Atklāj baznīcu no jauna 2018. gada 1. jūnijā

Baznīcu nakts Zemgalē
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Auces novads
Vecauces evaņģēliski luteriskā baznīca
Akadēmijas iela 1, Vecauce, Auces novads, LV-3708
Baznīca ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Tagadējā mūra ēka celta 1866. gadā. Baznīca
kalpo arī kā iecienīts tūrisma apskates objekts. 2016. gada Baznīcu naktī tika atklāta Mākslas telpa, kas ir
ļoti oriģināla un interesanta tūristiem, to augstu novērtējuši augsti mākslinieki kā Ints Teterovskis, Jānis
Streičs, Irina Tomsone u.c. Draudzē 100 cilvēki.
Tuvāka informācija par draudzes programmu pieejama uz vietas baznīcā, un sazinoties ar
draudzi. Kontaktinformācija: http://www.lelb.lv/lv/?ct=draudzes

Bauskas novads
Bauskas Vissvētākā sakramenta Romas katoļu baznīca
Katoļu iela 2, Bauska
18.00 - 19.00 Adorācija, lūgšanas. Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana baznīcā, Rožukronis, Žēlsirdības
kronītis.
18.00 - 24.00 Mākslas izstāde. Sadarbībā ar Bauskas Mūzikas un mākslas skolu.
19.00 - 20.00 Svētā Mise Dievkalpojums baznīcā - vada monsinjors Jānis Zviedrāns.
20.00 - 21.00 Dzeja un mūzika. Labos laika apstākļos baznīcas dārzā - kopīgas vakariņas, tēja, tikšanās ar
jauniešiem un draudzes dzejniekiem.
21.00 - 21.15 Tēvreize, valsts himna. Labos laika apstākļos baznīcas dārzā.
21.30 - 23.00 Slavēšana, liecības. Slavēšanas grupa no Jelgavas Vladimirs un draugi, liecības.
23.00 - 24.00 Lūgšanas par Latviju.

Bruknas Sv. Apustuļu kapela
Brukna, Dāviņu pagasts
Tuvāka informācija par draudzes programmu pieejama uz vietas baznīcā, un sazinoties ar
draudzi. Kontaktinformācija: http://katolis.lv/baznica-latvija/diecezes-un-draudzes.html

Jelgavas pilsēta un Jelgavas novads
Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāle
Katoļu iela 11, Jelgava
18.00 – 19.00 Bērnības dārzs. Svētā Mise. Katoļu draudzes bērnu ansambļa ‘‘Prieka graudiņi’’ koncerts
19.00 – 20.30 Baznīcas dārzs Ekskursija baznīcā un klosterī
21.00 – 22.30 – Liturģiskā mūzikas dārzs. Lūgšana visā Latvijā. Sakrālās mūzikas koncerts, piedaloties
Jelgavas katoļu katedrāles korim un čellistei Madarai Fogelmanei
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23.00 – 00.00 Žēlsirdības dārzs. Ēnu teātris ‘‘Bērni bez ģimenes’’. TAIZE dziesmas kopā ar draudzes
jauniešiem. LŪGŠANA. PATEICĪBA. PIELŪGMSE mūzikā un klusumā.

Jelgavas Jāņa evaņģēliski luteriskā baznīca
Jāņa iela 1, Jelgava
18.00 – 18.50 Dāvis Beitlers lekcija ‘‘Skanošās pērles. Latvijas vēsturiskās ērģeles’’
18.50 – 19.30 Radošā darbnīca bērniem un vecākiem ‘‘Ērģeles bērnu acīm.’’ Ar dažādiem instrumentiem
iespēja veidot saspēli ar ērģelēm un fotogrāfēties foto stūrī pie ērģelēm.
19.30 – 20.00 Koncerts ‘‘Mūzikāls pārdomu mirklis’’ – ieskats Latvijas simtgadē veltītajā
koncertprogrammā ‘‘Tēvzemes noskaņas’’. Dāvis Beitlers – klavieres, ērģeles. Irēna Zaķīte – solo.
20.00 – 21.00 Koncerts sveču gaismā ‘‘Ticība, cerība, mīlestība.’’ Soprāns – Kristīne Bīmane, liriskais
soprāns – Olga Barismane, baritons – Alvils Cedrins, ērģeles, klavieres – Gundega Duda.
21.00 – 21.15 Mūsu Tēvs lūgšana un Latvijas Republikas himna.
21.15. – 22.30 Ralfa Kokina lekcija ‘‘Julius Dōring 1865. gada altārglezna un vēsturiskā Jēzus krustā sišanas
notikums’’

Jelgavas baptistu dievnams
Mātera iela 54, Jelgava
19.00 - 19.20

Es palikšu Tā Kunga namā vienmēr. Uzstājas grupa "My Radiant You", Mācītāja uzruna.
Stāstījums ar prezentāciju par draudzi un tās vēsturi
18.00 - 20.45 Kristīgas literatūras grāmatu galds Grāmatas pieaugušajiem un bērniem no
izdevniecības "Amnis" grāmatnīca
18.15 - 19.00 Stāsts par Noa Svētdienskolas telpās. Nodarbību vada Anita un Jānis Kazāki
19.00 - 21.00 Piepūšamās atrakcijas Draudzes pagalmā. Bērnus pieskatīs pieaugušie.
19.30 - 20.00 “799 km kājām. Santiago de Compostela. Ceļojums Divatā” Foto izstāde un stāstījums
par ceļojumu.
19.30 - 20.00 Bībeļu izstāde
20.00 - 20.45 Jelgavas baznīcu torņu stāsti Stāstījums par Jelgavas dievnamiem. Tūrisma gids S.Lūsiņ
20.45 – 21.15 Lai skan mūsu pateicība!
Uzstājas draudzes koris un mūziķi. Pateicības lūgšanas. Mācītāja uzruna.
21.00 - 21.15 Lūgšana “Mūsu Tēvs”. Latvijas Republikas himna “Dievs, svētī Latviju!
21.20. - 22.00 “799 km kājām. Santiago de Compostela. Ceļojums Divatā” Foto izstāde un stāstījums
par ceļojumu.
21.20 – 22.00 Bībeļu izstāde
21.45 – 23.00 Laiks pielūgsmei!
Pielūgsmes un pateicības mūzika- muzicē draudzes ansamblis. Lūgšanas, aizlūgšanas,
liecības, sadraudzība.
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Kalnciema - Klīves evaņģēliski luteriskā baznīca
"Induļi" Valgundes pag., Jelgavas nov., LV-3017
Kalnciema-Klīves jeb Kalnciema luterāņu celta 1855. gadā neorenesanses stilā. Tā kā dievnama
telpās nepārtraukti (arī padomju laikā) darbojusies draudze, tad līdz šodienai pilnībā saglabāts baznīcas
interjers un vēsturiskie iekārtas priekšmeti – greznais zvans tornī, kancele, krāšņās tautiskā romantisma
stila lustras, ķestera pults, altāra retabls un altārglezna, epitāfija Pirmajā pasaules karā un Latvijas
atbrīvošanas cīņās kritušajiem draudzes locekļiem un dievnama lepnums – skanīgās ērģeles, kurām
saglabājušās gandrīz visas oriģinālās stabules.
Tuvāka informācija par draudzes programmu pieejama uz vietas baznīcā, un sazinoties ar
draudzi. Kontaktinformācija: http://www.lelb.lv/lv/?ct=draudzes

Tērvetes novads
Kalnamuižas luterāņu baznīca
Tērvetes pagasts
1614. gadā pabeidza tagadējo Kalnamuižas baznīcu, kas līdz ar to tā ir vecākā baznīca Zemgalē, kas
darbojas pašlaik. Vienkāršās formās veidotā laukakmeņu mūra ēka sākotnēji bijusi bez zvanu torņa. Tas
piebūvēts vēlāk, no 17. līdz 18. gadsimtam. Vienlaikus ar baznīcas darbības uzsākšanu ap to veidojās
Tērvetes kapi. Kalnamuižas baznīcas altāra daļā 1640. gadā tika apbedīts hercoga Frīdriha muižu
pārvaldnieks un Kalnamuižas baznīcas celtniecības organizators Aleksandrs Hohenastenbergs – Vīgands.
Tuvāka informācija par draudzes programmu pieejama uz vietas baznīcā, un sazinoties ar
draudzi. Kontaktinformācija: http://www.lelb.lv/lv/?ct=draudzes

5

Tukuma pilsēta un Tukuma novads
Lestenes evaņģēliski luteriskā baznīca
„Lestenes baznīca”, Lestenes pag., Tukuma nov. LV 3146

18.00 Zvans. Baznīcu nakts atklāšanas uzruna. Jānis Saulīte.
18.15. – 19.30 Garīgas sarunas ar mācītāju Jāni Saulīti. Baznīcas apskate, ekskursija.
20.00 – 21.00 Koncerts. Senās mūzikas kaleidoskops
21.00 – 21.15 Tēvreize, Latvijas valsts himna.
21.15 - 22.30
absolventi.

Koncerts. Skaņas caur gadsimtiem. Tukuma mūzikas skolas audzēkņi, pedagogi un

22.30 – 23.30 Koncerts. Ansamblis no Džūkstes.
23.30 – 24.00 Lūgšanas par mūsu tautu un Latviju

Sātu evaņģēliski luteriskā baznīca
Sāti, Irlavas pagasts, Tukuma novads, LV-3137
17.50
18.00
18.10 - 22.00

Baznīcas zvanu skaņas
Uzruna. Mācītāja p.i. Vilnis Auziņš
Spēles, rotaļas bērniem.

18.10 – 24.00
18.20 – 19.20

Sadraudzība.
Grāmatas prezentācija. Tikšanās ar rakstnieci, Tukuma novadnieci Intu Dišleri, kas
sarakstījusi grāmatu ''Ar ticību, cerību, mīlestību cauri gadu simtiem''.
Radošā darbnīca
Radošajā darbnīcā katram būs iespēja izveidot savu, unikālu kaklarotu, uz kuras uzrakstīt
Dieva vārdu.
Saruna/Diskusija
Pārdomāsim, diskutēsim - kas priekš manis ir baznīca? Un kāpēc man tā vajadzīga?
Sadziedāšanās
Mūzika dvēselei. Muzicē ērģelniece Sanita Apine ar ģimeni. Tiek izpildīti skaņdarbi no
dziesmu grāmatas, viesi aicināti pievienoties, dziedāt līdzi.
Lūgšana
Lūgšana ''Mūsu Tēvs debesīs''.
Slavēšana
Visi kopā dziedāsim Tezē dziesmas. Starp dziedājumiem tiks lasīti Psalmu lasījumi.
Aizlūgumi, liecības, Psalmu lasījumi
Draudze aizlūdz par lādītē ievietotajām lūgšanu vajadzībām.
Cilvēki, kuri vēlas, var dalīties ar liecībām kā Dievs ir darbojies viņu dzīvēs.
Iespēja dalīties ar sev iemīļotāko Psalmu.

19.20 – 19.50

19.50 – 20.10
20.10 – 21.00

21.00 – 21.10
21.10 – 22.00
22.00 – 24.00
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Sēmes evaņģēliski luteriskā baznīca
Sēmes baznīca, Sēmes pagasts, Tukuma novads, LV3110

18.00 – 20.00
20.00 – 20.45
21.00 – 21.15
21.20 – 24.00

Baznīcas apskate. Laipni gaidīsim ikvienu interesentu apskatīt baznīcu sveču gaismā un
kristīgas mūzikas pavadībā.
Koncerts. Klausīsimies Engures evaņģēliski luteriskās baznīcas ansabļa jauko skanējumu un
dzejas lasījumu
Lūgšana
Baznīcas apskate. Laipni gaidīsim ikvienu interesentu apskatīt baznīcu sveču gaismā un
kristīgas mūzikas pavadībā.

Tukuma svētā Stefana Romas katoļu baznīca
Harmonijas 1a, Tukums
18.00 Koncerts ‘‘Lūgšana Dievmātei’’! Zanda Ozoliņa – soprāns, Diāna Silova – soprāns un Maira Leikarte
– klavieres.
19.00 Vesperes (lūgšana saulei rietot) Agnese Ārente Smagure – ērģeles. Draudzes koris
19.30 Nakts un diena cilvēka dzīvē, priestera Aleksandra Stepanova apcere
20.00 Draudzes dzīve videostāstos
21.00 Slavēšana Draudzes bērnu ansamblis. Vadītāja Egita Volinska un Ilze Eizentāle-Remese
22.00 Alise Legzdiņa – flauta, ērģeles
23.30 Anrijs Pitens – klarnete
Visas nakts garumā – ‘‘Baznīcas vēstures muzejs’’, draudzes bērnu zimējumu izstāde un sadraudzība visas
nakts garumā.

Tukuma Sv. Trīsvienības evanģēliski luteriskā baznīca
Brīvības laukums 1, Tukums

18.00 - 18.30 Lasījumi no Dr.h.c.hist. I. Dišleres grāmatas “Ar ticību, cerību, mīlestību cauri gadu
simtiem. Tukuma Sv. Trīsvienības evaņģēliski luteriskās baznīcas un draudzes vēsture 16.-20.gs.” (2017)
Pēc vairāk nekā 10 gadu pētnieciska darba arhīvos Latvijā un ārpus Latvijas, Dr.h.c.hist. Inta Dišlere
pabeidza uzrakstīja grāmatu par Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīcas un draudzes vēsturi 5 gadsimtu
garumā. Tā vēsta par garīgo kultūras mantojumu Tukuma pagātnē un nesenā tagadnē, sniedz iedvesmu
nākotnei. Grāmata tika izdota ar draudzes finansiālu atbalstu, atvēršanas svētkus svinēja 2017. gada
Reformācijas svētkos. Tā ir 700 lappušu bieza, iespiesta Jelgavas tipogrāfijā. Baznīcu nakts pasākumā tiks
lasīti fragmenti no šīs grāmatas Latvijas simtgades atcerei. Pasākums notiks baznīcā, Brīvības laukums 1,
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Tukums. Pasākuma laikā būs pieejams baznīcā bērnu stūrītis bērniem līdz 6 gadiem. Pēc pasākuma būs
iespēja iegādāties šo grāmatu.
18.30 - 19.30 Taize dziedājumi un Latvijai veltīta lūgšana 2016./2017. gadu mijā Tukuma ev. luteriskā
draudze piedalījās 39. Eiropas Taize jauniešu pasākumā kā vistālākā uzēņemošā draudze uz rietumiem no
Rīgas. 35 Tukuma un apkārtnes ģimenes uzņēma 150 jauniešus no Vācijas, Francijas, Rumānijas,
Baltkrievijas, Ukrainas, Polijas, Lietuvas. Tas bija patiesi aizraujošas dienas Tukumā, īpašas lūgšanas visiem
kopā un pirms tam gatavojoties. Mēs gribam turpināt un dalīties. Tādēļ Baznīcu naktī mēs piedāvājam
kopīgi lūgt par Kristus gaismu pasaulē un īpaši Latvijā, tā, kā to dara Taizē.
19.30 - 20.00 Sarunas pie tējas draudzes namā/ radošā darbnīca bērniem Draudzes nams atrodas
Brīvības laukums 1 (pagalmā), Tukumā. Draudzes nams ir pietiekami liels, lai būtu vieta gan bērniem izkustēties un radoši padarboties, gan atrast klusāku vietu nesteidzīgai tējai, sarunām, jautājumiem,
diskusijām arī ar mācītāju. Būs pieejama informācija par draudzes tuvākajām plānotajām aktivitātēm. Un
protams tēja.

20.00 - 21.00 Tukuma Mūzikas skolas bērnu koncerts Tukuma evaņģēliski luteriskajai draudzei vairāku
gadu garumā ir ļoti laba sadarbība ar kultūras iestādēm Tukumā. Arī Tukuma Mūzikas skolas audzēkņu
koncerti nu jau ir regulāri mūsu senajā dievnamā. Mēs priecājamies par bērniem doto iespēju izjust īpašo
baznīcas atmosfēru, senās celtnes unikālo akustiku un piedzīvot bērnu uzticēšanos un centību. Koncerta
noslēgumā kopīgi lūgsim lūgšanu "Mūsu tēvs" un dziedāsim Latvijas Republikas himnu "Dievs svētī
Latviju!"
21.00 – 22.00 Baznīcas tornis 7.līmeņos / nakts sarunas pie tējas Tukuma ev.luteriskā baznīca lepojas
ar savu senāko mūra celtni Tukumā un eleganto baznīcas torni, kas pateicoties gan tornī iebūvētajiem
jumta logiem, gan kāpnēm ir iecienots tūristu objekts. Apmeklējot iespaidīgo torni 7.līmeņos,
apmeklētajiem ir iespēja apbrīnot gan torņa būvētāju amatniecības prasmes, gan apskatīt pilsētu no
augšas, gan arī kavēties pārdomās.
Ja laiks būs pietiekmi silts, torņa kādā no līmeņiem ir iespējam kopīga tējas dzeršana un vakarēšana, ja nē,
tad tiksimies draudzes namā.

Vecumnieku novads
Bārbeles evaņģēliski luteriskā baznīca
Bārbele, Bārbeles pagasts
Celta 1789. gadā un pārbūvēta 1822. gadā. Baznīcas kapos apglabāts vietējo zemnieku delegāts
Krievijas cara Aleksandra II kronēšanas svinībās M. Odiņš, kas tika nospiests pūlī (1855.g.). Dievkalpojumi
baznīcā katra mēneša otrajā svētdienā plkst. 14.00
Tuvāka informācija par draudzes programmu pieejama uz vietas baznīcā, un sazinoties ar
draudzi. Kontaktinformācija: http://www.lelb.lv/lv/?ct=draudzes

Valles evaņģēliski luteriskā baznīca
Bauskas iela 6, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV3933
18.00

Baznīcas zvanu skaņas
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18.00
18.30

Mācītāja uzruna
Draudzes gida vadīta ekskursija par baznīcu

18.30 – 23.00

Sadraudzība pie tējas tases un uzkodām. Iespēja uzkāpt baznīcas tornī. Sarunas ar
draudzes cilvēkiem. Astras Kaprānes keramikas un Valles baznīcas izstādes

19.00 – 20.00

Muzikāls dzejas uzvedums Stelpes amatierkolektīva izpildījumā,Valles sieviešu
vok.ansamblis 'Atziņa"
Tematiski lasījumi,diskusijas
Lūgšana par Latviju, dziedam himnu
Ekskursija par baznīcas vēsturi
Lūgšana sveču gaismā, aizlūgumi
Slavēšana
Visi kopā dziedāsim Tezē dziesmas. Starp dziedājumiem tiks lasīti Psalmu lasījumi.
Aizlūgumi, liecības, Psalmu lasījumi
Draudze aizlūdz par lādītē ievietotajām lūgšanu vajadzībām.
Cilvēki, kuri vēlas, var dalīties ar liecībām kā Dievs ir darbojies viņu dzīvēs.
Iespēja dalīties ar sev iemīļotāko Psalmu.

20.10
21.00
21.30
22.00
22.00
22.00 – 24.00

Vecumnieku luterāņu baznīca
Bauskas iela 6, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV3933
18.00 – 19.15 Kokļu ansambļa koncerts
Muzicēs Vecumnieku muzikas skolas kokļu ansamblis
18.00 – 21.30 Iespēja uzkāpt baznicas tornī
19.15 – 19.30 Mācītāja uzruna
Vecumnieku ev. lut. draudzes mācītāja uzruna
19.30 – 20.30 Teātra izrāde
Amatierteātra "Vecmuiža" izrāde "Putni atlidos saullēktā..." (autore un režisore
V.Petruševica)
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