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Draudzes dienas Mazirbē 13.-15. septembris 
„7 DIENAS” 

„Lūdz un strādā”* ir sens princips, ko pazina un mācīja baznīca. 7 dienas ir radīšanas cikls un laicīgās 
pasaules ritms. Kā rast šajās 7 dienās līdzsvaru starp darbu un atpūtu, privāto un publisko telpu, draudzi un 
sabiedrību, lūgšanu dzīvi un aktivitātēm? Kur smelt spēkus ikdienai? Kā gūt jēgu tajā, ko darām? Kā cilvēks 
nākotnē atbildēs tehnoloģiju izaicinājumiem? – šos un vēl citus jautājumus aktualizēsim „Draudzes dienās” 
Mazirbē! Nāc un pievienojies mums! Piedalīties var ikviens interesents. Šī gada draudzes dienu programma 
vienlaikus ir veltījums mācītāja Mārča 15 kalpošanas gadiem Tukuma draudzē. *Ora et labora  

13. septembris  
14.00  Ierašanās Mazirbes rekolekciju centrā  
17.00 Draudzes dienu atklāšana 
18.00 Bībeles stunda, mācītājs Mārcis Zeiferts 
19.00  Vakariņas  
19.30  Saruna ar Aleksi Daumi, LTV raidījuma „Saknes debesīs” vadītājs 
 // filma – bērniem un pusaudžiem  
22.00  Tezē lūgšana 

14. septembris  
6.30 Sēņošanas čempionāts zaļā dzīves stila sekotājiem  
8.15  Tezē lūgšana  
9.00  Brokastis  
10.00 „Kā dzirdēt Dieva gribu savā dzīvē?”, Betānijas dominikāņu māsa Diāna Cērmane 
 // Godly Play nodarbība – bērniem un pusaudžiem  
12.00  Pusdienas  
13.00 Saruna ar Aidi Tomsonu, LR žurnālists 
 // Aktivitātes brīvā dabā – bērniem, pusaudžiem – „Laiks dejot”, kristīgā hip-hop dejas**.  
15.00  Pāces vilnas fabrikas apmeklējums un viesošanās Zadiņu zemnieku saimniecībā,  
 kā arī sklandraušu degustācija  
18.00  Mūzikas pusstunda Dundagas baznīcā  
19.00  Svētku vakariņas  
20.30  Filma „Ko vēlas Dievs” (God Willing, 2015) *** 
 // Aktivitātes bērniem un pusaudžiem  
22.30  Tezē lūgšana 

15. septembris  
6.30 Sēņošanas čempionāts zaļā dzīves stila sekotājiem 
9.00  Brokastis  
11.00  Dievkalpojums Mazirbes baznīcā // Godly Play nodarbība – bērniem un pusaudžiem 
13.00  Pusdienas  
14.00  Noslēguma un pateicības aplis  
15.00  Mājupceļš caur Kolku 

NB! 
Paralēla programma bērniem un pusaudžiem atzīmēta ar // 
Programmā iespējamas izmaiņas vai precizējumi! 
Noderīgs ieteikums, – ja iespējams, dalībniekiem ierašanās dienu savlaicīgi ieplānot brīvu no darbiem un 
ikdienas pienākumiem! 
Dalības maksa - 50 EUR, bērniem 30 EUR. Pieteikšanās draudzes kancelejā līdz 5. septembrim!  
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** Pasākums „Laiks dejot” domāts ģimenēm ar bērniem. Pasākuma laikā bērni un jaunieši kopā ar „Luterāņu 
stunda” treneri apgūst mūsdienu dejas soļus kristīgā hip-hop mūzikas pavadībā. Viena nodarbība ilgst 45 
minūtes, šajā laikā bērni un jaunieši apgūst deju soļus, iepazīstas ar kristīgo hip-hop mūziku un tās 
izpildītajiem. Kamēr bērni un jaunieši apgūst deju, līdzi atnākušie vecāki noklausās lekciju par kādu aktuālu 
tematu. 

*** Sadarbībā ar misiju "Luterāņu Stunda" tiks demonstrēta itāļu režisora Eduardo Maria Falkones filma „Ko 
vēlas Dievs” (God Willing, 2015, 84’). 

Andrea ir pazīstams sirds ķirurgs, skarbs un paštaisns. Attiecības ar dēlu, meitu un sievu ir paviršas un 
vēsas, jo, neskatoties uz materiālo labklājību, šajā ģimenē trūkst patiesas ieinteresētības vienam par otru. 
Ģimenes dzīve mainās brīdī, kad Andrea dēls izlemj kļūt par priesteri —  sākas smieklīgu, sirsnīgu un 
neiedomājamu notikumu ķēde, kas uz visiem laikiem izmainīs šīs ģimenes dzīvi. 


