Atklāj baznīcu no jauna 2018. gada 1. jūnijā

Baznīcu nakts Sēlijā
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Aknīstes novads
Asares evaņģēliski luteriskā baznīca
Parka iela 3, Asare
18.00
18.20
19.20
20.10

21.00
21.20
21.30

Uz mirkli ienāc!
Baznīcas lūgšanu telpas un mākslas priekšmetu apskate, skanot baznīcas zvanam
Dievkalpojums
Vakara DIEVKALPOJUMS baznīcas 195. gadu jubilejas ietvaros
Kungam pateicos!
Kristīgas dziesmas spēlē un dzied Aknīstes vidusskolas mūzikas skolotāja Inga Kraševska
Iepazīsties!
Kafijas pauze. Baznīcas ēkas, telpu, torņa apskate. Baznīcas dārza, Augškurzemes
partizānu pieminekļa, vēsturiskā muižas apbūves centra un parka apskate gida pavadībā
Lūgsim par Latviju!
Lūgšana Latvijai - par tautu un valsti. Kopīga lūgšana "Mūsu TĒVS debesīs"
DIEVS svētī Latviju!
Latvijas himnas kopīga dziedāšana
Gaisma paliek!
Svecīšu iedegšana lūgšanu telpā, baznīcas ārpusē, pie Augškurzemes partizānu un pagasta
represēto pieminekļiem. Baznīcas ēkas izgaismošana. Kopīgas sarunas pie kafijas galda

Ilūkstes novads
Subates evaņģēliski luterāņu baznīca
Baznīcas iela 30, Subate
17.50
18.00
18.15
18.50
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00

Baznīcas zvanu skaņas
Ievads – uzruna. Iepazīstot „Baznīcas nakts – 2018”.
Koncerts 1. daļa. Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas Daigas Martinsones koru klases
audzēkņu koncerts
Ekskursija un saudraudzība. (Subates luterāņu baznīcas pagrama apmeklējums – Sveču
gaismā)
Saksofonists - Elvis Ancāns
Koncerts. 2. daļa. Aknīstes KC vokālais ansamblis „Viotonika ” ansambļa vadītāja : Viola
Jasmane
Lūgšana „Mūs Tēvs debesīs” Subates luterāņu draudzes mācītājs Agris Pilsums
Koncerts – dzied un spēlē Inga Kraševska
Ekskursija un saudraudzība. (Subates luterāņu baznīcas pagrama apmeklējums – Sveču
gaismā)
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Lašu evaņģēliski luteriskā baznīca
Stendera iela 1, Eglaine, Eglaines pag., Ilūkstes novads
Lašu Evaņģēliski luteriskā baznīca ir Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas dievnams Ilūkstes
novadā, Sēlijā. 1805. gadā uzcēla tagadējo Lašu mūra baznīcas ēku, kuru atjaunoja 1888., 1936.-1937. un
2004. gadā. Baznīcas iekšpusē ir saglabājies sākotnējais altāris, kancele un altārglezna "Kristus pie
krusta", 1789. gadā uzbūvētās baroka ērģeles. Zvanu tornī atrodas 1936. gadā dāvinātais zvans. Pirmā
pasaules kara laikā kopš 1915. gada Lašu baznīca atradās Vācijas karaspēka okupācijas zonā, baznīcas
dārzā ir kritušo vācu armijas karavīru kapi, bet iekšpusē pie rietumu sienas ir piemiņas plāksne Pirmajā
pasaules karā kritušajiem un PSRS laikā represētajiem Lašu pagasta iedzīvotājiem.
Tuvāka informācija par draudzes programmu pieejama uz vietas baznīcā, un sazinoties ar
draudzi. Kontaktinformācija: http://www.lelb.lv/lv/?ct=draudzes

Jaunjelgavas novads
Jaunjelgavas Mārtiņa Baltā luterāņu baznīca
Meža iela 13, Jaunjelgava
19.30
20.30
20.30
20.30

20.50
21.20
23.00

Koncerts ‘’Paši skaistākie vārdi’’ Kokneses kultūras nama sieviešu koris ‘‘Anima’’,
diriģente Lelde Kamzole – Gagaine.
Labo vārdu paslēpes. Orientēšanās spēle baznīcas pagalmā un tās apkārtnē.
Labo vārdu darbnīca: Labo vārdu alfabēts + 100 LV LV = Labie Vārdi Latvijai Aktivitātes
baznīcas dārzā
Zaļumbārs. Kopīga mielasta gatavošana un baudīšana visa vakara garumā. Apmeklētāji
aicināti ņemt līdzi labo ievārījumu vai citu cienastu kopgaldam.
Par tautu un valsti ‘‘Mēs esam Latvija’’ Lūgšana, draudzes ansambļa sveiciens. Lūgšana
‘‘Mūsu Tēvs debesīs’’ un himna.
Radošie vārdi ar Robertu Gobziņu Aktivitātes baznīcas pagalmā vada mūziķis, dziedātajs,
komponists un dīdžejs Roberts Gobziņš un mācītājs Rolands Eimanis.
Vakara noslēgums ar dziesmu autoru un izpildītāju Normundu Rutki

Jaunjelgavas Svētā Krusta Romas katoļu baznīca
Lāčplēša ielā 4, Jaunjelgava
17.00
18.00
19.00
20.00

Rožukronis, gandarīšanas un grēksūdzes sakraments
Svinīgā Sv. Mise Vissvētākas Jaunavas Marijas godam visu pasākumu dalībnieku
nodomā.
Draudzes bērnu koncerts.
Agape. Kafijas pauze
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Sunākstes baznīca
Sece, Seces pagasts
18.00
19.30

19.30
20.00

22.00
22.00
23:00

“Aleluja” Valda Indrišonoka koncerts un kopēja slavēšana un pielūgšana ‘‘Aleluja'’
Zirgu izjādes treneres Simonas Jeluškinas vadībā pa Stendera parka dabas takām.
Bērni vecāku pavadībā un citi interesenti var piedalīties izjādēs ar zirgiem, kā arī vērot
zirgu paraugdemonstrējumus trenere Simona Jeluškina .
Radoša darbnīca “Ar gaismiņu debesis nāk tuvāk”
Bērni gatavo baznīcas logiem svečturīšus ( stikla trauciņu rotājumi par garīgām tēmām)
Orientēšanās nodarbība G.F. Stendera mācītājmuižas parka teritorijā. “…ja kāds cīnās,
viņš dabū vainagu tikai tad, kad viņš ir cīnījies pareizi””( Apustuļa Pāvila 2. vēstule
Timotejam 2; 5)
Baznīcā dalībnieki saņem uzdevumus atrast objektus, kuri noslēpti Mācītājmuižas parka
teritorijā. Atrast dabas aizsargājamos augus, kā arī gudrības avotiņu, dižkokus. Pie katra
objekta ir arī psalma teksts, kas jāatnes un jānodod vadītājai. Kā apbalvojumu dalībnieki
saņem garīga satura grāmatzīmes. Aktivitāti vada kristīgā skolotāja, vasaras nometņu
vadītāja Vita Liepiņa
Lūgšana Baznīcā “Gaisma ir nākusi pasaulē” Svētbrīdis Baznīcā lūgšana par Latviju
Zaļumu bārs. Kopēja vakariņošana. Lielā zupas katla baudīšana. Zāļu tējas un spēka maize.
Lai Kristus gaismai tuvojam savas dvēseles. Katrs dalībnieks iededz laternu un palaiž
naksnīgajās debesīs

Jēkabpils pilsēta un Jēkabpils novads
Jēkabpils Vissvētākās Jaunavas Marijas Dzimšanas Romas katoļu baznīca
Brīvības ielā 105, Jēkabpils, LV-5201
17.50
18.00
18.45
20:00
21:00
22:00

Baznīcas zvanu skaņas
Svētā Mise. priesteris Viktors Siļčonoks
Vissvētākā Sakramenta adorācija.
Lūgšanu svecīšu noligšana.
Lūgšana. “Mūs Tēvs”. Latvijas Republikas himna ”Dievs svētī Latviju”
Noslēgums
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Jēkabpils Svētā gara baznīca
Brīvības ielā 200, Jēkabpils
Dievnams celts 19.gs. otrajā pusē bizantiešu stilā. Tā piecu kupolu siluets ir neatņemams pilsētas
panorāmas sastāvdaļa. Klostera sētā atrodas arī Sv.Nikolaja Brīnumdarītāja baznīca, kas unikāla ar savu
miniatūro izmēru 17x19,5m. Kopš 2008.gada dievnamā ir atgriezusies Dievmātes Marijas brīnumdarošās
Jakobštates ikonas kopija, kas ik gadu pulcē lielu skaitu svētceļnieku.
Tuvāka informācija par draudzes programmu pieejama uz vietas baznīcā, un sazinoties ar
draudzi. Kontaktinformācija: http://www.klosteris.lv/

Neretas novads
Ērberģes luterāņu baznīca
Ērberģe, Mazzalves pagasts, Neretas novads, LV-5133
18.00
18.10
18.30

20.00
21.00
21.20

22.30

Baznīcas zvana skaņas
Mācītāja uzruna.
Radošuma konkurss – “Svētā Gara dāvanas”
Gaidīsim šim brīdim un vietai atbilstošus dzejas, mūzikas, Bībeles tekstu lasījumus.
Piedalīties aicināti visi interesenti bez iepriekšējas pieteikšanās, bez vecuma
ierobežojumiem. Tiks piešķirtas žūrijas un skatītāju balvas.
Sadraudzība. Kopīga tējas galda klāšana, sarunas, kopā būšanas mirkļu izbaudīšana.
Lūgšana – Mūsu Tēvs… un Latvijas himna
“Laimes AKA” Interesantā, neparastā veidā katrs varēs saņemt, izlasīt un pārdomāt tieši
viņam domāto Rakstu vietu no Salamana pamācību grāmatas un vajadzības gadījumā
palūgt mācītāja komentāru.
Lūgšanu svecīšu aizdegšana un kopīga lūgšana. Laiks pārdomām klusumā.

Neretas evaņģēliski luteriskā baznīca
Rīgas iela 2, Nereta
17.50
18.00

21.00
21.30
23.00

Latvijā tiek iezvanīta Baznīcu nakts
Torņa izstādes atklāšana
Darbnīcas bērniem
Zupa ( ‘’Laimes zupītes’’) baznīcas dārzā
Koncerts. Muzicē draudzes jaunieši un viņu draugi
Fotokonkursa ‘’Baltajai baznīcai 425‘’ uzvarētāju apbalvošana
Lūgšana – ‘‘Mūsu Tēvs debesīs’’ visās Latvijas baznīcās
Baznīca atvērta indivuduālām lūgšanām un klusumam
Pslamu lasījumi un slavēšanas dziesmas.

23.55

Noslēguma lūgšana

19.00
20.00
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Viesītes novads
Saukas evaņģēliski luteriskā baznīca
Sauka, Saukas pagasts
Vidū starp dižo Ormaņkalnu, Saukas ezeru un Saukas ciemu, ceļu krustojumā atrodas Saukas
baznīca. Draudze vairs nav liela, bet tā vienmēr aicina pulcēties tālumā esošos sauciešus cildināt savu
dzimto pusi. Arī Baznīcu naktī tiekamies Saukā. Tagadējā Saukas baznīca iesvētīta 1827. gadā. Baznīcas
altāris rotāts ar apustuļu Sv. Pētera un Sv. Pāvila skulptūrām un J. Dēringa altārgleznu „Jēzus pie krusta ar
Mariju un Jāni”. Ērģeles ir Jelgavas amatnieku darbs, bet to stabules nākušas no Saukas.
Tuvāka informācija par draudzes programmu pieejama uz vietas baznīcā, un sazinoties ar
draudzi. Kontaktinformācija: http://www.lelb.lv/
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