pučīni "Salve Regina", G.F.
Hendelis "Atpestīts" (Largo-Ombra mai fu), A. Nāzarets "Klausies!", V.Bellīni "Miera enģelis"
(Agiol di pace).
21.00 - 21.30 Iģenes baznīcas vēsture pagasta un Latvijas kontekstā
Draudzes locekļu stāstījums par baznīcu, tās nozīmi pagasta un Latvijas vēstures kontekstā.
21.30 - 24.00 Sadziedāšanās, svecīšu novietošana, baznīcas apskate, sarunas
Draudzes locekļu un pasākuma apmeklētāju sadziedāšanās draudzes locekles Ineses Ozoliņas
vadībā, izdziedot dziesmas no Baznīcas Dziesmu grāmatas. Svecīšu novietošana, sarunas, kopā
būšana.
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26. Leprozorija evanģēliski luteriskā baznīca
Stūrīši, Laidzes pagasts
18.00 - 18.15 Baznīcu nakts ieskandināšana ar zvana skaņām
18.15 - 19.00 Koncerts, Kristiāna Purlica. Laidzes pagasta jaunā talanta soloprogramma "Dzirdi".
19.00 - 24.00 Baznīcas apskate un vēstures izklāsts
Baznīcas apmeklētājiem tiks piedāvāta iespēja apskatīt baznīcas ēku un zvanu torni, kā arī
piedāvāts ieskats Leprozorija un baznīcas vēsturē.
19.30 - 24.00 Liene Vasarmane (klarnete), Ieva Zvirgzdiņa (fagots, flauta), Elizabete Laursone (alta
saksafons, flauta)
Jauno mūziķu koncerts "Cauri gadsimtiem”.

27. Ķurbes evaņģēliski luteriskā draudze
"Pils", Tiņģere, Īves pagasts
17.30 - 17.50 Dalībnieku sagaidīšana
Draudzes pārstāvji sagaidīs viesus. Sarunas ar viesiem.
17.55 - 18.00 Zvana skaņas
Tiks zvanīts zvans, kurš gan skan tikai iekštelpās.
18.00 - 18.20 Baznīcu nakts atklāšana, lūgšana
Draudzes mācītājs vai kalpotāji atklās pasākumu ar uzrunu un lūgs pateicības lūgšanu par
pasākuma norisi.
18.20 - 19.00 Informācija par draudzi.
Tiks rādīta prezentācija par draudzes dzīvi tās 25 pastāvēšanas gados. Stāstījums par draudzes
veidošanos un tās aktivitātēm. Fonā skanēs klasiskās mūzikas ieraksti (CD).
18.20 - 23.00 Suvenīru gatavošana
Pasākuma gaitā interesentiem būs iespēja aplūkot grafiķes Baibas Kalnas darbus un viņas vadībā
izgatavot grāmatzīmi, kā suvenīru no dalības pasākumā.
19.00 - 19.30 Dzejas lasījumi
Tiks lasīta kristīgā dzeja (autore - draudzes locekle Vizma Šulca). Lasījumu starplaikos vai fonā
skanēs klasiskās mūzikas ieraksti (CD).
19.30 - 20.00 Sadraudzība
Pie tējas vai kafijas un nelielām uzkodām varēs dalīties liecībās, sarunāties, uzklausīt. Fonā skanēs
klasiskās mūzikas ieraksti.
20.00 - 20.30 Dzejas lasījumi
Tiks lasīta kristīgā dzeja. Fonā skanēs klasiskās mūzikas ieraksti.
20.30 - 21.00 Sadraudzība
Pie tējas vai kafijas un uzkodām būs sarunas ar viesiem, sadraudzība, liecības.
21.00 - 21.45 Lūgšanu laiks
Vienojoties ar citām draudzēm, tiks dziedāta Latvijas himna un būs lūgšanu laiks par Latviju,
individuālas lūgšanas.
21.45 - 23.00 Sadraudzība
Sarunas, liecības, sadraudzība. Fonā skanēs klasiskās mūzikas ieraksti.
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28. Nurmes evaņģēliski luteriskā baznīca
Laucienes pagasts
17:50 - 18:00 Torņa zvanu skaņas
18:00 - 18:30 Ērģeļu mūzika
18:30 - 19:00 Mācītāja Ā. Kronberga uzruna un ievadvārdi
19:00 - 19:30 Tējas / kafijas pauze
19:30 - 21:00 Tikšanās ar novadpētnieku Aldi Denčiku
21:00 - 21:30 Lūgšana par Latviju
21:30 - 23:30 Ērģeļu mūzika
23:30 - 24:00 Baznīcas nakts noslēgums un aizlūgums
Būsiet mīļi gaidīti gan lieli, gan mazi!

29. Spāres evaņģēliski luteriskā baznīca
Spāre, Ģibuļu pagasts

18:00 - 18:10 Zvanu skaņas
Desmit minūtes tiks zvanīts baznīcas zvans.
19:00 - 20:00 “No sirds uz sirdi…”
Garīgās mūzikas koncerts (ērģeles, trombons, čells, vijole, dzeja, stāsti).
20:00 - 21:00 “Labākai un mīlestības pilnākai pasaulei!”
Grupas "Procesā" koncerts.
21:00 - 21:20 Mācītāja uzruna,lūgšana
Mācītāja Aināra Kostanda uzruna un kopēja lūgšana.
21:20 - 21:40 “Spāres baznīca, laikmeta griežos”
Vēsturiskais stāstījums par baznīcu.
21:40 - 22:30 Sadraudzība
Sarunas un sadraudzība pie tējas tases.

30. Strazdes evaņģēliski luteriskā baznīca
Strazdes pagasts
17:50 - 18:00 Torņa zvanu skaņas
18:00 - 18:15 Māc. Ā. Kronberga uzruna un ievadvārdi
18:15 - 19:00 Lekcija: “Stundu lūgšanas - Baznīcas praksi cauri gadu tūkstošiem”
Lekciju vadīs māc. K. Irbe
19:00 - 19:30 Vakara lūgšana ar māc. K. Irbe
20:00 - 20:30 Tējas / kafijas pauze
21:00 - 21:30 Lūgšana par Latviju
21:30 - 23:30 Ērģeļu mūzika
23:30 - 24:00 Baznīcas nakts noslēgums un aizlūgums
Būsiet mīļi gaidīti gan lieli, gan mazi!
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31. Valdemārpils luterāņu baznīca
Lielā iela 2, Valdemārpils

17:50 - 18:00
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 21:30
21:30 - 22:00

Torņa zvanu skaņas
Valdemārpils sieviešu ansamblis
Tējas / kafijas pauze
Mākslas filma “Luters”
Mācītāja uzruna un Lūgšana par Latviju
Laiks sadraudzībai – būt kopā ar Dievu un savu tuvāko

32. Valdemārpils – Ārlavas baptistu baznīca
Cīruļu ciems, Valdgales pagasts

18:00 Lūgšana- risinājumu risinājums
Bērnu, jauniešu, sieviešu, vīru un kopējā lūgšanu telpa
Tuvāka informācija par draudzes programmu pieejama uz vietas baznīcā un sazinoties ar draudzi.
Kontaktinformācija: https://www.lbds.lv/draudzes/valdemarpils-arlavas-baptistu-draudze

Tukuma novads
33. Lestenes baznīca
Lestenes baznīca”Lestenes pagasts
Tuvāka informācija par draudzes programmu pieejama uz vietas baznīcā un sazinoties ar draudzi.
Kontaktinformācija: http://www.lestenesbaznica.lv/

34. Sēmes baznīca
"Sēmes baznīca", Sēme, Sēmes pagasts, Tukuma novads
18.00 - 20.00 Banīcas apskate
Baznīca laipni atvērta apskatei visiem intersentiem.
20.00 - 20.45 Koncerts
Klausīsimies Engures evaņģēliski luteriskās baznīcas ansabļa jauko skanējumu un dzejas
lasījumus.
21.00 - 21.15 Lūgšana
21.20 - 24.00 Baznīcas apskate
Laipni gaidīsim ikvienu interesentu apskatīt baznīcu sveču gaismā un kristīgas mūzikas pavadībā.
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Ventspils novads
35. Piltenes evaņģēliski luteriskā baznīca
Lielās ielas un Dzirnavu ielas krustojums, Piltene, Ventspils novads
Ja piebrauc ar auto pie baznīcas durvīm
18.00 – 18.05 Baznīcas zvanu skaņas
Skanēs abi zvani.
18.05 – 18.20 Mācītāja uzruna. Lūgšana par Latviju un Latvijas iedzīvotājiem.
Mācītājs Elmārs Derzāvis.
18.20 – 19.20 Ērģeļmūzikas koncerts
Mūsu baznīcā ir otras vecākās ērģeles Latvijā. Ērģeļu izgatavošanu datē ar 1722. gadu, taču
iespējams tās ir vecākas. (1711. vai 1719.gads)
Neskatoties uz ērģeļu vecumu un restaurācijas nepieciešamību, jau šā brīža skanējums ļauj
nojaust unikālo potenciālu, ko sevī glabā Piltenes instruments.
http://www.music.lv/lek/piltene_apraksts.htm
Muzicēs Ventspils Mūzikas vidusskolas ērģelnieki: Agnese Abramāne, Ramona Lasmane, Daiga
Solovjova un pasniedzēja Kristīne Adamaite. Programmā renesanses un baroka laika mūzika.
19.30 – 20.10 J.S.Baha mūzikas ieraksta uz Piltenes ērģelēm (DEMO versijas) atskaņošana. Ērģeles –
Lilita Ozola
Draudze vēlas ar profesionālu aparatūru ierakstīt mūsu vēsturisko ērģeļu (pirmsrestaurācijas )
skanējumu CD izdošanai. Daļējs finansējums jau saņemts. Atskaņotais ieraksts ir sagatavošanās
darbs, lai varētu veikt ierakstu ar profesionālu aparatūru un skaņu režisoru. Būsiet pārsteigti,
kāda var būt J.S.Baha mūzika! Ieraksts veikts 2017.gadā.
20.15 – 20.30 Stāstījums par baznīcas vēsturi
Stāstīs mācītājs Elmārs Derzāvis. Fonā tiks demonstrētas fotogrāfijas.
20.30 – 20.55 Ekskursijas pa baznīcu, baznīcas torni
Baznīcā - ekskursijas laikā tiks demonstrētas Imanta Rudens filmas par Pilteni un draudzes
fotogrāfijas.
21.00 – 21.05 Lūgšana “Mūsu Tēvs debesīs” Mācītājs Elmārs Derzāvis.
21.05 – 21.15 Latvijas Himna
21.20 – 22.00 Kristīgu īsfilmu noskatīšanās
Pamācošas kristīgas īsfilmas, kas liek pasmaidīt!

36. Rindas evaņģēliski luteriskā baznīca
Ventspils nov., Ances pag., Rinda
17.55 - 18.00 Pasākuma ieskaņa ar baznīcas zvanu skaņām
18.00 - 18.45 Mācītāja ievadvārdi un vakara lūgšana
19.00 - 19.45 Koncerts. Piedalās Dundagas bērnu mūzikas skolas audzēkņi.
19.45 - 20.00 Tējas pauze
20.00 - 21.00 Gida stāstījums par Rindas baznīcas arhitektūras un mākslas vērtībām, ekskursija pa
baznīcu. Jaunas ekspozīcijas atklāšana.
21.00 - 21.15 Datorprezentācija par Rindas draudzes dzīves aktivitātēm.
21.15 - 22.00 Zupa. Sarunas. Iespēja uzkāpt tornī. Iespēja atstāt aizlūguma vajadzības, aprunāties ar
mācītāju.
22.00 - 22.30 Tezē dziedājumi. Sv.Rakstu lasījumi. Noslēguma aizlūgums.
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37.Usmas evaņģēliski luteriskā baznīca
Usmas pagasts

17:50 - 18:00 Zvanu skaņas, Baznīcu nakts 2018 atklāšana
18:00 - 19:00 Bībeles lasījumi
Baznīcā degs sveces, skanēs pieklusināta mūzika, ikvienam būs iespēja pabūt mierā Dieva tuvumā
uzklausot īpaši piemeklētus Svēto Rakstu lasījumus.
19.00 - 20.30 Filma “Mērijas ceļojums”
Sadarbībā ar Tautas namu Usma ikvienam Baznīcu nakts apmeklētājam būs iespēja bez maksas
noskatīties Latvijas simtgadei veltītu filmu "Mērijas ceļojums". Filma, kas veidota pēc Mērijas
mātes rakstītajām dienasgrāmatām, atklāj gan jaunās sievietes Mērijas Grīnbergas neparasto
likteni, gan mūsu valsts vēstures pagriezienus.
21.00 - 21.15 Lūgšana par Latviju
Lūgsim par mūsu valsti, valdību, cilvēkiem.
21.30 - 22.30 Vokālā ansambļa “Procesā” konerts
Vokālais ansamblis "Procesā" ir kļuvuši par Usmas baznīcas draugiem. Arī šajā ciemošanās reizē
ansamblis izdziedās gan garīgās dziesmas, gan veltījumu Latvijai simtgadē. Starp dziesmām
skanēs gan Svēto rakstu, gan dzejas lasījumi.
22.30 - 00.00 Sadraudzība pie svētku mielasta
Svinot Baznīcu nakti un mūsu valsts simtgadi, sēdīsimies pie balti klāta svētku galda un būsim
kopā pie tējas un kafijas tases.

38. Zlēku evaņģēliski luteriskā baznīca
Zlēkas, Zlēku pagasts
17.40 - 18.00 Apmeklētāju sagaidīšana
17.55 - 18.00 Zvanu skaņas
18.00 - 18.10 Mācītāja ievadvārdi
18.10 - 18.30 Brīvais laiks
Brīvajā laikā Zlēku amatierteātra skečs par baznīcas patronu baronu fon Bēru.
18.30 - 19.00 Stāstījums par baznīcas mākslu
Stāstījumu - ekskursiju vadīs rakstniece Laimdota Sēle, grāmatas "Zlēkas.Laiki. Likteņi." autore.
Stāstījumā uzsvars uz baznīcas mākslas nozīmi latviešu zemnieka dzīvē, kuram saskare ar baznīcā
esošajām mākslas vērtībām ir vienīgā saskare ar Eiropas kultūras procesiem 17. - 18. gadsimtā.
19.00 - 19.45 Koncerts
Koncertā piedalīsies LNO soliste Irma Pavāre un JVLMA maģistrants Jānis Karpovičs. Programmā
J.S.Baha, M.Rēgera, K.Sensansa, Š.Guno skaņdarbi.
20.00 - 21.00 Apbedīšanas tradīcijas Kurzemē, Zlēku baznīcas kapenes
Apmeklētājiem būs unikāla iespēja apskatīties Bēru dzimtas kapenes, kas ir vienīgās pilnībā
saglabājušās kapenes Latvijas baznīcās. Lektors - LU asociētais profesors, Ventspils muzeja
direktora vietnieks zinātniskajā darbā Dr. hist. Armands Vijups. Izmantojot unikālo iespēju, ka
kapenes ir atvērtas, tiks izgatavotas kvalitatīvas fotogrāfijas Ventspils muzeja vajadzībām, kā arī
vēlāk tiks sagatavots stends priekš tūristiem. Fotogrāfs Juris Presņikovs.
21.00 - 21.30 Svētbrīdis – lūgšana par Latviju
21.30 - 22.00 Apcere, lūgšana
Laiks personiskajai lūgšanai, baznīcā skan ērģeļmūzika.
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22.00 - 23.00 Ekskursija pa baznīcas bēniņiem, torni.
Ekskursijas laikā stāstījums par baznīcas torņa degšanu, iespēja parāpot pa bēniņu velvēm,
izmēģināt unikālo ērģeļu pumpēšanas mašīnu. Neliela spokošanās.
23.00 - 23.30 Noslēguma lūgšana
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