
«Mīļie bērni!  

Dievs ir devis jums žēlastību, lai jūs dzīvotu tikumīgi un 

aizstāvētu visu labo, kas ir jūsos un jums līdzās, un 

mudinātu arī citus būt labākiem un aizvien svētākiem. Bet arī 

sātans neguļ un caur modernismu jūs maldina un vedina 

savos ceļos. Tādēļ, bērniņi, mīlestībā uz manu Bezvainīgo 

Sirdi mīliet Dievu pāri visam un dzīvojiet saskaņā ar Viņa 

baušļiem. Tad jūsu dzīvei būs jēga, un miers valdīs virs 

zemes. Pateicos jums, ka atbildat manam aicinājumam ». 

 DIEVMĀTES MIERA KARALIENES VĒSTĪJUMS   

2010.g. 25.maijā 

2 0 1 0 . g a d a  m a i j s  Lūgšanu grupu avīze  

L ŪGŠ A NU           

NO DO MS        

Š A I  MĒ NES Ī  :   

L ūg t i e s  

PAR JAUNATNI   

MedjugorjesMedjugorjesMedjugorjes   balss balss balss 
———————————–———–———————————————— 

ŠA I  

NUMURĀ      . . .. . .. . .. . .  

Pārdomas l ūgšanu 

grup ām: 
2-4 

Vēst ījums par t ēmu: 

«Iem īliet Dievu»  
5 

Slavko Barbari čs:  

«MĪLESTĪBAS SKOLĀ» 

Ar pazem ību un 

mīlest ību 

6 

Desmit Dieva bauš ļi 

- V  
7-8 

Liecība  
«STĀVĒT ZEM KRUSTA 

AR MARIJU» 
8-9 

15. STARPTAUTISKAIS 

SEMINĀRS PRIESTERIEM 

12 
 

Par av īzi         

“Medjugorjes balss” 

14 

SLUDINĀJUMI,     

KOORDINATORI 

15 

JŪNIJS –  VISSV ĒTĀKĀS 

JĒZUS SIRDS MĒNESIS 
10-
11 

11. STARPTAUTISKAIS 

SEMINĀRS LAULĀTIEM 

PĀRIEM 

13 

 DIEVMĀTES MIERA KARALIENES VĒSTĪJUMS    

2010.g. 2.jūnijā 

«Mīļie bērni!  

Šodien jūs aicinu, lai ar gavēni un lūgšanu jūs izlauztu un 

iztīrītu sev ceļu, pa kuru mans Dēls ienāktu jūsu sirdīs. 

Pieņemiet mani kā Māti un Dieva mīlestības vēstnesi un kā 

tādu, kura slāpst pēc jūsu pestīšanas. Atbrīvojieties no visa 

tā, kas sakarā ar pagātni jūs 

nospiež un rada vainas 

apziņu, atbrīvojieties no tā, 

kas ieveda jūs maldos  - 

tumsībā. Pieņemiet gaismu. 

Atdzimstiet no jauna mana 

Dēla taisnīgumā..  

Pateicos jums!» 
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Svētā Jaunava Marija, Miera 
Karaliene jau gandrīz 29 gadus nebeidz 
brīdināt, mudināt un vest savus bērnus 
pie sava Dēla un mūsu Pestītāja Jēzus 
Kristus. Tādā veidā vissvētākā Jaunava 
Marija īsteno savu mātes aicinājumu, 
kuru Viņai uzticēja Jēzus, Viņas Dēls.   

Jaunava Marija nemitīgi atgādina 
mums patiesību par mums pašiem, un šī 
patiesība ir tajā, ka Dievs mūs ir 
apdāvinājis ar žēlastību, un tikai šajā 

Dieva žēlastībā 
mēs varam dzīvot 
un glabāt visu to 
labo, kas ir mūsos 
un ap mums. 
Pretēji grēkam, 
kurš ievainojis un 
aptraipījis mūsu 
cilvēcisko dabu, 
Dievs neatstāj 
cilvēku uz zemes 
bez savas 
palīdzības, 
apdāvinot viņu ar 
žēlastībām. 

Kungs nevar aizmirst par cilvēku, jo 
Viņš to radīja pēc savā attēla un līdzības, 
kā Svētie Raksti mūs māca: "Un Dievs 
radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva 
tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš 
radīja." (Gen. 1, 27 )  

Svētajos Rakstos Dievs atklāj sevi 
caur Savu tuvību cilvēkam, caur Savu 
klātbūtni un piedalīšanos viņa dzīvē. 
Cilvēks, kas radīts pēc Dieva attēla un 
līdzības, ir radība, kas atrodas Dieva 
priekšā, visurklātesošā Dieva klātbūtnē. 
Radīt cilvēku tādēļ, lai būtu ar to tuvībā, 
un būt ar to kopā nemitīgi un visur – tas 
nozīmē radīt sev draugu. Un tā ir 
žēlastība. 

Jaunava Marija šai vēstījumā, tāpat 
kā arī daudzos iepriekšējos, mātišķi 
atgādina mums par Sātana spēku un 

ietekmi, kurš vienmēr ir gatavs un ar 
visu, t.i. ar modernisma palīdzību vedina 
mūs no patiesā ceļa. Bībele māca: "... Un 
sieva redzēja, ka koks ir labs, lai no tā 
ēstu, un ka tas jo tīkams acīm un 
iekārojams, ka dara gudru. Un viņa 
ņēma no tā augļiem un ēda, un deva arī 
savam vīram, kas bija ar viņu, un viņš 
ēda."(Genesis 3,6) Tieši tāpat arī grēks 
var no likties kaut kas vilinošs un 
pievilcīgs, bet drīz vien cilvēks sāk plūkt 
tā augļus: tukšumu, vilšanos. 

Ļaunais gars, sātans, cenšas satriekt 
tieši mūsu draudzību ar Dievu, mūsu ar 
Viņu tuvību. Pirmkārt un galvenokārt 
viņš ir uzbrūk pašai mūsu eksistencei, 
cilvēciskās personības būtībai. Jēzus 
saka: "Viņš no paša sākuma ir bijis 
slepkava un nestāv patiesībā, jo 
patiesības nav viņā." (Jņ 8,44). Slepkava 
ir tas, kurš iznīcina dzīvību un visu labo 
cilvēkā un ap to. Jēzus saka par sātanu: 
viņš ir „Melus runādams, viņš runā pēc 
savas dabas, jo viņš ir melis un melu 
tēvs"(Jņ 8,44). 

Paši pirmie meli cilvēces vēsturē 
nāca no sātana. Vēl zemes paradīzes 
laikā sātans mēģināja cilvēkam pūlējās 
iegalvot, pārliecināt cilvēku, ka Dievs 
ierobežo cilvēka brīvību un neatkarību 
un apdraud cilvēka personīgo labumu. 
Līdz pat šai dienai, cauri visiem laikiem, 
sātans nemaina savu taktiku.  Šis čūska 
sola cilvēkiem, ka viņi būs kā Dievs. 
Krāpnieks piedāvā cilvēkam to, ko Dievs 
tam dāvājis jau laiku sākumā, kad radīja 
to pēc Dieva attēla, jo cilvēks jau bija 
līdzīgs Dievam.  

Radīšanas vēsturē notika patiesi 
dramatisks notikums, kurš tomēr nebija 
spējīgs sagraut Dieva mīlestību uz 
cilvēku. Kungs atkal tuvojas cilvēkam, 
lai atjaunotu zaudēto tuvību un 
draudzību. Pestīšanas vēsturē Pirmais 
cilvēks, kurš piedalījās cilvēces 

MĪLESTĪBĀ UZ MANU BEZVAINĪGO SIRDI 

Mīlestība 

sākās no 

Dieva ... 
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pestīšanā, bija Noass. Bet Noasa 
pēcnācēji sāka celt Bābeles torni, viņi 
nolēma pašu spēkiem tuvoties Dievam, 
aizsniegt Debesis. Viņi it kā pūlējās iegūt 
draudzību ar Dievu, uzspieda Dievam 
savu tuvību. Bet draudzību nevar 
pieprasīt, nav iespējams kādu piespiest 
draudzēties. Un Kungs sajauca valodas 
un visi izklīda.  

Tāpat kā kara laikā cilvēki bieži vien 
jautā, kurš sāka karot pirmais, tā arī 
mīlestībā cilvēks reizēm jautā to pašu: 
kurš iemīlēja pirmais. Apustulis Jānis 
saka: "Šī ir tā mīlestība nevis, ka mēs 
esam mīlējuši Dievu, bet ka Viņš mūs 
mīlējis un sūtījis Savu Dēlu mūsu grēku 
izpirkšanai." (1 Jņ.. 4, 10). Mīlestība 
piedzima Dievā un atnāca no Viņa. Viņš 
mūs iemīlēja pirmais. 

Dievs vienmēr uzņemas iniciatīvu, jo 
Viņš ir pirmais. No Viņa nāk žēlastība. 
Viņš vienmēr  pirmais noslēdz derību ar 
cilvēku. Viņš pirmais izstiepj cilvēkam 
pretī roku. Dievssūta erceņģeli Gabriēlu 
pie Marijas no Nācaretes un Pats ienāk 
viņas atvērtajā sirdī, sirdī, kura gaida 
Dievu. Dievmāte var mūs iemācīt ticēt un 
dzīvot mīlestībā uz Dievu. Visu, kas 
notika ar Viņu un ap Viņu, visus vārdus, 
ko teica Dievs, Jaunava Marija glabāja 
savā Bezvainīgajā Sirdī un pārdomāja tos. 

Arī Medjugorjē Dievs uzņemas 
iniciatīvu kā pirmais. Mēs nemeklējām un 
negaidījām, ka pie  mums nāks Jaunava 
Marija, ka Viņas parādības ilgs tik 
daudzus gadus, ka Viņa šādā īpašā veidā 
būs kopā ar mums. Bet māte nevar 
vienaldzībā vērot savus bērnus. 

Viņa mums saka: "Bērniņi, no 
mīlestības uz manu Bezvainīgo Sirdi, 
vairāk par visu iemīliet Dievu un 
dzīvojiet pēc Viņa baušļiem .." Sekojot 
Marijai un pildot Dieva baušļus, mēs 
varam kļūt vēl stiprāki un pārliecinoši iet 
pa Dieva ceļu. 

Pāvests Benedikts XVI 2006.gada 
26.maijā Čenstohovā, vēršoties pie jauno 
kustību pārstāvjiem Baznīcā, teica: "Jūsu 
ticības un aicinājuma, kurš nemeklē savu 
labumu, bet patiesi izstaro ticību un 
mīlestību, patiesīgumu var salīdzināt ar 
Marijas ticību. Pastāviet Viņas sirdī, 
palieciet Viņas skolā! Blakus Marijai Jūs 
arī paši sajutīsiet, ka Dievs ir mīlestība." 

Palūgsimies kopā ar svēto Jāņi 
Mariju Vianeju: "Ak Jaunava Marija, 
kad mēs spriežam par zemes lietām, mēs 
nogurstam, bet, kad mēs pārdomājam 
par Tevi, tad vienmēr ar prieku atklājam 
ko jaunu. Mēs salīdzināt tevi ar māti, bet 
Tu esi brīnišķīgāka par visbrīnišķīgāko 
zemes māti. Sodot reizēm savu dēlu, 
māte domā, ka dara to viņa labā. Bet tu, 
Marija, nekad nesodi. Tava sirds ir pati 
mīlestība un žēlsirdība, un pietiek tikai 
mums atnākt pie tevis, un Tu sadzirdi, 
uzklausi mūs. Tava sirds, Marija, mīl 
mūs tik maigi, ka visu māšu sirdis, lai 
cik lielā maigumā viņas mīlētu, 
salīdzinot ar Tavu sirdi, ir līdzīgi 
sniegpārsliņām. Ak, cik tu esi laba, 
Vissvētākā Jaunava Marija! "  

 

 

Tēvs Ljubo Kurtovičs 

 
Mūsu nākošā tikšanās  05.06.2010,  

pirmajā sestdienā 
 

Šai mēnesī lūgsimies PAR VISIEM JAUNIEŠIEM,  
KURI MEKLĒ CEĻU DZĪVĒ,  

lai viņi (nepazustu) nepazaudētu sevi mūsdienu pasaulē un 
neļautu pasaulei sevi ievest maldos.  

«Blakus 

Marijai 

Jūs arī 

paši 

sajutīsiet, 

ka Dievs ir 

mīlestība» 

 

(Pāvests 

Benedikts XVI ) 
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DĀRGIE MIERA KARALIENES DRAUGI! 

Šodienas vēstījumu mūsu Debesu Māte 
sāk ar vārdiem : Dievs ir devis jums 
žēlastību, lai jūs dzīvotu tikumīgi un 
aizstāvētu visu labo, kas ir jūsos un jums 
līdzās, un mudinātu arī citus būt labākiem 
un aizvien svētākiem. 

Šie vārdi vedina mani pārdomāt to, cik 
daudz es uzticos Dievmātei. Viņa sauc 
mūs par mīļajiem bērniem, reizēm 
vienkārši par bērniņiem. Es vēlos 
uzticēties Dievmātei kā zīdainītis, - jo 
mazāks bērniņš, jo vairāk viņš ir atkarīgs 
no savas māmiņas palīdzības un pilnībā 
uzticas tai. Tai pašā laikā mani pārsteidz 
Jaunavas Marijas pazemība, kas kalpo 
mums kā paraugs. Ja arī šodien es ticu 
Viņas vārdiem: „Dievs deva jums 
žēlastību”, tas nozīmē, ka es ticu, ka man 
šī žēlastība ir dota – žēlastība dzīvot un 
sargāt visu labo, kas manī un ap mani. Šī 
apziņa ir mūsu spēks, un ar tās palīdzību 

cilvēks pārvar visus šķēršļus, ar kuriem 
ienaidnieks vēlās mūs pārvilkt uz viņa 

ceļa.  
Iestājoties Dievmātes 
pazemības skolā, mēs 
zinām: bez Dieva mēs 
nevaram neko. „viss ir 
mīlestība”- teica mazā 
svētā Terēze, bet 
sv.apustulis Pāvils saka: 
„ar Dieva žēlastību es 
esmu tas, kas esmu.” 
Dievmāte mūs māca: viss, 
kas mums ir un pieder, ir 
Dieva dāvana. Vēstījumā 
mūsu Māte saka: 
„neaizmirstiet, ka jūsu 
dzīve nepieder jums, bet tā 
ir dāvana, kuru saņēmuši 
esat no Dieva un ar kuru 

jums ir pienākums iepriecināt citus un vadīt 
viņus mūžīgās dzīves ceļā. 25.12.1992. 

Ja mēs saņēmām tādu dāvanu un tādu 
žēlastību, tas nozīmē, mēs esam aicināti 
sadarboties ar Dievu, lai īstenotu 
pestīšanas plānu. Vēstījumos mēs dzirdam 
Dievmātes aicinājumu:  Šodien aicinu, lai 
jūs aizvien vairāk tuvotos Dievam lūgšanā. 
Tikai tā es spēšu jums palīdzēt un sargāt 
jūs pret katru sātana uzbrukumu. Es esmu 
jums tuvu un aizbildinu par jums Dieva 
priekšā, bet man ir vajadzīgas jūsu 
lūgšanas un jūsu "Jā" vārds. 25.02.1992.  

Tādēļ aicinu jūs visus, kuri man esat 
devuši savu "Jā" vārdu, atjaunot veltīšanos 
manam Dēlam Jēzum, Viņa Sirdij un jūsu 
Debesu Mātei, lai mēs varētu jūs vēl stiprāk 
aicināt būt par miera nesējiem šajā 
nemiera pilnajā pasaulē. Medjugorje lai 
jums visiem ir zīme, un aicinājums lūgties, 
kā arī aicinājums pieņemt žēlastības 
dienas, kādas Dievs jums dāvā. 
25.04.1992 

Mūsu Debesu Māte zina, cik mēs esam 
vāji, cik bieži mūs pievelk tas, ko mums 
uzspiež pasaule, bet ne tas, kas iziet no 
Dieva. Viņa tāpat zina, cik bieži mēs 
sajūsmināmies par radību, aizmirstot par 
pašu Radītāju. Mēs neprotam atšķirt labu 
no ļauna. Tādēļ visšķīstākā Māte piedāvā 
mums savu Bezvainīgo sirdi – tik spēcīgu 
aizsardzību pret ienaidniekiem. Marijas 
Sirds – Sirds, kas pilna pazemības, un 
tādēļ Tās priekšā dreb sātans.  

Lai mūsos deg vēlēšanās būt maziem 
un pazemīgiem, jo Marija neko nevēlās 
priekš sevis , bet ved mūs pie Dieva 
mīlestības. Un šodien kā Māte Viņa ved 
mūs pa ceļu, ko norādīja Kungs Dievs, 
kad teica: „es atnācu likumu izpildīt”. 
„Jēzus sacīja: Es esmu ceļš, patiesība un 
dzīvība; neviens nenāk pie Tēva, kā vien 
caur Mani.”(J 14,6). Un tas arī ir mūsu 
ceļš.  

Mēs nevaram atcelt Dieva baušļus, bet 
ja pamēģināsim, tad būsim līdzīgi „Un 
katrs, kas šos vārdus dzird, bet tos 
neizpilda, būs līdzīgs neprātīgajam vīram, 
kas savu māju cēla uz smiltīm. 
27. Un lija lietus, un nāca plūdi, un pūta 
vēji, un gāzās pār šo māju, un tā sagruva; 
un tās posts bija liels.(Mt 7, 26-27). 

Ar Marijas starpniecību Debesis aicina 
mūs atteikties no saviem elkiem, no 
saviem izdomātiem „baušļiem’, ievērot 
Dieva Radītāja baušļus un mīlēt Viņu ar 
visu savu sirdi un dvēseli.  

 

Lūgsimies: pateicamies Tev, Jaunava 
Marija, par atbalsta vārdiem. Marija, mēs 
šeit, ar Tevi, un šodien mēs gribam atbildēt 
uz Tavu aicinājumu. Mēs vēlamies palīdzēt 
Tev izpildīt lielo Pestīšanas plānu. Marija, 
atklāj mums Dievu, māci mūs līdzīgi Tev 
pazemībā atbildēt uz katru Viņa 
aicinājumu: „Esmu Kunga kalpone, lai man 
notiek pēc Tava vārda”. Amen.   

Terēze Gažiova 

Marija neko 

nevēlas Sev,  

bet ved  

mūs pie  

Tēva 

mīlestības ... 
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...Šodien vairāk kā jebkad es aicinu jūs uz lūgšanu, lai 
visa jūsu dzīve kļūst kā nemitīga lūgšana, kā sauciens 
uz Dievu. Bez mīlestības nav iespējams lūgties. Tādēļ 

aicinu jūs, lai  vispirms jūs iemīlētu Dievu, kurš ir jūsu 
dzīvības Radītājs, un tad jūs it visā spēsiet  atpazīt 

Dievu un iemīlēsiet Viņu ar to mīlestību, ar kādu Dievs 
jūs mīl... 1992.g.25.novembrī 

...Es aicinu, lai jūs atkal no jauna savā sirdī 
pieņemtu lēmumu mīlēt Dievu vairāk par visu. 

Šais laikos, kad patērētāju gara dēļ cilvēki 
aizmirst, ko nozīmē mīlēt un cienīt patiesās 

vērtības, es jūs, mīļie bērni, atkal no jauna aicinu, 
lai jūs atvēlētu Dievam pirmo vietu savā dzīvē, lai 

sātans nespētu jūs piekrāpt ar materiāliem 
labumiem. Mīļie bērni, izvēlieties Dievu, kurš ir 

brīvība un mīlestība. Izvēlieties dzīvību, nevis 
nāvi savai dvēselei ... 1996.g.25  martā  

 
...Šodien es ilgojos 
jums pasacīt, lai jūs 
atverat savas sirdis 

Dievam tāpat, kā 
ziedi atveras 

pavasarim, slāpstot 
pēc saules. Es esmu 

jūsu Māte un 
vienmēr ilgojos, lai 

jūs būtu tuvāk 
Tēvam, lai Viņš 

vienmēr dāvātu jūsu 
sirdīm bagātīgas 

žēlastības ...  
1985.g. 31.janvārī  

...aiz mīlestības uz 
cilvēku Dievs sūtīja 

Mani pie jums, lai es 
jums parādītu 
pestīšanas un 

mīlestības ceļu. Ja jūs 
nemīlēsiet Dievu, jūs 
nespēsiet mīlēt savu 
tuvāko, un it sevišķi 
to, pret kuru jums ir 

antipātijas. Tādēļ, 
bērni, lūdzieties, jo 

tikai lūgšanā jūs 
spēsiet atklāt 
mīlestību ...  

1995 
25.aprīlī  

...Šodien jūs 
aicinu, lai 

ikviens no jums 
atkal no jauna 

pāri visam sāktu 
mīlēt Dievu, 

kurš jūs glābj un 
atpestī ikvienu 
no jums, un lai 

jūs mīlētu savus 
brāļus un 

māsas, vispirms 
savus 

tuviniekus. 
Mīļie bērni, bez 
mīlestības jūs 
nespējat augt 
svētumā un 

nespējat darīt 
labus darbus ... 

1995 
25.novembrī  
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„Mīļie bērni! Šodien es dodu jums 
vēstījumu, ar kuru vēlos jūs aicināt uz 
pazemību. Šajās dienās jūs esat sajutuši 
savā dvēselē lielu prieku visu to ļaužu 
dēļ, kuri ieradušies Medžugorjē kā 
svētceļnieki, un jūs ar mīlestību esat 
viņiem stāstījuši par savas ar Dievu 
satikšanās pieredzi. Šobrīd es jūs aicinu, 
lai jūs saglabātu savā sirdīs pazemību un 
ar atvērtām sirdīm dotu liecību par savu 
Debesu Māti ikkatram, kurš šeit ierodas. 
Es pateicos, ka uzklausījāt manu 
aicinājumu.” (28.06.1985.) 

 

Šis vēstījums ir Dievmātes dāvana, ar 
kuru iezīmējās parādību ceturtās gadadienas 
svētki. Jubileja kļuva patiesu miera 
vēstījuma ieplūdumu visā pasaulē un 
sākumu grandiozai atbildei, kas nāca no 
visām zemes malām. Gadadienas svinības 
draudzei kļuva patiesi priecīgs notikums, jo 
draudzes locekļi sāka apzināties, ka viņi nav 
vientuļi. Viņi sajuta uzvaru, kas kļuva par 
svētku cēloni. Komunistiskā sistēma parādīja 
sevi visā savā skatā un ļaudis atklāti runāja 
par to. Izmaiņas notika ne tikai garīgajā, bet 
arī materiālajā līmenī un tagad katrs varēja 
elpot brīvāk.  

Kaut kas pozitīvs notika arī draudzes 
locekļos un starp baznīcas hierarhiem. 
Daudzi neslēpa savu interesi attiecībā uz 
notiekošo draudzē. Mūsu prieks auga no 
dienas dienā, jo mēs atklāti liecinājām  par 
to, ka Dieva darbs izplatās un plešas 
plašumā caur Jaunavu Mariju. Draudzes 
locekļi sajuta uzvaru un ar prieku stāstīja 
par visu, ko pārdzīvojuši pēdējos četros 
gados.  

Kā audzinātāja un Māte, Dievmāte zina, ka 
katrs panākums var apžilbināt, padarīt aklu, 
bet aklums ved pie lepnības, kura liek mums 

aizmirst, ka mēs esam tikai – ierocis Dieva 
rokās, un viss, kas mums pieder, ir tikai 
Dieva uzticības mums zīme. Aizmirstot par 
to, mēs noliekam centrā sevi un Dievs 
zaudē Viņam pienākošos vietu. Un tā arī ir 
lepnība! Lepnība izstumj Dievu no mūsu 
vārdiem, domām un darbībām, un kur nav 
vietas Dievam, tur Viņš atkāpjas. Un tad 
cilvēks zaudē pats sevi un savu Dieva 
noteikto misiju pasaulē.  

Marija – pazemīga Dieva kalpone, zina, 
pie kā tas var novest un tādēļ lūdz mūs būt 
pazemīgiem. Pazemība rada dziļu sevis un 
tuvākā apzināšanos kā dāvanu, un Dievu 
kā dāvanas devēju. Pazemība – tā ir 
priecīga piekrišana sadarboties ar Dievu un 
apzināts lēmums kļūt par ieroci Dieva 
rokās.  Tas nekādā mērā neved pie sevis kā 
personības noliegšanas, bet patiesībā noliek 
visu savās vietās. Tādēļ gan vizionāri, gan 
draudzes darbinieki, gan visa draudze un 
lielais daudzums liecinieku no visas 
pasaules aicināti uz patiesu sevis un savas 
cilvēciskās vērtības pazīšanu, kas ved pa 
miera un prieka ceļu!  

 (Рим. 12:3, 9-11) 

Slavko Barbaričs OFM: 

«««MMMĪLESTĪBASĪLESTĪBASĪLESTĪBAS   SKOLĀSKOLĀSKOLĀ»»» 

Ar pazemību un mīlestību 
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„Tev nebūs nokaut“ 

Cilvēciskās dzīves sākums, jēga un mērķis 
ir iesakņoti Dievā – mīlestības Dievā. Tas 
nozīmē, ka katra cilvēka dzīve ir jau veltīta 
(konsekrēta) Dievam! Cilvēks tika radīts kā 
„vienīgā būtne uz Zemes, kuru Dievs radījis 
viņa paša dēļ”(Prieks un cerība 24). Vai tas 
nav brīnišķīgi?! Es esmu radīts pats priekš 
sevis! Un mana eksistence bija Radītāja 
nodomos jau pirms laiku laikiem! Aiz 
mīlestības Dievs vēlējās, lai es nāku pasaulē 
un  dāvāja man dzīvību.... „Pirms Es tevi 
radīju mātes miesās, Es tevi jau pazinu, un, 
pirms tu piedzimi no mātes miesām, Es tevi 
svētīju un tevi izredzēju par pravieti 
tautām.”(Jer 1,5).  

Ar piekto bausli mūsu Debesu Tēvs mūs 
aicina kļūt par svētīgās dāvanas – dzīvības 
dāvanas glabātājiem. Viņš vēlās, lai mēs 
cienītu un sargātu ne tikai savu dzīvību, bet 
arī to visu dzīvības, ko Dievs mums uzticējis.  

Mēs bieži sakām sev: es taču nevienu 
neesmu nogalinājis, arī par pašnāvību es 
neesmu domājis, tā ka šī baušļa ievērošana 
man nav nemaz tik grūta. Bet „kalna sprediķī” 
Jēzus mūs māca: „Jūs esat dzirdējuši, ka 
vecajiem ir sacīts: tev nebūs nokaut, un, kas 
nokauj, tas sodāms tiesā. Bet Es jums saku: 
kas uz savu brāli dusmo, tas sodāms tiesā; 
bet, kas saka uz savu brāli: ģeķis! - tas 
sodāms augstā tiesā; bet, kas saka: bezdievis! 
- tas sodāms elles ugunī.“ (Mt 5, 21-22)., Tas 
nozīmē, ka tad, kad mēs pazemojam citu 
cilvēku, ievainojam viņa pašcieņu, kad 
izrādām viņam savu necieņu, nosodījumu, 
kad mēs dusmojamies uz viņu -  mēs 
pārkāpjam piekto bausli.   

Augstākās Tiesas priekšā, kad apspriedīs 
jautājumu par mūsu mūžīgo dzīvi – vai 
mūžīgo nebūtību (nāvi), mums tāpat nāksies 
atbildēt, vai mēs rūpējāmies par savu 
veselību: vai nekaitējām sev ar narkotikām, 
alkoholu, smēķēšanu, pārēšanos. Vai mēs 
neievedām grēkā tuvāko ar vārdiem vai 
darbiem, savu uzvedību  vai  ģērbšanās 

manieri: „Bet, kas apgrēcina vienu no šiem 
vismazākiem, kas tic uz Mani, tam būtu labāk, 
ka tam piesietu dzirnu akmeni pie kakla un to 
noslīcinātu jūras dziļumā. Vai pasaulei 
apgrēcības dēļ! Apgrēcībai gan jānāk. Bet vai 
tam cilvēkam, caur ko nāk apgrēcība!“ (Mt 18, 6
-7) 

Jau Vecajā Derībā mēs lasām par to, kā 
Kains pārkāpj šo bausli, kad atņem dzīvību 
savam brālim Abelam (Rad 4, 2-16). Bet 
neskatoties uz Kaina šausmīgo grēku, Dieva 
piektā baušļa pārkāpšanu< Dievs liek viņa 
pierē zīmi un nepieļauj, lai kāds cits nodarītu 
kaut ko līdzīgu pašam Kainam. „Ar šo bausli 
Dievs aizliedz mums atriebties, jo atriebība ir 
sacelšanās, nostāšanās pretī, kuras cēlonis ir 
slēpta lepnība.“ (māsa Lūcija no Fatimas). 

Aborti, eitanāzija, vardarbība ģimenē – visi 
šie uzbrukumi dzīvībai, arī šodien, diemžēl, 
mēs ar to visu bieži sastopamies. Šodien 
cilvēka dzīvību iznīcina ne tikai algoti 
slepkavas vai bruņota armija, bet gan daudz 
biežāk tie, kuri mums vistuvāk – mēs, paši 
tuvākie. Mātes klēpis, kurai būtu jābūt svētai 
vietai, kur veidojas jauna dzīvība, mūsdienās 
bieži kļūst par nevainīgu bērnu kapu – vai tas 
ir aborts, vai tā ir kontracepcija, kas ved pie 
jau ieņemtā bērna nogalināšanas. Par šo 
bērnu nāvi būs atbildīgas ne tikai mātes, bet 
visi tie, kuri bija līdzdalīgi aborta izdarīšanā 
jebkurā veidā – pirmām kārtām tā vai savādāk 
– bērna tēvs, ārsti un medicīnas darbinieki, 

DDDESMITESMITESMIT   DDDIEVAIEVAIEVA   BAUŠĻIBAUŠĻIBAUŠĻI   
---   V V V    
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Liecība    Stāvēt ar Mariju zem krusta 

Līdz mūsu pirmajam braucienam uz 
Medjugorji 2001.gadā, mēs ar manu brāli 
Peteru dzīvojām parastu mūsdienu 
jauniešu dzīvi – draugi, izklaides, tusiņi, 
alkohols. Un tas viss, neskatoties uz to, 
ka mēs augām kristīgā ģimenē. Mamma 
mūs veda uz  baznīcu, mācīja lūgties, bet, 
jo lielāki mēs augām, jo vairāk 
attālinājāmies no Dieva, bet mūsu iešana 
uz baznīcu bija drīzāk tikai tradīcija.  

Bet reiz mums pienāca „ klusuma” 
laiks, mēs palikām vieni, bez draugiem 
un bez kompānijas. Radās iespēja 
padomāt par to, kas patiesi ir svarīgs šai 
dzīvē, kādēļ mēs esam šeit, kādēļ mums 

dota šī dzīve - lai to vienkārši notriektu, 
vai cilvēks var dzīvot pa īstam pilnīgu 
dzīvi. Mēs apzinājāmies, ka draugu 
attiecības, skola un tiekšanās pēc 
karjeras sasniegumiem – tās ir svarīgi, 
bet tas nenes mums patiesu prieku, uz 
kuru mēs tik ļoti tiecamies. Mēs 
nezinājām, mēs nevarējām iedomāties, 
kas gan varētu mūs darīt laimīgus. Un 
reiz mēs ar brāli nolēmām, ka kopā ar 
mammu aizbrauksim uz Medjugorji. 
Atrodoties Medjugorjē, mēs dzirdējām 
cilvēku liecības, kuri dzīvo kopienās un 
redzējām prieku viņu acīs, mieru, ar kuru 
piepildītas viņu sirdis, un ko viņi dāvāja 

1. Savā ģimenē vai kopienā izlasīsim kopā 
fragmentus no Bībeles:Rad 4,2-16; Izc 
20,13; (Mt 5,21-22;  Mt 18,6.   

2.   pārdomāsim par sek. vārdiem: „Cilvēks 
ir vienīgā radība, kas radīts pats priekš 
sevis!”  "Pirms Es tevi radīju mātes 
miesās, Es tevi jau pazinu, un, pirms tu 
piedzimi no mātes miesām, Es tevi 
svētīju un tevi izredzēju par pravieti 
tautām."(Jer 1,5). Vai patiesi man mana 
dzīve un manu tuvāko ir patiesa Dieva 
dāvana?  

3.  palūgsimies par dzīvības dāvanu 
slavēsim un pateiksimies Dievam par 
savu dzīvi un par savu tuvāko dzīvi.  

4.  palūgsimies par visiem, kas līdzdalīgi 
cilvēku nogalināšanā. Palūgsim Dievu, 
lai viņi apzinās katras cilvēciskas 
personības svētumu sākot no 
ieņemšanas brīža līdz dabiskai nāvei.   

Avots:      Bībele 
• Мt. 5, 21-22;  Мt. 18, 6;  
• Rad. 4, 2-16;  
• Вт. 5 
• Izc. 20, 13 

kas izdarīja šo abortu, tuvie draugi un vecāki, 
kuri meiteni, sievieti uz to pagrūda, politiķi, 
kuri apstiprināja likumu par abortiem. To 
pašu var teikt par eitanāziju. „Tikai Dievs ir 
dzīvības Valdnieks, no tās sākuma līdz 
beigām”. (ККK 2258) 

Vissvētākā Jaunava Marija pēdējā 
vēstījumā mūs aicina mūs dzīvot saskaņā ar 
Dieva baušļiem, jo tikai tad „mūsu dzīvei būs 
jēga, un virs zemes valdīs miers“. Debesu Tēvs 
redz mūsu vājības un grēkus, ar kuriem mēs 
esam sevi nosodījuši, pārkāpjot 5. bausli. Bet 
arī šodien Viņš aicina mūs uz atgriešanos, 
atkal un atkal atklājot mums ceļu uz 
pestīšanu!  

Māsa Lūcija no Fatimas saka: „Kurš dara šo 
grēku, vēl var izglābties, ja nožēlo, izsūdz 
grēkus un Grēksūdzes sakramentā meklē 
piedošanu, ja dara gandarīšanas darbus, 
cenšoties izlabot to ļaunumu, ko nodarījis 
tuvākam.“  

 Jana Prudka 

Iespējamie jautājumi                          
pārdomām un diskusijām 
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visiem apkārtējiem. Mēs jautājām sev: „ 
kas mūsu dzīvē nav tāds, kas ir viņiem 
un kas mums tik ļoti nepieciešams?” 
Pirmoreiz dzīvē mēs sadzirdējām un 
sajutām ar visu sirdi to patiesību, ka 
Jēzus Kristus - Dzīvs. Adorācijas, svētās 
Mises, liecību laikā... viss runāja par šo 
patiesību un pakāpeniski mūsu sirdis 
sāka atvērties līdz šim mūsu nepazītai 
Dieva Mīlestībai. Mēs atkal un atkal sev 
jautājām, kas varētu pilnībā piepildīt 
mūsu dzīvi, un ar Dieva palīdzību mēs 
atradām atbildi – tas ir Jēzus, pie kura 
mūs ir atvedusi Jaunava Marija. 

Pēc atgriešanās mājās mēs ar mammu 
nolēmām kopā lūgties katru vakaru. Un 
drīz vien viena no mūsu istabām pārvērtās 
par mazu kapellu. Pakāpeniski mums 
sāka pievienoties arī citi jaunieši. Mēs 
lūdzāmies svētā Rožukroņa noslēpumus, 
lasījām svētos Rakstus, vai tēva Slavko 
Barbariča adorācijas meditācijas. Kopējās 
lūgšanu tikšanās notika katru nedēļu, 
sirdī mēs sajutām nepieciešamību pēc tā, 
lai mūsu lūgšanu grupa augtu. Tad mēs 
sākām lūgties, lai Kungs Dievs atved pie 
mums vairāk jauniešu. Tā tas turpinājās 
vairākus mēnešus. Jaunieši nāca un 
aizgāja, tas mūs skumdināja, bet Dievs 
mums deva cerību un spēku iet tālāk. Reiz 
vakarā mēs jautājām Dievam, ko mums 
darīt tālāk un vēlējāmies saņemt konkrētu 
atbildi. Mēs palūdzāmies un atvērām 
Svētos Rakstus – Lk.24, 49: „Un es jums 
sūtu sava Tēva apsolīto, bet jūs palieciet 
pilsētā, kamēr tiksiet tērpti spēkā no 
augšienes!“ Tai vakarā mēs istabā bijām 
pieci, mēs prasījām Dievam, lai mums 
atsūta jaunus cilvēkus. Mēs tad 
nezinājām, ka pēc nedēļas mēs būsim jau 
četras reizes vairāk! Kungs mūs mācīja 
pastāvēt ticībā un gaidīt, kā sausa, 
izkaltusi zeme gaida lietu.  

Nākošā nedēļā mēs piedalījāmies bērnu 
nometnes darbā. Vakara lūgšanā mēs 
piedzīvojām, cik ļoti mūs mīl Dievs un kā  

Viņš vēlās mums atklāties. Šai dienā 
Kungs dāvināja mums lielu žēlastību - 
daudz jauniešu, kuri bija nolēmuši sekot 
Kristum. Tas notika Dievmātes debesīs 
aiziešanas svētkos.  No tā laika pagāja jau 
gandrīz 9 gadi. Mūsu kopiena pieauga, 
tagad mēs esam 25 cilvēki, un reizēm arī 
vairāk. Divi jaunieši no mūsējiem nolēma 
iestāties garīgajā seminārā, viens kalpo 
par misionāru Kazahijā. Es, savukārt, 
nolēmu savas dzīves vienu gadu veltīt 
Jaunavai Marijai kopienā Marijas Gaisma 
(Свет Марии).  

Mēs arī turpmāk vēlamies sekot 
Kristum kopā ar Dievmāti, kopā ar Viņu 
stāvēt zem krusta, mācīties no Viņas 
pieaugt ceļā pie Viņas Dēla... svētā Mise, 
Svēto Rakstu lasīšana, personīgā lūgšana, 
adorācija un svētais Grēksūdzes 
Sakraments – tas, uz ko būvēta mūsu 
kopienas garīgā dzīve. Un mēs zinām, ka 
mājās ir tie, kuri mūs mīl tādus, kādi mēs 
esam, un ka viņi vienmēr lūdzas par 
mums, lai cik tālu mēs atrastos.  

Medjugorjē mēs ar sirdi pieņēmām 
priecīgo vēsti par to, ka Jēzus ir patiesi 
Dzīvs. Mēs vēlamies arī turpmāk sludināt 
šo patiesību, kas izmainīja mūsu dzīvi.  

 
Marta un Peters  
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JŪNIJS   

VISSVĒTĀKĀS JĒZUS SIRDS MĒNESIS  

Jūnijs ir veltīts Vissvētākās Jēzus Sirds 
godināšanai. Vissvētākās Jēzus Sirds 
svētki tiek svinēta piektdien pēc Jēzus 
Miesas un Asiņu svētkiem. Šai gadā tas 

iekrīt 11.jūnijā.  

 “Aicinu jūs, dārgie brāļi un māsas, uzticēties Jēzus Sirdij un 
apcerēt To. Bieži atkārtojiet, īpaši šai jūnija mēnesī: “Vissvētākā 
Jēzus Sirds, mēs ceram uz tevi”.  Jānis Pāvils II.  

Jūnijs ir veltīts Vissvētākās Jēzus Sirds 
godināšanai. Vissvētākās Jēzus Sirds diena tiek 
svinēta piektdien pēc Jēzus Miesas un Asiņu 
svētkiem. Šai gadā tas iekrīt 11.jūnijā.  

Baznīca no seniem laikiem godināja 
vissvētāko Jēzus Sirdi , bet svētkus sāka svinēt 
17.gs. pats pazīstamākais Jēzus Sirds 
godināšanas apustulis bija sv. Jānis Eudes 
(1601-1680). 1672.gada 20.oktobrī sv. Jānis 
Eudes pirmo reizi svinēja visvētākās Jēzus Sirds 
godināšanas liturģiju savai Jēzus un Marijas 
kongregācijai, ko viņš ir dibinājis.  

Taču īpašai Jēzus Sirds godināšanai Dievs 
izvēlēja sv. Margaritu Alakoku (1647-1690). No 
1673-1675 gadam šī klostera māsa no Marijas 
un Elizabetes satikšanās ordeņa tika pagodināta 
ar Vissvētākās Jēzus Sirds atklāsmēm.  

Dodot savu vissvētāko Sirdi sv.Marijai 
Alakokai, Jēzus teica: “lūk Sirds,  kura tā 
iemīlēja cilvēkus un nesaudzēja sevi tikai tādēļ, 
lai atklātu cilvēkiem Dieva mīlestību. Bet no 
cilvēku vairākuma Tā saņēma tikai nepateicību, 
necieņu un zaimošanu, vienaldzību un 
nicināšanu. Tādēļ, lūk, es gaidu no tevis: lai 
katra pirmā piektdiena pēc Manas Miesas un 
Asins godināšanas, kļūst par īpašu godināšanas 
dienu un lai šai dienā cilvēki pieņem svēto 
Komūniju, lai atdzimtu Manas Sirds godināšana, 
kas bija zudusi.” 

«Mīļie bērni! Šovakar es jūs īpaši 
lūdzu godināt  mana Dēla Jēzus 

Sirdi. Upurējiet Viņam savas 
ciešanas kā gandarījumu par 
rētām, kas cirstas mana Dēla 
Jēzus Sirdī. Tā ir Sirds, kas 

ievainota ar visa veida cilvēku 
grēkiem. Pateicos, ka atnācāt arī 
šovakar !» (1984.gada 5. aprīlī.) 
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“Vissvētākās Jēzus Sirds godināšana. Šais liturģiskajos 
svētkos īpašā gaismā izlejas garīgais spēks visu mēnesi. 
Svarīgi, lai ticīgie pieņemtu šo vēstījumu, kas iziet no 

Vissvētākās Jēzus Sirds. No Tās uz katru cilvēku izlejas 
mīlestība. Šodien šis vēstījums ir aktuāls kā nekad. Lai 

mēs pazītu Tēvu, nepieciešami pazīt Dēlu, mīlēt Viņu kā 
Dievu un kā savu tuvāko.”    Jānis Pāvils II. 

1. es sūtīšu katram no tiem 
žēlastības, kuras viņiem 
nepieciešamas. 

2. miers un saskaņa valdīs viņu 
ģimenēs 

3. mierināšu viņus katrās bēdās. 
4. būšu drošs patvērums viņu dzīvē, it 

īpaši viņu nāves stundā. 
5. svētīšu pārpilnībā visus viņu 

pirmsākumus 
6. manā Sirdī grēcinieki atradīs 

bezgalīgas žēlastības avotu 
7. vēsās dvēseles kļūs dedzīgas 
8. dedzīgas dvēseles ātri sasniegs 

pilnību 
9. svētīšu katru māju, kurā godinās 

JĒZUS APSOLĪJA 12 ŽĒLASTĪBAS VISIEM,  
KURI GODINĀS VIŅA VISSVĒTĀKO SIRDI : 

Veltīšanās lūgšana VISSVĒTĀKAJAI J ĒZUS SIRDIJ 

 
Mēs zinām, ka Tu arī šodien aicini mūs,  

lai mēs nepazustu un neaizietu bojā. 
Jēzu, piemini mūs, kad mēs grēkojam.  
Tavas Svētās Sirds nopelnu dēļ dari,  

lai visi cilvēki mīlētu viens otru. 
Lai iznīkst starp cilvēkiem  

savstarpējais naids.  
Rādi mums savu mīlestību! 

Mēs visi mīlam Tevi, un slāpstam,  
lai Tu ar savu Gana Sirdi  
pasargātu mūs no grēka. 

Ienāc katrā sirdī, Jēzu!  
Klauvē, klauvē mūsu sirdīs –pacietīgi, 

nenogurdināmi un neatlaidīgi. 
Mēs vēl joprojām esam noslēgti,  

tādēļ ka līdz galam  
tā arī neesam sapratuši Tavu Mīlestību. 

Neatlaidīgi klauvē mūsu sirdīs, 
 ak labais Jēzu,  

un dari, lai mēs atvērtu tās Tev,  
vismaz tad,  

kad atceramies Tavas ciešanas,  
kuras Tu izcieti par mums. Amen. 

manas Sirds attēlu 
10. apdāvināšu priesterus ar spēku 

iekustināt pašas cietākās sirdis. 
11. visu to vārdi, kas izplatīs šo 

godināšanu, uz mūžiem tiks 
ierakstīti manā Sirdī 

12. visiem, kuri pieņems svēto 
Komūniju mēneša pirmajā 
piektdienā deviņus mēnešus pēc 
kārtas, apsolu grēku nožēlas 
žēlastību pirms nāves, katrs no 
viņiem saņems Manas žēlastības. 
Pēdē’jā dzīves stundā Mana Sirds 
kļūs viņiem drošs patvērums. 

Šo lūgšanu Dievmāte uzticēja vizionārei Jeļenai Vasiljai 1983.g. 28.novembrī. 
Dievmāte ieteica, lai mēs ikdienas lūgtos šo veltīšanās lūgšanu. Dievmāte saka, ka šai 

lūgšanā paslēpts īpašs spēks. 
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15. STARPTAUTISKAIS SEMINĀRS  PRIESTERIEM   

piecpadsmitais starptautiskais seminārs priesteriem notiks Medjugorjē 

No 2010.gada 28  jūnija līdz 3 jūlijam. 

Semināra tēma: 

«Turiet drošu pr ātu, Es pasauli esmu uzvar ējis!  (Jņ 16,33)» 

Semināra lektori – priesteri, kuri kalpo 
Medjugorjes draudzē – t. Tomislavs Pervans – 
bībeles teoloģijas doktors;  
t. Milenko Šteko – garīgās teoloģijas doktors;  
t. Danko Perutina - teoloģijas maģistrs 
specializācijā marioloģija; un  
t. Svetozars Kralevi čs , labdar ības 
organizācijas „Majcino selo“ vadītājs. 
Jūs varat reģistrēties tieši Medjugorjē e-
mail:seminar.marija@medjugorje.hr 
Vai pa faksu: +387-36-651-999 (Marijai 
Dugandzic). 
Medjugorjes draudze piedāvā bezmaksas 
apmešanos visiem priesteriem, kuri ieradīsies uz 
semināru, kā tas bija iepriekšējos gados.  Mēs 
lūdzam visus priesterus, kuriem iespēja pašiem 
organizēt dzīvošanu Medjugorjē, pieteikumā 
uzrādīt savu v ārdu un telefona nr.t ām 
ģimenēm, pie kurām viņi apmetīsies.  
Mēs organizē jam apmešanos visiem 
priesteriem, kam nav tiešu kontaktu un iespējas 

patstāvīgi organizēt apmešanās vietu.  
(Lūdzu, norādiet, pieteikumā, vai jums 
vajadzīga šāda palīdzība).  
Samaksas vietā mēs lūdzam noturēt 5 
Sv.Mises mūsu(draudzes) nodomos.  
Nepieciešams paņemt līdzi : celebretu, ko 
izdevis jūsu prāvests, albu, stolu, Sv ētos 
Rakstus.  
 
Daudzi priesteri, kuriem nav tieša pieeja 
Internetam, var nesaņemt šo informāciju par 
semināru priesteriem, tādēļ lūdzam visus 
svētceļojumu organizētājus, lūgšanu grupas 
u.c. izplatīt šo informāciju visā iespējamā 
veidā, lai pēc iespējas vairāk priesteru varētu 
piedalīties šai seminārā. Mēs arī lūdzam 
materiāli palīdzēt priesteriem, kuri nevar 
piedalīties materiālu grūtību dēļ. Jau iepriekš 
iesakām pateicību un lūdzamies, lai Kungs 
Dievs un Vissvētākā Jaunava Marija svētī jūs 
un jūsu darbu. 

«K«K«KRISTUSRISTUSRISTUS   UZTICĪBAUZTICĪBAUZTICĪBA, P, P, PRIESTERARIESTERARIESTERA   UZTICĪBAUZTICĪBAUZTICĪBA»»»   

PPPRIESTERĪBASRIESTERĪBASRIESTERĪBAS   GADSGADSGADS   19.6.2009 19.6.2009 19.6.2009 –––   19.6.201019.6.201019.6.2010   

Mēs visi vēlamies redzēt savās draudzēs labus priesterus, bet labs priesteris ir Jēzus Sirds 
žēlastības dāvana, un šo žēlastību mums ir jāizlūdz. Tādēļ mēs jūs aicinām pievienoties 
nepārtrauktai lūgšanai par priesteriem, radot lūgšanu grupas, kas sastāv no septiņiem 
cilvēkiem, kura lūdzas par konkrētu priesteri. Katrs cilvēks izvēlās vienu dienu nedēļā, un 

tādā veidā pastāvīgi notiek lūgšanas un upuri.   

 

Tiem, kuri vēlas iekļauties pastāvīgā lūgšanā par priesteriem, lūdzam pierakstīties pēc 
adreses: gospa3@gmail.com. 
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Lektors Ante Vučkovičs (OFM). Dzimis 1958.gadā Siņjā, bija vecākais bērns 

daudzbērnu ģimenē.pieder Svētā Pestītāja franciskāņu provincei Splitā. Pabeidza 

ģimnāziju Sinjā un teoloģijas fakultāti Makarskā teoloģijas franciskāņu skolā.ir katoļu 

teoloģiskās fakultātes profesors Splitas universitātē un filozofijas nodaļas profesors tai 

pašā universitātē, vada garīgos vingrinājumus, seminārus, rekolekcijas, kā arī ir 

garīgais un zinātniskais vadītājs. Izdevis vairākas grāmatas. Publicējas zinātniskos un 

populāros periodiskos izdevumos.  

Seminārs notiks dzeltenā teltī aiz baznīcas. Dalība maksā 40 Eiro no laulātā pāra. 

Jūs varat reģistrēties  e-mail: seminar.marija@medjugorje.hr, vai pa faksu uz numuru 

00387 36 651 999 (Marija Dugandzic). Dalībnieku skaits ierobežots sakarā ar mazo 

telpu, tādēļ lūdzam reģistrēties savlaicīgi ne vēlāk kā līdz augusta beigām. Lūdzam arī 

pārus atrast sev apmešanās vietu Medjugorjē pašiem.  

Ja vēlaties piedalīties semināra organizēšanā vai palīdzībā, pieteikties  

gospa3@gmail.com 

11 STARPTAUTISKAIS SEMINĀRS LAULĀTIEM PĀRIEM 

29. 9. -2. 10. 
2010 

 «...mīlestība  
nemeklē savu labumu...»  

(1 Kor 13,5) 
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 Avīze “Medjugorjes balss” — tas ir aicinājums visiem, kuri vēlās lūgties 
Dievmātes nodomos, lai īstenotu Viņas nodomus. Liecinot ar personīgo dzīvi, mēs 

kļūstam par Marijas gaismu šai pasaulē, mēs pūlamies nest mieru.  
 

«Mīļie bērni! Arī šodien Manā sirdī ir prieks. Vēlos pateikties par to, ka jūs īstenojiet Manu 
plānu. Bērniņi, katrs no jums ir svarīgs, tāpēc lūdzieties un priecājieties kopā ar mani par 
katru sirdi, kura ir atgriezusies un kļuvusi par miera instrumentu šai pasaulē.  Lūgšanu 
grupas ir stipras, un caur viņām, bērniņi, es varu redzēt, ka Svētais Gars darbojas visā 
pasaulē. Pateicos, ka atbildat manam aicinājumam!“ 25. 6. 2004. 

Ar avīzes „Medjugorjes balss” 
palīdzību mēs apvienojamies ar 
lūgšanu grupām austrumu valstīs. 
Kopā ar mums lūdzas brāļi un māsas 
Krievijā un Ukrainā, Lietuvā, Latvijā, 
Moldāvijā un Baltkrievijā, Kazahstanā, 
Tadžikistanā, Slovākijā un Čehijā.  

 

Mēs pūlamies īstenot savā dzīvē                  
Dievmātes vēstījumus:  

 

• Lūdzamies Rožukroņa trīs daļas katru dienu 
• Gavējam trešdien un piektdien 
• Ik mēnesi ejam pie grēksūdzes 
• Bieži pieņemam sv.Komūniju, piedalāmies 

sv.Misē, adorējam Jēzu Vissvētākajā 
Sakramentā 

• Lūdzamies par priesteriem 
• Tiekamies grupās vismaz vienu reizi nedēļā 

• Sniedzam konkrētu palīdzību tuvākiem, 
kalpojam viņiem 

Garīgi mēs vienojamies 
lūgšanā mēneša 

pirmajā sestdienā.  
Kad tas ir iespējams, grupas 

locekļi organizē šai dienā 
lūgšanu tikšanos, lūdzas 

trīs daļas Rožukroņa,  

piedalās Svētajā Misē, 
adorācijā, lasa pārdomas 

no šīs avīzes. Visa mēneša 
garumā mēs lūdzamies         

nodomos, kurus atrodam 
šai avīzē.  

Mūsu mazā avīze iznāk ik 
mēnes i ,  no  2 004 .gada 
decembra, pēc 25.datuma, kad 
Dievmāte dod vēstījumu. Avīze 
tiek izsūtīta pa internetu 
krievu, slovāku, lietuviešu un 
latviešu valodā.     

Lūgšanu grupas pulcējas reizi nedēļā, 
vienojoties savā starpā par laiku. Mēs tiekamies 
ģimenēs vai baznīcā. Tikšanās ir ļoti vienkāršas: 
Rožukroņa lūgšana, Dieva vārda, vēstījumu 
pārdomāšana, lūgšanas Dievmātes nodomā, 
tuvinieku vajadzību nodomā, veltīšanās Marijas 
Bezvainīgajai Sirdij.  

Ja jūs vēlaties mums pievienoties lūgšanā vai saņemt avīzi, varat rakstīt mums: gospa3@gmail.com 

                    Свет Марии  



SLUDINĀJUMI 

− www.medjugorje.ru 

− www.medjugorje.com.ua  

− www.gospa.sk 

− www.medjugorje.hr, www.medjugorje.ws 

− www.medjugorje.net 

− http://katolis.eks.lv/  

Aicinām jūs: 
• Starptautiskais jaunatnes festivāls «Мladifest»  01-06/08/2010 
• Gavēņa, lūgšanas un klusuma rekolekcijas    
  Украина—12-17/9/2010 
  Latvija — 24-29/10/2010   

 
 

Šai mēnesī mēs tuvojamies 29. Dievmātes parādību gadadienai Medjugorjē, 
pateicamies Dievam – Tēvam par visām žēlastībām, ar kurām Viņš mūs apdāvina caur 
Dievmātes klātbūtni. Jūs arī varat pievienoties Medjugorjes draudzes lūgšanām un sāk 
no 15.jūnija lūgties novennu 29.parādību gadadienai, mēs varam katru dienu 
lūgties Rožukroņa gaismas daļu par Dieva plāna īstenošanu caur Jaunavu Mariju. 

КООRDINATORI 
Россия  Oльга Князева tel.fax: 0073472771617 

              (для Ольги) 

tel.mob: 07 9174643735 

olga_knyazeva@list.ru  
knyazev@anrb.ru 

Украина Дуда Мирослав tel:    00380 50 5026414 posmishka@mail.uz.ua 
Литва Дануте Тотораитите tel:     00370 52 343 330 mirija3@gmail.com 

Latvija  Zinaida Lapsa tel. mob: 003718318855 

               003719139702 
zinaidaz@inbox.lv 

Молдавия Владимир 
Надкреницини 

  nadkrenicinii@mail.ru 

Пакистан Ферозе Надеем tel:    0092-053-3607924 christendomvillage@yahoo.com 
Чехия Яна Прудка  jprudka@email.cz 

Словакия Марта Ухалова  tel:     00421 905 412040 marta@maria.sk 
Междугорье Светло Мариино tel.fax:  0038736650004 

             0038763682620 
gospa3@gmail.com 

MMMEDJUGORJEEDJUGORJEEDJUGORJE      internetā: internetā: internetā:  
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Novenna 29. Dievmātes parādību gadadienai 


