
 

Semināri un tematiskās darbnīcas 
 
TIKŠANĀS REIZĒ, SESTDIENĀ 27.SEPTEMBRĪ DIVOS 
LAIKOS PLKST. 14.30 UN 16.30 NOTIKS SEMINĀRI UN 
TEMATISKĀS DARBNĪCAS (N0RISES VIETAS TIKS 
PRECIZĒTAS) 
 
 
 
SEMINĀRU UN DARBNĪCU SARAKSTS: 
 

 Aicinājums dzīvot Dievam. /Bezvainīgās Vissvētākās Jaunavas Marijas māsu 
kalpoņu kopienas māsa Inese Ieva Lietaviete/ 

Kā izdarīt izvēli tad, kad esam visnopietnāko dzīves krustceļu priekšā, kas skar 
personisko aicinājumu, dzīvesdrauga izvēli, profesiju, aicinājumu uz priesterību vai 
konsekrēto dzīvi? Darbnīcā tiks runāts par lēmumu pieņemšanas un garīgās izvēles 
principiem. Ar savu pieredzi dalīsies jaunieši, kas piedalījušies ”Samuēla grupas” 
programmā, veltot gadu Dievam un sava aicinājuma atklāšanai. 
 

 Kā sadzirdēt un atrast dzīves aicinājumu. /Tezē kopienas Brālis/ 
Lasījumi no Bībeles un pārdomas kopā ar Tezē brāli, klusums un jautājumi. 
 

 Cerības zīmes! /Mācītājs Ivars Jēkabsons/ 
Tematiska darbnīca par dievišķās cerības izaicinājumiem, dzīves izmisumu un 
dāvanām. Kur tajā esi tu? Ko tu meklē? Ko tu sacītu jaunā bagātnieka vietā (Lk.18:18-
27), ja būtu iespēja satikt Jēzu lielceļa malā? 
 

 Kalpošana nabadzīgajiem. /Priesteris Arnis un Mātes Terēzes tuvākmīlestības 
ordeņa Žēlsirdības misionāres/ 

Liecības par kalpošanu nabadzīgajiem. 
 

 Izlīguma un samierināšanās nozīme mūsdienu sabiedrībā. /Cilvēktiesību 
juristes Ilze Tralmaka un Arina Melse/ 

Šķelšanās sabiedrībās, kas noved pie konfliktiem ar katastrofālām sekām ietekmējot 
daudzu dzīves, nav stāsti no vēstures grāmatām, bet ir pavisam īsta problēma valstīs 
mums apkārt. Nesenā vēsturē ir notikuši konflikti, kuros brāļi un kaimiņi ir stāvējuši 
pretējās pusēs. Kā ticība un Baznīca var palīdzēt sadziedēt rētas, ko šādi konflikti ir 
atstājuši? Kā mēs un mūsu ticība var palīdzēt izdziedināt mūsu sabiedrības un 
izvairīties no konfliktiem pirms tie ir sākušies? Lekcija, filmas skatīšanās un sarunas. 
 

 Klusums un iekšējā lūgšana. /Arhibīskaps Jānis Vanags/ 
Lekcija un atbilžu meklēšana uz tādiem jautājumiem kā – kas ir iekšējā lūgšana, kā to 
praktizēt un piedzīvot ikdienā. 
 

 Svētā Ģertrūde. Baznīcu celtniecība Rīgā un pasaulē. /Mākslas vēsturniece, 
mākslas zinātņu doktore Daina Lāce/ 



Svētā Ģertrūde kristīgajā pasaulē pazīstama kā ceļinieku un izglītotu sieviešu 
aizgādne. Pasaules kultūras mantojumā zināmas mākslas un arhitektūras liecības, kas 
cieši saistītas ar Sv. Ģertrūdes vārdu. Kopš viduslaikiem Rīgas Sv. Ģertrūdes baznīca 
atradusies ārpus pilsētas nocietinājumiem. Līdz mūsu dienām saglabājušās ziņas par 
vairākām sakrālām celtnēm, kam Rīgā dots Sv. Ģertrūdes vārds. Priekšlasījuma 
ietvaros izsekosim Sv. Ģertrūdes stāstam. 
 

 Kā izdzīvot savu ticību profesionālajā dzīvē?! 
Tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem (tiesnesis, žurnālists, politiķis, ārsts u.c.), lai 
dzirdētu viņu stāstus un pārdomas par dzīvu ticības dzīvi viņu profesionālajā darbībā. 
 

 Vienotība. Izlīgums. Kopība. /Arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs vai priesteris 
Andris Kravalis/ 

 

 Izvēlēties piedot, izvēlēties būt vienotiem. /lektors tiks precizēts/ 
 

 Ķermeņa izmantošana lūgšanā /Betānijas dominikāņu māsa Diāna Cērmane/ 
Lekcija un praktiska nodarbība, kuras laikā tiks skaidrots dažādu kustību izmantošana 
kristietībā, kā arī – kā ar dejas palīdzību var izteikt lūgšanu. 
 

 Ērģeļu koncerts Sv. Jāņa baznīcā.  
Muzikāls priekšnesums Sv. Jāņa baznīcā plkst. 16.30. Programmā: Ērģeļmūzika no trīs 
gadsimtiem. 
 

 Tezē dziesmu mācīšanās un dziedāšana. 
Kopā ar profesionālu mūziķi tiks apgūtas Tezē dziesmas. 
 

 Svētceļotāja ceļš caur Vecrīgu. 
Rīgas iepazīšana gida pavadībā. 
 

 Ekskursija uz Jūrmalu. 
Ekskursija uz Jūrmalu un Latvijas Kristīgās akadēmijas, kas ir vienīgā skola Eiropā, 
kurā pasniedz ikonogrāfiju,  apmeklējums, kura laikā iepazīsimies ar ikonām un to 
tapšanas procesu. 
 
 
Turpmākai informācijai sekojiet:  
www.taizeriga2014.lv 
https://www.facebook.com/taizeriga2014?ref=hl 
 
 
Informācija saziņai: 
info@taizeriga2014.lv 
Santa Krastiņa, 26498234 
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