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PRIEKŠVĀRDS 
Rokas grāmatas 2. sējuma 1. daļa veidota kā mācītāja amata 
grāmata, kas paredzēta lietošanai, līdz tiek izdota jauna un 
pilnīga LELBāL un LELB Agenda. Šajā sējumā ietvertas 
perikopes, kas sakārtotas trīs gadu ciklā. Atbilstoši tām ir 
izveidoti PROPRIUM teksti, kas pēdejos gados ir apkopoti un 
tulkoti Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas 
un Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Liturģijas 
komisijā. 
 
SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 
Trīs gadu perikopju cikls ir „Revidētie ekumeniskie lasījumi“ 
(REL), angliski: RCL - Revised Common Lectionary, 
(Nashville: Abingdon Press, 1992). Tas balstīts 1969. gada Romas 
Katoļu Baznīcas perikopju sistēmā. Katrā no trim gadiem tiek 
lasīts viens sinoptiskais evaņģēlijs (A gadā - Matejs, B - 
Marks, C - Lūkas; visos gados –atsevišķas Jāņa evaņģēlija 
daļas), Jaunās Derības vēstules un Vecās Derības grāmatas. 
Svētdienās pēc Vasarsvētkiem Vecās Derības lasījumi 
atšķiras no 1969. gada Romas Katoļu tekstiem: A-gadā ir 
lasījumi par patriarchiem un Mozu, B-gadā par Dāvidu, bet 
C-gadā lasījumi par Ēliju, Elīsu un „mazajiem“ praviešiem. 
 
REL tapis, sadarbojoties Romas katoļiem, luterāņiem un 
citām Ziemeļamerikas Baznīcām (North American 
Consultation on Common Texts – CCT). Vēlāk šī cikla 
sagatavošanā iesaistījās arī pārstāvji no citām zemēm 
(International English Language Liturgical Consultation – 
ELLC), un to sāka lietot arī ārpus Ziemeļamerikas: Anglijā, 
Skotijā, Austrālijā, Jaunzelandē, Dienvidāfrikā un Korejā. 
Pēdejos gados par to interesējušās arī Baznīcas Vācijā, 
Francijā, Nīderlandē un Skandināvijā. Tāpēc REL dēvē arī 
par ekumēniskajām perikopēm.  
 
LITURĢISKAIS GADS 
Līdz ar REL ieviesās izmaiņas Liturģiskā gada kārtībā. 
Epifānijas laiks tika pagarināts. Tas tagad noslēdzas ar Jēzus 

Apskaidrošanas dienu, kuŗai seko četrdesmit dienu Kristus 
Ciešanu laiks. Sākot ar 3. svētdienu Lieldienu laikā, svētdienu 
nosaukumi vairs nesaskan ar agrāk pazīstamajiem, jo 
„Rogate“ svētdiena (parasti Lieldienu laika 6. svētdiena) tika 
izņemta. Iztrūkstošās svētdienas “robu” aizpilda Lieldienu 
laika 3. svētdiena, kuŗas lasījumi ir lielā mērā tādi paši kā 
Otrajās Lieldienās. Agrākajā svētdienu secībā Lieldienu laika 
3. svētdiena bija „Labā Gana” svētdiena, bet REL to tagad 
atzīmē nedēļu vēlāk. Tātad, sākot ar 4. svētdienu, REL 
Lieldienu laika svētdienu lasījumi pārbīdās un tiek lasīti 
vienu nedēļu vēlāk nekā tradicionālajā lasījumu kārtībā.  
 
INTROITI 
Mūsdienu liturģiskā prakse paredz Introitu izlaist, jo 
dievkalpojuma pirmā dziesma pilda Introita funkciju. Tām 
draudzēm, kas vēl lieto 1928. gada Aģendas dievkalpojumu 
kārtību, tomēr uzrādām mūsu komisijas sagatavotos Introita 
tekstus. Pamatā teksti ņemti no tradicionālajiem Introita 
psalmiem, jo Introita psalma pirmie vārdi daudzkārt veidojuši 
arī svētdienu nosaukumus. Izmantoti arī luterāņu liturģijas 
pētnieka Luther Reed un Anselm Schott materiāli. Svētdienās 
pēc Vasarsvētkiem bija nepieciešams radīt Introitus no jauna, 
izmantojot REL. 
 
PSALMI AR ATBILDĒM 
Psalmu lasījumi un atbildes (antiphon) ir veidoti saskaņā ar 
REL. Psalmus var sacīt, bet piemērotāk ir tos dziedāt. 
 
LŪGŠANA (KOLEKTA, ORATIO) 
Darbs pie lūgšanām prasīja visvairāk laika. Vienlaikus 
izvērtējām dažādus avotus. 
Pievērsāmies gan mūsu Baznīcā, gan citās luteriskajās 
Baznīcās jau lietotām lūgšanām. Vienlaikus skatījām „senās“ 
(baznīcas vēsturiskās) lūgšanas, kas tapušas pirms vairāk 
nekā tūkstoš gadiem un kuŗas gadu simtiem savos 
dievkalpojumos lietojuši Romas katoļi, anglikāņi, kā arī 
luterāņi. No jauna bijām pārsteigti par to, cik daudz bagātākas 



un skaistākas ir tieši senās lūgšanas. Reformācijas laikā ne 
anglikāņi, nedz arī luterāņi tās neatmeta (Reed, 462-463). 
Dažādās perikopju sistēmās, kuŗas tika aplūkotas, bija 
atpazīstamas daudzas senās lūgšanas. Arvien, kad bija 
iespējams, atgriezāmies pie pirmavota – senajiem tekstiem, 
tos tulkojot no latīņu valodas. Ja sakritība nebija ieraugāma, 
tad tulkojām no angļu valodas. 
 
Lūgšanai ir noteikta uzbūve: 1) uzruna; 2) Dieva darbu 
piemiņa kā pamats lūgumam; 3) lūgums; 4) lūguma mērķis; 
5) noslēgums – parasti doksoloģijas formā. Bieži tiek izlaista 
2. un/vai 4. daļa. Parasti uzrunāts tiek Dievs Tēvs. Noslēgums 
ir “caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu“, jo Svētajos Rakstos ir 
sacīts: “Ja jūs Tēvam ko lūgsit, Viņš jums to dos manā 
vārdā.” (Jņ16:23b). Gadiem ritot, lūgšanu tradicionālie noslē-
gumi izzuda. Tie atjaunoti pēc senās schēmas, lai arvien diev-
lūdzējs savu acu priekšā turētu Trīsvienīgo Dievu (Reed, 281): 
Ja lūgšana ir adresēta “Dievam Tēvam”, tad parastais 
noslēgums ir: Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, Tavu Dēlu, kas 
ar tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs no mūžības 
uz mūžību. 
Ja lūgšana ir adresēta “Dievam Tēvam” un lūgšanas sākumā 
ir pieminēts Dēls, tad: Caur viņu, mūsu Kungu, Jēzu Kristu, 
Tavu Dēlu, kas ar tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, 
Dievs no mūžības uz mūžību. 
Ja “Dievs Dēls” ir lūgšanas noslēgumā, tad ir: kuŗš ar tevi 
dzīvo un valda, Svētā Gara vienībā, Dievs no mūžības uz 
mūžību. 
Ja lūgšana ir adresēta “Dievam Dēlam” tad: tu, kas dzīvo un 
valdi ar Tēvu Svētā Gara vienībā, Dievs no mūžības uz 
mūžību. 
Ja lūgšanā ir pieminēts “Svētais Gars,” tad: Caur mūsu 
Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dēlu, kuŗš dzīvo un valda, šī paša 
Svēta Gara vienībā, Dievs no mūzības uz mūžību. (Schott, 45-
49) 
 

Ja lūgšanai nav pievienota norāde, tad tā ir tulkota no REL 
Amerikas luterāņu Baznīcas (ELCA) izdevuma. Apzīmējums 
“senā” nozīmē, ka teksti tulkoti no latīņu valodas. Dažas no 
lūgšanām ir rakstījis archibīskaps Arnolds Lūsis  
(*1908†1993).  
 
EVAŅĢĒLIJA PANTS 
Mūsu dievkalpojuma kārtībā pants paredzēts pēc Allelūja un 
pirms Svētdienas dziesmas un Evaņģēlija lasījuma. Atšķirībā 
no senās tradīcijas, kur tāds paredzēts katrai svētdienai, 
lietojam vienu vai divus pantus katram Liturģiskā gada 
laikam. 
PREFĀCIJA 
Prefācija ievada Dievgaldu. Tā noslēdzas ar eņģeļu dziesmu 
“Svēts”. Centrā ir pateicība Dievam un prieks par Viņa 
žēlastību. Iepriekšējos gadsimtos mūsu liturģijā prefācijas 
teksts bijis visu gadu nemainīgs. Tomēr vēsturiski prefācija 
atspoguļo Liturģisko gadu, tādēļ atjaunojām atbilstošajam 
gada laikam paredzēto daļu, lai atgādinātu mums par Dieva 
daudzējādajiem žēlastības darbiem. 
 
LŪGŠANA PĒC KOMŪNIJAS 
Šī lūgšana ir pateicība Dievam par Viņa klātbūtni sakramentā 
un atgādinājums, ka dievgalds ir Dieva žēlastības līdzeklis, 
kas mums dāvināts, lai stiprinātu mūs ticībā un mudinātu uz 
mīlestības darbiem. Lai gan senajos tekstos tāda bija 
paredzēta katrai svētdienai, šeit vienkāršības labad lietojam 
tikai dažas. 
 
Ceram, ka PROPRIUM sējums palīdzēs pilnveidot mūsu 
dievkalpojumus un sniegs dziļāku izpratni par Liturģisko 
gadu, atspoguļojot tā daudzveidību un devumu ticības 
izpratnei, kā arī palīdzēs piedzīvot Dieva neizmērojamās 
žēlastības bagātību. Vēlam katram piedzīvot Dieva klātbūtni, 
lietojot šos materiālus. 
 
 



“Allelūja! Es pateicos tam Kungam un daudzinu viņu no 
visas sirds taisno vidū un draudzē.” (Ps111:1) 
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 Adventa pirmå svétdiena 

A: Jes2:1-5; Rm13:11-14; Mt24:36-44 vai Mt21:1-11 
B: Jes64:1-9; 1Kor1:3-9; Mk13:24-37 vai Mk11:1-10 

C: Jer33:14-16; 1Tes3:9-13; Lk21:25-36 vai Lk19:28-40 
Dziesma: Kå büs man tevi sañemt 11 

Litur©iskå kråsa: violeta vai zila 
Gods Dievam: nedzied 

Introits 
 Uz tevi, Kungs, es pace¬u savu dvéseli, mans Dievs, uz tevi 
es ceru, nepamet mani kaunå. (Ps25:1a-2a) 
 Priecåjies ¬oti, Ciånas meita, un gavilé, Jeruzalemes meita! 
Redzi, tavs ˚éniñß nåk pie tevis, taisnîgs un tavs palîgs. (Zah9:9) 

 Gods lai ir Tévam un Délam un Svétajam Garam! 
(Kå iesåkumå bija, tå tagad ir un büs no müΩîbas uz müΩîbu. 
Åmen.) 

Ievadpsalms /  Psalms ar  atbildi 
A: Ps122 - Jüs, vårti, paceliet savas palodas, lai godîbas 

˚éniñß ieiet! (Ps24:7) 
B: Ps80:1-7,16-18 - Atjauno müs un liec savam vaigam spîdét! 

(8a) 
C: Ps25:1-10 - Uz tevi, Kungs, es pace¬u savu dvéseli. (1) 

Lügßana 
Celies, Kungs, savå spékå ˙un ˙˙nåc,  
sargi müs un dari brî˙vus,  
lai, atraisîti no müsu gréku briesmåm, topam pe˙stîti. 
To lüdzam tev, kas tu dzîvo un valdi, ar Tévu Svétå Gara 

vie˙nîbå,  
Dievs no müΩîbas uz mü˙Ωîbu. (senå) 

 

 

 

Evañ©élija  pants 
Ps85:8 

Parådi mums, Kungs, savu Ωélastîbu  
un dåvini mums savu pestîßanu! 

Prefåcija  
Tießåm tå ir labi un tå piederas, ˙un ir ˙˙svétîgi, 
ka tev, visspécîgais Dievs, mü˙Ωîgais ˙˙Tévs,  
visos laikos un visås vietås ar ga˙vilém ˙˙pateicam 
 *caur Jézu Kristu, ˙müsu ˙˙Kungu: 
Viñß atnåca kå Pestîtåjs cil˙véka ˙˙mieså 
un mums atvéra ce¬u uz de˙besu ˙˙valstîbu, 
lai, atkal ˙nåkdams ˙˙godîbå,  
 * mums dåvinåtu visu, ko ticîbå ce˙ram un ˙˙gaidåm.  
Tåpéc més lîdz ar visiem en©e¬iem un de˙besu ˙˙pulkiem 
 * slavéjam tavu go˙dîbu, ˙˙dziedådami … 

Lügßana péc komünijas 
Més vérßamies pie tavas Ωélas˙tîbas, ˙˙Kungs,  
un tevi lüdzam, liec, lai ßîs dieviß˚ås dåvanas müs ß˚îstî no 

gré˙kiem 
un sagatavo svétkiem, ku®us gai˙dåm. 
Caur müsu Kungu, Jézu Kristu, tavu Dé˙lu,  
kas ar tevi Svétå Gara vie˙nîbå  
dzîvo un valda, Dievs no müΩîbas uz mü˙Ωîbu. 
 



 

 
Adventa otrå svétdiena 

A: Jes11:1-10; Rm15:4-13; Mt3:1-12 
B: Jes40:1-11; 2Pét3:8-15a; Mk1:1-8 

C: Mal3:1-4; Flp1:3-11; Lk3:1-6 
Dziesma: Ieprieciniet, ieprieciniet 8 

Litur©iskå kråsa: violeta vai zila 
Gods Dievam: nedzied 

Introits 
 Müsu acis raugås uz tevi, müsu Dievu, lai tu apΩélojies par 
mums. ApΩélojies par mums, Kungs, apΩélojies par mums! 
[Ps123:2b-3a] 

 Redzi, tå Kunga Vårds nåk ßurpu no tålienes, jüs dziedåsit 
kå svétku naktî un priecåsities kå svétce¬nieki, kas ar müzikas 
skañåm dodas uz tå Kunga kalnu. (Jes30:27a, 29) 
 Gods lai ir Tévam un Délam un Svétajam Garam! 
(Kå iesåkumå bija, tå tagad ir un büs no müΩîbas uz müΩîbu. 
Åmen.) 

Ievadpsalms /  Psalms ar  atbildi 
A: Ps72:1-7,18-19 - Lai viña laikå ze¬ taisnîgais. (7) 
B: Ps85:2,8-13 - Taisnîba staigås viña priekßå. (14) 
C: Lk1:68-79 - Slavéts ir tas Kungs, jo tas piemekléjis savus 

¬audis un tiem gådåjis pestîßanu. (68) 

Lügßana 
Modini, Kungs, müsu sir˙dis,  
lai sataisåm tavam vienpiedzimußajam Délam ce˙¬u,  
ka caur viña nåkßanu müsu dvéseles top ß˚îstîtas kalpoßa˙nai 

˙˙tev. 
To lüdzam caur viñu, müsu Kungu, Jézu Kristu, tavu Dé˙lu,  
kas ar tevi Svétå Gara vie˙nîbå  
dzîvo un valda, Dievs no müΩîbas uz mü˙Ωîbu. (senå) 

 

 

 

 

Evañ©élija  pants 
Ps85:8 

Parådi mums, Kungs, savu Ωélastîbu  
un dåvini mums savu pestîßanu! 

Prefåcija  
Tießåm tå ir labi un tå piederas, ˙un ir ˙˙svétîgi,  
ka tev, visspécîgais Dievs, mü˙Ωîgais ˙˙Tévs,  
visos laikos un visås vietås ar ga˙vilém ˙˙pateicam 
 *caur Jézu Kristu, ˙müsu ˙˙Kungu: 
Viñß atnåca kå Pestîtåjs cil˙véka ˙˙mieså 
un mums atvéra ce¬u uz de˙besu ˙˙valstîbu, 
lai, atkal ˙nåkdams ˙˙godîbå,  
 * mums dåvinåtu visu, ko ticîbå ce˙ram un ˙˙gaidåm.  
Tåpéc més lîdz ar visiem en©e¬iem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavéjam tavu go˙dîbu, ˙˙dziedådami … 

Lügßana péc komünijas 
Més vérßamies pie tavas Ωélas˙tîbas, ˙˙Kungs,  
un tevi lüdzam, liec, lai ßîs dieviß˚ås dåvanas müs ß˚îstî no 

gré˙kiem  
un sagatavo svétkiem, ku®us gai˙dåm. 
Caur müsu Kungu, Jézu Kristu, tavu Dé˙lu,  
kas ar tevi Svétå Gara vie˙nîbå  
dzîvo un valda, Dievs no müΩîbas uz mü˙Ωîbu. 



 

Adventa treßå svétdiena 
A: Jes35:1-10; Jk5:7-10; Mt11:2-11 

B: Jes61:1-4,8-11; 1Tes5:16-24; Jñ1:6-8,19-28 
C: Cef3:14-20; Flp4:4-7; Lk3:7-18 

Dziesma – Nu vårtus veriet, atdariet 17 
Litur©iskå kråsa: violeta vai zila 

Gods Dievam: nedzied 

Introits 
 Atjauno müs atkal, tu Dievs, müsu palîgs. Parådi mums, 
Kungs, savu Ωélastîbu un dåvini mums savu pestîßanu! 
(Ps85:5a,8) 

 Sakait izmisußåm sirdîm: esiet stipras, nebîstieties! Redzi, te 
ir jüsu Dievs! (Jes35:4a) 
 Gods lai ir Tévam un Délam un Svétajam Garam! 
(Kå iesåkumå bija, tå tagad ir un büs no müΩîbas uz müΩîbu. 
Åmen.) 

Ievadpsalms /  Psalms ar  atbildi 
A: Ps146:5-10 - Teici to Kungu, mana dvésele! (1) 

B: Ps126 - Tießåm tas Kungs ir darîjis lielas lietas. (3) 
  vai Lk1:46-55 - Mans gars gavilé par Dievu, manu 

Pestîtåju. (47) 
C: Jes12:2-6 - Liels ir jüsu Svétais! (6c)  

Lügßana 
Visuvarenais Dievs, sendienås tu sütîji Jåni Kris˙tîtåju,  
lai viñß liecinåtu par tava Déla nåkßanu un sagatavotu viñam 

ce˙¬u:  
Dod mums gudrîbu saprast tavu gribu ßo˙dien,  
lai arî més varam liecinåt par tava Déla nåkßanu, tå sataisot 

viñam ce˙¬u.  
To lüdzam caur viñu, müsu Kungu, Jézu Kristu, tavu Dé˙lu,  
kas ar tevi Svétå Gara vie˙nîbå  
dzîvo un valda, Dievs no müΩîbas uz mü˙Ωîbu.  
VAI 

 
 
Pievérs savu ausi, Kungs, müsu lüg˙ßanåm  
un caur tavu Ωélastîbas pilno atnåkßanu dari gaißu müsu 

dvéseles tum˙su.  
To lüdzam tev, kas tu dzîvo un valdi, ar Tévu Svétå Gara 

vie˙nîbå,  
Dievs no müΩîbas uz mü˙Ωîbu. (senå) 

Evañ©élija  pants 
Ps85:8 

Parådi mums, Kungs, savu Ωélastîbu  
un dåvini mums savu pestîßanu! 

Prefåcija  
Tießåm tå ir labi un tå piederas, ˙un ir ˙˙svétîgi,  
ka tev, visspécîgais Dievs, mü˙Ωîgais ˙˙Tévs,  
visos laikos un visås vietås ar ga˙vilém ˙˙pateicam 
 *caur Jézu Kristu, ˙müsu ˙˙Kungu: 
Viñß atnåca kå Pestîtåjs cil˙véka ˙˙mieså 
un mums atvéra ce¬u uz de˙besu ˙˙valstîbu, 
lai, atkal ˙nåkdams ˙˙godîbå,  
 * mums dåvinåtu visu, ko ticîbå ce˙ram un ˙˙gaidåm.  
Tåpéc més lîdz ar visiem en©e¬iem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavéjam tavu go˙dîbu, ˙˙dziedådami … 

Lügßana péc komünijas 
Més vérßamies pie tavas Ωélas˙tîbas, ˙˙Kungs,  
un tevi lüdzam, liec, lai ßîs dieviß˚ås dåvanas müs ß˚îstî no 

gré˙kiem  
un sagatavo svétkiem, ku®us gai˙dåm. 
Caur müsu Kungu, Jézu Kristu, tavu Dé˙lu,  
kas ar tevi Svétå Gara vie˙nîbå  
dzîvo un valda, Dievs no müΩîbas uz mü˙Ωîbu. 
 



 

Adventa ceturtå svétdiena 
A: Jes7:10-16; Rm1:1-7; Mt1:18-25 

B: 2Sam7:1-11,16; Rm16:25-27; Lk1:26-38 
C: Mih5:1-4a;  Ebr10:5-10; Lk1:39-45,(46-55) 
Dziesma: Ak, nåci, nåci, Dievs pie mums 4 

Litur©iskå kråsa: violeta vai zila 
Gods Dievam: nedzied 

Introits 
 Låsojiet, debesis, no augßienes un padebeßi lai izlej 
taisnîbu, lai atve®as zeme un izdod pestîßanu. (Jes45:8) 

 Jüs, vårti, paceliet savas palodas, un topiet augståkas, jüs 
müΩîgås durvis, lai godîbas ˚éniñß ieiet. (Ps24:9) 
 Gods lai ir Tévam un Délam un Svétajam Garam! 
(Kå iesåkumå bija, tå tagad ir un büs no müΩîbas uz müΩîbu. 
Åmen.) 

Ievadpsalms /  Psalms ar  atbildi 
A: Ps80:2-8, 18-20 - Atjauno müs atkal un liec savam vaigam 

spîdét, lai més atspirgstam! (8) 
B: Ps89:2-5, 20-27  - Es dziedåßu par tå Kunga Ωélastîbu visos 

laikos. (2a) 
  vai Lk1:46-55 - Mans gars gavilé par Dievu, manu 

Pestîtåju. (47) 
C: Ps80:1-7 - Atjauno müs atkal un liec savam vaigam spîdét, 

lai més atspirgstam! (8) 

  vai Lk1:46-55 - Mans gars gavilé par Dievu, manu 
Pestîtåju. (47)  

Lügßana 
Celies, Kungs, savå spékå ˙un ˙˙nåc, 
steidzies ar savu lielo varenîbu mums pa˙lîgå 
un tavas Ωélastîbas un apΩéloßan˙ås ˙˙dé¬  
paåtrini pestîßanu ko kavé müsu gré˙ki. 
To lüdzam caur müsu Kungu, Jézu Kristu, tavu Dé˙lu,  
kas ar tevi Svétå Gara vie˙nîbå  
dzîvo un valda, Dievs no müΩîbas uz mü˙Ωîbu. (senå) 

VAI 
 
Dievs, tu, kas caur Jaunavas Marijas miesas augli cilvékiem 

esi dåvinåjis müΩîgås pestîßanas la˙bumus,  
més tevi lüdzam, ka sekojam viñas paklausîbas pieméram, jo 

caur viñu esam sañémußi dzîvîbas Ie˙såcéju. 
Caur viñu, müsu Kungu, Jézu Kristu, tavu Dé˙lu,  
kas ar tevi Svétå Gara vie˙nîbå 
dzîvo un valda, Dievs no müΩîbas uz mü˙Ωîbu.  
(senå, alternatîva) 

Evañ©élija  pants 
Ps85:8 

Parådi mums, Kungs, savu Ωélastîbu  
un dåvini mums savu pestîßanu! 

Prefåcija  
Tießåm tå ir labi un tå piederas, ˙un ir ˙˙svétîgi,  
ka tev, visspécîgais Dievs, mü˙Ωîgais ˙˙Tévs,  
visos laikos un visås vietås ar ga˙vilém ˙˙pateicam 
 *caur Jézu Kristu, ˙müsu ˙˙Kungu: 
Viñß atnåca kå Pestîtåjs cil˙véka ˙˙mieså 
un mums atvéra ce¬u uz de˙besu ˙˙valstîbu, 
lai, atkal ˙nåkdams ˙˙godîbå,  
 * mums dåvinåtu visu, ko ticîbå ce˙ram un ˙˙gaidåm.  
Tåpéc més lîdz ar visiem en©e¬iem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavéjam tavu go˙dîbu, ˙˙dziedådami … 

Lügßana péc komünijas 
Més vérßamies pie tavas Ωélas˙tîbas, ˙˙Kungs,  
un tevi lüdzam, liec, lai ßîs dieviß˚ås dåvanas müs ß˚îstî no 

gré˙kiem  
un sagatavo svétkiem, ku®us gai˙dåm. 
Caur müsu Kungu, Jézu Kristu, tavu Dé˙lu,  
kas ar tevi Svétå Gara vie˙nîbå  
dzîvo un valda, Dievs no müΩîbas uz mü˙Ωîbu. 



 

 
Kristus piedzimßanas svétvakars 

 Jes9:2-7; Tit2:11-14; Lk2:1-14,(15-20) 
Dziesma: Es skaistu rozît' zinu 29 

Litur©iskå kråsa: balta 

Introits 
 Íovakar jüs atzîsiet, ka tas Kungs nåk jüs atpestît un rît jüs 
redzésiet tå Kunga godîbu. [2Moz16:6b,7a] 

 Jo mums ir piedzimis Bérns, mums ir dots Déls, valdîba gu¬ 
uz viña kamießiem. Viña vårds ir: Brînums, Padoma devéjs, 
Varenais Dievs, MüΩîgais tévs un Miera valdnieks. (Jes9:5) 
 Gods lai ir Tévam un Délam un Svétajam Garam! 
(Kå iesåkumå bija, tå tagad ir un büs no müΩîbas uz müΩîbu. 
Åmen.) 

Ievadpsalms /  Psalms ar  atbildi 
Ps96 - Jums ßodien Pestîtåjs dzimis. (Lk2:11a) 

Lügßana 
Dievs, tu, kas ik gadus müs iepriecini ar pestîßanas ce˙rîbu, 
dod, ka tavu Vienpiedzimußo Délu, ku®u ar gavilém tagad 

sagaidåm kå Pes˙tîtåju, 
reiz pa¬åvîbå varam uzlükot, kad viñß atkal nåks kå ties˙nesis,  
Caur viñu, müsu Kungu, Jézu Kristu, tavu Dé˙lu,  
kas ar tevi Svétå Gara vie˙nîbå  
dzîvo un valda, Dievs no müΩîbas uz mü˙Ωîbu. (senå) 

 
VAI 
 

 
 
Dievs, tu, kas caur savas patiesås gaismas spoΩumu esi darîjis 

ßo vissvétåko nakti gaißu kå die˙nu:  
més tevi lüdzam, dod, ka, iepazinußi tavas gaismas 

noslépumu ßeit virs ze˙mes,  
ar prieku baudåm to arî de˙besîs. 
Caur müsu Kungu, Jézu Kristu, tavu Dé˙lu,  
kas ar tevi Svétå Gara vie˙nîbå  
dzîvo un valda, Dievs no müΩîbas uz mü˙Ωîbu.  
(senå) 

Evañ©élija  pants 
Ps118:[26a],27a 

Svétîts lai ir, kas nåk tå Kunga vårdå!  
Tas Kungs ir Dievs, viñß ir müsu gaisma. 

Prefåcija  
Tießåm tå ir labi un tå piederas, ˙un ir ˙˙svétîgi,  
ka tev, visspécîgais Dievs, mü˙Ωîgais ˙˙Tévs,  
 * visos laikos un visås ˙vietås ˙˙pateicam, 
jo Vårda mieså tapßana råda müsu gara acîm tavas godîbas 

˙jauno ˙˙gaismu  
 * un k¬üstot redzams mieså viñß iededzina müsos mîlestîbu 

uz neredza˙majiem ˙˙labumiem. 
Tåpéc més lîdz ar visiem en©e¬iem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavéjam tavu go˙dîbu, ˙˙dziedådami … 

Lügßana péc komünijas 
Kungs, atjauno müs caur ßo sa˙kramentu,  
ku®å atkal svinam tava mî¬otå Déla dzimßanu, kas veco 

cilvéku dara jau˙nu.  
Caur viñu, müsu Kungu, Jézu Kristu, tavu Dé˙lu,  
kas ar tevi Svétå Gara vie˙nîbå  
dzîvo un valda, Dievs no müΩîbas uz mü˙Ωîbu. 

 



 

 
 

Ziemsvétki –  
Kristus piedzimßanas svétki 

Jes62:6-12; Tit3:4-7; Lk2:(1-7),8-20 vai Jņ1:1-14 
Dziesma: No debesîm es atnesu 46 

Litur©iskå kråsa: balta 

Introits 
 Tas Kungs sacîja uz mani: ‘Tu esi mans Déls, ßodien es tevi 
esmu dzemdinåjis.’ [Ps2:7b] 

 Un Vårds tapa miesa un måjoja müsu vidü, un més skatîjåm 
viña godîbu, tådu godîbu kå Téva vienpiedzimußå Déla, 
pilnu Ωélastîbas un patiesîbas. (Jñ1:14) 
 Gods lai ir Tévam un Délam un Svétajam Garam! 
(Kå iesåkumå bija, tå tagad ir un büs no müΩîbas uz müΩîbu. 
Åmen.) 

Ievadpsalms /  Psalms ar  atbildi 
Ps97 - Mums ir piedzimis Bérns. (Jes9:5) 

Lügßana 
Visspécîgais Dievs, més tevi lü˙dzam, 
izléj pår mums sava mieså tapußå Vårda jauno gais˙mu  
un dod, lai tå caur ticîbu izgaismo müsu dvéseles, 

atspîdédama arî müsu dar˙bos. 
Caur viñu, müsu Kungu, Jézu Kristu, tavu Dé˙lu, 
kas ar tevi Svétå Gara vie˙nîbå  
dzîvo un valda, Dievs no müΩîbas uz mü˙Ωîbu. (senå) 

 

 

 

Evañ©élija  pants 
Ps118:[26a],27a 

Svétîts lai ir, kas nåk tå Kunga vårdå!  
Tas Kungs ir Dievs, viñß ir müsu gaisma. 

Prefåcija  
Tießåm tå ir labi un tå piederas, ˙un ir ˙˙svétîgi,  
ka tev, visspécîgais Dievs, mü˙Ωîgais ˙˙Tévs,  
 * visos laikos un visås ˙vietås ˙˙pateicam, 
jo Vårda mieså tapßana råda müsu gara acîm tavas godîbas 

˙jauno ˙˙gaismu  
 * un k¬üstot redzams mieså viñß iededzina müsos mîlestîbu 

uz neredza˙majiem ˙˙labumiem. 
Tåpéc més lîdz ar visiem en©e¬iem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavéjam tavu go˙dîbu, ˙˙dziedådami … 

Lügßana péc komünijas 
Kungs, atjauno müs caur ßo sa˙kramentu,  
ku®å atkal svinam tava mî¬otå Déla dzimßanu, kas veco 

cilvéku dara jau˙nu.  
Caur viñu, müsu Kungu, Jézu Kristu, tavu Dé˙lu,  
kas ar tevi Svétå Gara vie˙nîbå  
dzîvo un valda, Dievs no müΩîbas uz mü˙Ωîbu. 

 



 

 
Otrie Ziemsvétki 

 Jes52:7-12; Ebr1:1-4,(5-12); Jñ1:1-14 
Dziesma: Més Dievu Kungu slavéjam 44 

Litur©iskå kråsa: balta 

Introits 
 Tu esi Dievs, kas dara brînumus; tu esi tautåm darîjis 
zinåmu savu spéku. Ar savu spécîgo elkoni tu esi atpestîjis 
savu tautu. (Ps77:15-16a) 
 Dziediet tam Kungam jaunu dziesmu, jo viñß ir darîjis 
brînumus! Tas Kungs ir zinåmu darîjis savu palîdzîgo un 
svétîgo rîcîbu, tautu priekßå viñß ir atklåjis savu taisnîgumu. 
(Ps98:1a,2) 

 Gods lai ir Tévam un Délam un Svétajam Garam! 
(Kå iesåkumå bija, tå tagad ir un büs no müΩîbas uz müΩîbu. 
Åmen.) 

Ievadpsalms /  Psalms ar  atbildi 
Ps98 - Visi zemes gali redz müsu Dieva svétîgo un palîdzîbas 

pilno valdîßanu. (3b) 

Lügßana 
Més lüdzam tevi, visspécî˙gais ˙˙Dievs,  
dod, ka tavs vienpiedzimußais Déls, caur savu piedzimßanu 

mie˙så  
müs atbrîvo no vecå gréka jü˙ga,  
kas vél tur müs savå kal˙pîbå. 
Caur viñu, müsu Kungu, Jézu Kristu, tavu Dé˙lu,  
kas ar tevi Svétå Gara vie˙nîbå  
dzîvo un valda, Dievs no müΩîbas uz mü˙Ωîbu. (senå) 

 

 

 

Evañ©élija  pants 
Ps118:[26a],27a 

Svétîts lai ir, kas nåk tå Kunga vårdå!  
Tas Kungs ir Dievs, viñß ir müsu gaisma. 

Prefåcija  
Tießåm tå ir labi un tå piederas, ˙un ir ˙˙svétîgi,  
ka tev, visspécîgais Dievs, mü˙Ωîgais ˙˙Tévs,  
 * visos laikos un visås ˙vietås ˙˙pateicam, 
jo Vårda mieså tapßana råda müsu gara acîm tavas godîbas 

˙jauno ˙˙gaismu  
 * un k¬üstot redzams mieså viñß iededzina müsos mîlestîbu 

uz neredza˙majiem ˙˙labumiem. 
Tåpéc més lîdz ar visiem en©e¬iem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavéjam tavu go˙dîbu, ˙˙dziedådami … 

Lügßana péc komünijas 
Kungs, atjauno müs caur ßo sa˙kramentu,  
ku®å atkal svinam tava mî¬otå Déla dzimßanu, kas veco 

cilvéku dara jau˙nu.  
Caur viñu, müsu Kungu, Jézu Kristu, tavu Dé˙lu,  
kas ar tevi Svétå Gara vie˙nîbå  
dzîvo un valda, Dievs no müΩîbas uz mü˙Ωîbu. 

 



 

 
Pirmå svétdiena péc Ziemsvétkiem 

A: Jes63:7-9;  Ebr2:10-18; Mt2:13-23 
B: Jes61:10-62:3; Gal4:4-7; Lk2:22-40 

C: 1Sam2:18-20,26; Kol3:12-17; Lk2:41-52 
Dziesma: Debespulks dzied apstarots 27 

Litur©iskå kråsa: balta 

Introits 
  Jo kad viss bija klusu un duséja, un nakts savå gåjumå bija 
lîdz pusei, tad tavs visvarenais Vårds nolaidås no debesîm, no 
tava goda krésla. [Salg18:14-15a] 

 Un Vårds tapa miesa un måjoja müsu vidü, un més skatîjåm 
viña godîbu, tådu godîbu kå Téva vienpiedzimußå Déla, 
pilnu Ωélastîbas un patiesîbas. (Jñ1:14) 
 Gods lai ir Tévam un Délam un Svétajam Garam! 
(Kå iesåkumå bija, tå tagad ir un büs no müΩîbas uz müΩîbu. 
Åmen.) 

Ievadpsalms /  Psalms ar  atbildi 
Ps148 - Teiciet to Kungu debesu augstumos. (1) 

Lügßana  
Visspécîgais, müΩî˙gais ˙˙Dievs,  
vadi müs péc sava Téva prå˙ta, 
lai tava mî¬otå Déla vårdå k¬üstam pårbagåti labiem 

dar˙biem. 
Caur viñu, ku®ß ar tevi dzîvo un valda, Svétå Gara vie˙nîbå,  
Dievs no müΩîbas uz mü˙Ωîbu. (senå) 

 

 

 

Evañ©élija  pants 
Ps118:[26a],27a 

Svétîts lai ir, kas nåk tå Kunga vårdå!  
Tas Kungs ir Dievs, viñß ir müsu gaisma. 

Prefåcija  
Tießåm tå ir labi un tå piederas, ˙un ir ˙˙svétîgi,  
ka tev, visspécîgais Dievs, mü˙Ωîgais ˙˙Tévs,  
 * visos laikos un visås ˙vietås ˙˙pateicam, 
jo Vårda mieså tapßana råda müsu gara acîm tavas godîbas 

˙jauno ˙˙gaismu  
 * un k¬üstot redzams mieså viñß iededzina müsos mîlestîbu 

uz neredza˙majiem ˙˙labumiem. 
Tåpéc més lîdz ar visiem en©e¬iem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavéjam tavu go˙dîbu, ˙˙dziedådami … 

Lügßana péc komünijas 
Kungs, atjauno müs caur ßo sa˙kramentu,  
ku®å atkal svinam tava mî¬otå Déla dzimßanu, kas veco 

cilvéku dara jau˙nu.  
Caur viñu, müsu Kungu, Jézu Kristu, tavu Dé˙lu,  
kas ar tevi Svétå Gara vie˙nîbå  
dzîvo un valda, Dievs no müΩîbas uz mü˙Ωîbu. 

 



 

 
Vecgads – 31. decembris 

Måc3:1-13; Atkl21:1-6a; Mt25:31-46 
Dziesma: Gods Dievam! Solis nostaigåts 59 

Litur©iskå kråsa: balta 

Introits 
 Måci man, Kungs, tavu ce¬u, lai es staigåju tavå patiesîbå; 
valdi manu sirdi pie tå viena, tavu vårdu bîties! [Ps86:11] 
 Tas Kungs lai tevi pasargå no visa ¬auna, viñß lai 
pasargå tavu dvéseli. Tas Kungs lai pasargå tavu izießanu un 
ieießanu no ßå laika müΩîgi. (Ps121:7,8) 

 Gods lai ir Tévam un Délam un Svétajam Garam! 
(Kå iesåkumå bija, tå tagad ir un büs no müΩîbas uz müΩîbu. 
Åmen.) 

Ievadpsalms /  Psalms ar  atbildi 
Ps8 - Kungs, müsu valdniek, cik goda pilns ir tavs vårds viså 

pasaulé! (10) 

Lügßana 
Visuvarenais un müΩî˙gais ˙˙Dievs,  
no kå nåk katrs labs devums un katra pilnîga då˙vana: 
més pateicamies tev par visiem taviem labumiem, ku®us ßajå 

gadå tu esi mums då˙vinåjis; 
un tevi lüdzam, ka savå labestîbå tu müs joprojåm pasargi 

no visåm briesmåm un nelaimém, un dåvå mums svétîtu un 
laimîgu jauno ga˙du.  

Caur müsu Kungu, Jézu Kristu, tavu Dé˙lu,  
kas ar tevi Svétå Gara vie˙nîbå  
dzîvo un valda, Dievs no müΩîbas uz mü˙Ωîbu.  

 

 

 

Evañ©élija  pants 
Ps118:[26a],27a 

Svétîts lai ir, kas nåk tå Kunga vårdå!  
Tas Kungs ir Dievs, viñß ir müsu gaisma. 

Prefåcija  
Tießåm tå ir labi un tå piederas, ˙un ir ˙˙svétîgi,  
ka tev, visspécîgais Dievs, mü˙Ωîgais ˙˙Tévs,  
 * visos laikos un visås ˙vietås ˙˙pateicam, 
jo Vårda mieså tapßana råda müsu gara acîm tavas godîbas 

˙jauno ˙˙gaismu  
 * un k¬üstot redzams mieså viñß iededzina müsos mîlestîbu 

uz neredza˙majiem ˙˙labumiem. 
Tåpéc més lîdz ar visiem en©e¬iem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavéjam tavu go˙dîbu, ˙˙dziedådami … 

Lügßana péc komünijas 
Kungs, atjauno müs caur ßo sa˙kramentu,  
ku®å atkal svinam tava mî¬otå Déla dzimßanu, kas veco 

cilvéku dara jau˙nu.  
Caur viñu, müsu Kungu, Jézu Kristu, tavu Dé˙lu,  
kas ar tevi Svétå Gara vie˙nîbå  
dzîvo un valda, Dievs no müΩîbas uz mü˙Ωîbu. 

 



 

 
 Jézus vårda doßanas diena 

1. janvåris 
4Moz6:22-27; Gal4:4-7 / Flp2:5-11; Lk2:15-21  

Dziesma: Ar to mî¬o Jézus vårdu 60 
Litur©iskå kråsa: balta 

Introits 
 Tu, Kungs, esi müsu Tévs, müsu Pestîtåjs: jau no seniem 
laikiem tas ir tavs vårds. (Jes63:16b) 
 Jézus vårdå lai lokås visi ce¬i debesîs un zemes virsü un 
pazemé un visas méles apliecina, ka Jézus Kristus ir Kungs 
Dievam Tévam par godu. (Flp2:10-11) 
 Gods lai ir Tévam un Délam un Svétajam Garam! 
(Kå iesåkumå bija, tå tagad ir un büs no müΩîbas uz müΩîbu. 
Åmen.) 

Ievadpsalms /  Psalms ar  atbildi 
Ps8 - Viñß atpestîs savu tautu no viñas grékiem. (Mt1:21) 

Lügßana 
Dievs, tu, kas savu vienpiedzimußo Délu esi dåvåjis cilvékiem 

par Pes˙tîtåju  
un devis viñam Jézus vår˙du,  
¬auj, ka tavå Ωélastîbå viñu, ku®a svéto vårdu godinåm ßeit 

virs ze˙mes,  
ar gavilém drîkstam skatît arî de˙besîs. 
Caur viñu, müsu Kungu, Jézu Kristu, tavu Dé˙lu, 
kas ar tevi Svétå Gara vie˙nîbå  
dzîvo un valda, Dievs no müΩîbas uz mü˙Ωîbu. (senå) 

 

 

 

Evañ©élija  pants 
Ps118:[26a],27a 

Svétîts lai ir, kas nåk tå Kunga vårdå!  
Tas Kungs ir Dievs, viñß ir müsu gaisma. 

Prefåcija  
Tießåm tå ir labi un tå piederas, ˙un ir ˙˙svétîgi,  
ka tev, visspécîgais Dievs, mü˙Ωîgais ˙˙Tévs,  
 * visos laikos un visås ˙vietås ˙˙pateicam, 
jo Vårda mieså tapßana råda müsu gara acîm tavas godîbas 

˙jauno ˙˙gaismu  
 * un k¬üstot redzams mieså viñß iededzina müsos mîlestîbu 

uz neredza˙majiem ˙˙labumiem. 
Tåpéc més lîdz ar visiem en©e¬iem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavéjam tavu go˙dîbu, ˙˙dziedådami … 

Lügßana péc komünijas 
Kungs, atjauno müs caur ßo sa˙kramentu,  
ku®å atkal svinam tava mî¬otå Déla dzimßanu, kas veco 

cilvéku dara jau˙nu.  
Caur viñu, müsu Kungu, Jézu Kristu, tavu Dé˙lu,  
kas ar tevi Svétå Gara vie˙nîbå  
dzîvo un valda, Dievs no müΩîbas uz mü˙Ωîbu. 

 
 



 

 
Otrå svétdiena péc Ziemsvétkiem 

Jer31:7-14 / Sir24:1-12; Ef1:3-14; Jñ1:(1-9),10-18 
Dziesma: Senå pilsétå, kur Dåvids 48 

Litur©iskå kråsa: balta 

Introits 
 Kungs, müsu valdniek, cik augsti godåjams tavs Vårds visås 
zemés! Tava varenîba sniedzas debesu augstumos! (Ps8:2) 

 Un Vårds tapa miesa un måjoja müsu vidü, un més skatîjåm 
viña godîbu, tådu godîbu kå Téva vienpiedzimußå Déla, 
pilnu Ωélastîbas un patiesîbas. (Jñ1:14) 
 Gods lai ir Tévam un Délam un Svétajam Garam! 
(Kå iesåkumå bija, tå tagad ir un büs no müΩîbas uz müΩîbu. 
Åmen.) 

Ievadpsalms /  Psalms ar  atbildi 
Ps147:12-20 vai Salg10:15-21 - Un Vårds tapa miesa un 

måjoja müsu vidü, un més skatîjåm viña godîbu, tådu 
godîbu kå Téva vienpiedzimußå Déla, pilnu Ωélastîbas un 
patiesîbas. (Jñ1:14) 

Lügßana 
Visspécîgais Dievs, més tevi lü˙dzam, 
izléj pår mums sava mieså tapußå Vårda jauno gais˙mu  
un dod, lai tå caur ticîbu izgaismo müsu dvéseles, 

atspîdédama arî müsu dar˙bos. 
Caur viñu, müsu Kungu, Jézu Kristu, tavu Dé˙lu, 
kas ar tevi Svétå Gara vie˙nîbå  
dzîvo un valda, Dievs no müΩîbas uz mü˙Ωîbu.  
(senå 1. Zsv.) 

 

 

 

 

Evañ©élija  pants 
Ps118:[26a],27a 

Svétîts lai ir, kas nåk tå Kunga vårdå!  
Tas Kungs ir Dievs, viñß ir müsu gaisma. 

Prefåcija  
Tießåm tå ir labi un tå piederas, ˙un ir ˙˙svétîgi,  
ka tev, visspécîgais Dievs, mü˙Ωîgais ˙˙Tévs,  
 * visos laikos un visås ˙vietås ˙˙pateicam, 
jo Vårda mieså tapßana råda müsu gara acîm tavas godîbas 

˙jauno ˙˙gaismu  
 * un k¬üstot redzams mieså viñß iededzina müsos mîlestîbu 

uz neredza˙majiem ˙˙labumiem. 
Tåpéc més lîdz ar visiem en©e¬iem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavéjam tavu go˙dîbu, ˙˙dziedådami … 

Lügßana péc komünijas 
Kungs, atjauno müs caur ßo sa˙kramentu,  
ku®å atkal svinam tava mî¬otå Déla dzimßanu, kas veco 

cilvéku dara jau˙nu.  
Caur viñu, müsu Kungu, Jézu Kristu, tavu Dé˙lu,  
kas ar tevi Svétå Gara vie˙nîbå  
dzîvo un valda, Dievs no müΩîbas uz mü˙Ωîbu. 

 
 



 

 
Zvaigznes diena  

Mūsu Kunga Epifānija 
Jes60:1-6; Ef3:1-12; Mt2:1-12 

Liturģiskā krāsa: balta  

Introits 
 Bagātība un gods nāk no tevis, un tu esi Valdītājs pār visu, un 
tavā rokā ir spēks un vara, un tava roka paaugstina un stiprina. 
(1L29:12) 
 Celies, topi apgaismota! Jo tava gaisma nāk, un tā Kunga 
godība uzlec pār tevi. Tik tiešām tumsība apklāj zemi un dziļa 
krēsla tautas, bet pār tevi uzlec kā saule tas Kungs, un viņa 
godība parādās pār tevi. (Jes60:1,2) 
 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi  
Ps72:1-7,10-14 - Viņa priekšā lai zemojas visi ķēniņi, visas 

tautas lai viņam kalpo. (11) 

Lūgšana 
Dievs, tu, kas ar zvaigzni esi vadījis tautas, lai tām šodien 

atklātu savu vienpiedzimušo Dē˙lu,  
mēs tevi lūdzam, vadi laipnīgi arī mūs, lai mēs, kas tevi tagad 

redzam ti˙cībā,  
galā nonākam tur, kur tavu godību skatīsim vaigu vai˙gā. 
Caur viņu, mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. (senā) 

 

 

 

Evaņģē l i ja pants 
Jes60:1,2 
Celies, topi apgaismota! 
 Jo tava gaisma nāk, un tā Kunga godība uzlec pār tevi. 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,  
 * visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam; 
tavs vienpiedzimušais Dēls ir atspīdējis mūsu mirstī˙gajā 

˙˙miesā, 
 * un tā no jauna mums ir dāvājis savas nemir˙stības ˙˙gaismu. 
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami … 

Lūgšana pēc komūnijas 
Kungs, mēs lūdzam, ej mums visur un vienmēr pa priekšu ar 

savu debešķīgo gais˙mu, 
lai sakramentu, kuŗā tu ļāvi mums piedalīties, satveram ar 

skaidru sirdi un patiesu bij˙ību. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. 



 

  
Mūsu Kunga kristības 

(Epifānijas laika pirmā svētdiena) 
A: Jes42:1-9; Apd10:34-43; Mt3:13-17 
B: 1Moz1:1-15; Apd19:1-7; Mk1:4-11 

C: Jes43:1-7; Apd8:14-17; Lk3:15-17,21-22 
Liturģiskā krāsa: balta 

Introits 
 Dziediet tam Kungam jaunu dziesmu, jo viņš ir darījis 
brīnumus. Tas Kungs ir zināmu darījis savu pestīšanu, tautu 
priekšā viņš ir parādījis savu taisnību. (Ps98:1-2) 
 Tas Kungs lai piešķir spēku savai tautai, viņš lai svētī savu 
tautu ar mieru! (Ps29:11) 

 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi  
Ps29 - Tas Kungs lai piešķir spēku savai tautai. (Ps11a) 

Lūgšana 
Debesu Tēvs, tu, kas apliecināji Jēzu par savu mīļoto Dē˙lu,  
un svaidīji viņu ar Svēto Garu, kad viņš tika kristīts Jardānas 

u˙pē, 
mēs tevi lūdzam, dāvā viņa vārdā kristītajiem palikt uzticīgiem 

tavam ai˙cinājumam 
un kļūt par mūžīgās dzīvības man˙tiniekiem. 
Caur viņu, mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kuŗš dzīvo un valda, šī paša Svēta Gara vie˙nībā,  
Dievs no mūzības uz mū˙žību.  

 

 

 

 

Evaņģē l i ja pants 
Jes60:1,2 
Celies, topi apgaismota!  
Jo tava gaisma nāk, un tā Kunga godība uzlec pār tevi. 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,  
 * visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam; 
tavs vienpiedzimušais Dēls ir atspīdējis mūsu mirstī˙gajā 

˙˙miesā, 
 * un tā no jauna mums ir dāvājis savas nemir˙stības ˙˙gaismu. 
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami … 

Lūgšana pēc komūnijas 
Kungs, mēs lūdzam, ej mums visur un vienmēr pa priekšu ar 

savu debešķīgo gais˙mu, 
lai sakramentu, kuŗā tu ļāvi mums piedalīties, satveram ar 

skaidru sirdi un patiesu bij˙ību. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. 



 

 
 

Epifānijas laika otrā svētdiena 
A: Jes49:1-7; 1Kor1:1-9; Jņ1:29-41 

B: 1Sam3:1-10,(11-20); 1Kor6:12-20; Jņ1:43-51 
C: Jes62:1-5; 1Kor12:1-11; Jņ2:1-11 

Liturģiskā krāsa: zaļa 

Introits 
 Kungs, visa pasaule lai zemojas tavā priekšā un dzied tev, un 
slavē tavu vārdu! (Ps66:4) 

 Gavilējiet Dievam jūs, visas zemes! Dziediet viņa vārda 
godībai, teiciet viņa godu! [Ps66:2] 
 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi  
A: Ps40:2-12 - Man ir prieks dzīvot pēc tava prāta, mans Dievs. 

(9a) 
B: Ps139:1-6,13-18 - Šī atziņa man ir pārāk brīnišķa un pārāk 

augsta. (6) 
C: Ps36:6-11 - Tavā gaismā mēs redzam gaismu. (10b) 

Lūgšana 
Kungs Dievs, tu, kas caur tavu Dēlu esi atklājis savu varenību 

un iepriecinājis savu tau˙tu,  
mēs tevi lūdzam, dāvini arī turpmāk mums savu svētību un 

vedi pretī pilnīgai ti˙cībai. 
Caur viņu, mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.  

 

 

 

 

Evaņģē l i ja pants 
Jes60:1,2 
Celies, topi apgaismota!  
Jo tava gaisma nāk, un tā Kunga godība uzlec pār tevi. 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,  
 * visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam; 
tavs vienpiedzimušais Dēls ir atspīdējis mūsu mirstī˙gajā 

˙˙miesā, 
 * un tā no jauna mums ir dāvājis savas nemir˙stības ˙˙gaismu. 
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami … 

Lūgšana pēc komūnijas 
Kungs, mēs lūdzam, ej mums visur un vienmēr pa priekšu ar 

savu debešķīgo gais˙mu, 
lai sakramentu, kuŗā tu ļāvi mums piedalīties, satveram ar 

skaidru sirdi un patiesu bij˙ību. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. 
 

 



 

 
Epifānijas laika trešā svētdiena 

A: Jes8:23-9:3; 1Kor1:10-18; Mt4:12-23 
B: Jon3:1-5,10; 1Kor7:29-31; Mk1:14-20 

C: Neh8:1-3,5-6,8-10; 1Kor12:12-31a; Lk4:14-21 
Liturģiskā krāsa: zaļa 

Introits 
 Kungs, es tev pateicos no visas sirds, es sludināšu visus tavus 
brīnumus. (Ps9:2) 
 Tas Kungs ir ķ�ēniņš, lai līksmojas zeme, lai priecājas līdzi 
jūŗas salas lielā pulkā! Padebeši un tumsa ir ap viņu, taisnība un 
tiesa ir viņa troņa balsti. (Ps97:1,2) 

 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi  
A: Ps27:1,4-9 - Tas Kungs ir mans gaišums un mana pestīšana, 

no kā man bīties? (1a) 
B: Ps62:5-12 - Dievs ir mans svētības avots un mans gods. (8a) 
C: Ps19:1-7,(8-15) - Saulei viņš darījis telti. (6a) 

Lūgšana 
Visuvarenais Dievs, tu savu Dēlu esi sūtījis mācīt un pasludināt 

tavu val˙stību;  
svaidi mūs ar tava Gara spē˙ku,  
lai arī mēs nesam prieka vēsti nabagiem, pasludinam 

atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gais˙mu. 
To lūdzam caur viņu, mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kuŗš dzīvo un valda, šī paša Svēta Gara vie˙nībā,  
Dievs no mūzības uz mū˙žību.  

 

 

 

 

Evaņģē l i ja pants 
Jes60:1,2 
Celies, topi apgaismota!  
Jo tava gaisma nāk, un tā Kunga godība uzlec pār tevi. 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,  
 * visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam; 
tavs vienpiedzimušais Dēls ir atspīdējis mūsu mirstī˙gajā 

˙˙miesā, 
 * un tā no jauna mums ir dāvājis savas nemir˙stības ˙˙gaismu. 
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami … 

Lūgšana pēc komūnijas 
Kungs, mēs lūdzam, ej mums visur un vienmēr pa priekšu ar 

savu debešķīgo gais˙mu, 
lai sakramentu, kuŗā tu ļāvi mums piedalīties, satveram ar 

skaidru sirdi un patiesu bij˙ību. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. 
 

 



 

 
Epifānijas laika ceturtā svētdiena 

A: Mih6:1-8; 1Kor1:18-31; Mt5:1-12 
B: 5Moz18:15-20; 1Kor8:1-13; Mk1:21-28 

C: Jer1:4-10; 1Kor13:1-13; Lk4:21-30 
Liturģiskā krāsa: zaļa 

Introits 
 Uzklausi manus saucienus, manas taisnības Dievs! Kad biju 
spaidos tu manā priekšā pavēri durvis - tad nu žēlo mani un 
uzklausi, ko lūdzu! (Ps4:2) 

 Tagad saka tas Kungs, kas tevi radījis, Jēkab, un tevi veidojis, 
Israēl: Nebīsties, jo es tevi atpestīju; es tevi saucu tavā vārdā, tu 
esi mans! (Jes43:1) 

 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi  
A: Ps15 - Kungs, kas mājos tavā mājoklī? (1a) 
B: Ps111 - Viņš sūtīja pestīšanu savai tautai. (9a) 
C: Ps71:1-6,(15-16) - Mana mute paudīs tavu taisnīgumu. (15a) 

Lūgšana 
Dievs, tu zini, ka nespējam pretoties briesmām, kas mūs 

ap˙draud.  
Stiprini mūs miesā un garā, lai ar tavu palīdzību mēs spētu 

pārvarēt to nespēku, kas cēlies no mūsu grē˙ka.  
To lūdzam caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā 
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.  

 

 

 

Evaņģē l i ja pants 
Jes60:1,2 
Celies, topi apgaismota!  
Jo tava gaisma nāk, un tā Kunga godība uzlec pār tevi. 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,  
 * visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam; 
tavs vienpiedzimušais Dēls ir atspīdējis mūsu mirstī˙gajā 

˙˙miesā, 
 * un tā no jauna mums ir dāvājis savas nemir˙stības ˙˙gaismu. 
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami … 

Lūgšana pēc komūnijas 
Kungs, mēs lūdzam, ej mums visur un vienmēr pa priekšu ar 

savu debešķīgo gais˙mu, 
lai sakramentu, kuŗā tu ļāvi mums piedalīties, satveram ar 

skaidru sirdi un patiesu bij˙ību. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. 
 

 



 

 
Epifānijas laika piektā svētdiena 
A: Jes58:5-9a,(9b-12); 1Kor2:1-12,(13-16); Mt5:13-20 

B: Jes40:21-31; 1Kor9:16-23; Mk1:29-39 
C: Jes6:1-8,(9-13); 1Kor15:1-11; Lk5:1-11 

Liturģiskā krāsa: zaļa 

Introits  
 Tu, Kungs, paliec mūžīgi – un tava piemiņa uz radu radiem. 
(Ps102:13) 
 Tas Kungs ir ķēniņš, tērpies godībā, ģērbies varenumā un 
apjozies ar spēku. (Ps93:1a) 

 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi  
A: Ps112:1-9,(10) - Taisnajiem viņš tumsībā uzaust kā gaisma. 

(4a) 
B: Ps147 - Viņš noraida savu vārdu lejup uz zemi, viņa vārds 

izplatās strauji. (15) 

C: Ps138 - Kad es tevi piesaucu, tu mani paklausīji un devi 
manai dvēselei drosmi un spēku. (3) 

Lūgšana 
Visuvarenais Dievs, tu, kas savu Dēlu esi sūtījis pasaulē kā 

dzīvības vārdu, lai mūsu acis redz un au˙sis ˙˙dzird, 
Dod, ka ar prieku satveram to, ko Svētie Raksti vēs˙ta. 
To lūdzam caur viņu, mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.  
 

VAI 

 
 
 
Mēs tevi lūdzam, Kungs, uzturi joprojām savu saimi patiesā 

ti˙cībā 
un sargi arvien tos, kas cerē uz debesu žē˙lastību. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. (senā) 

Evaņģē l i ja pants 
Jes60:1,2 
Celies, topi apgaismota!  
Jo tava gaisma nāk, un tā Kunga godība uzlec pār tevi. 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,  
 * visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam; 
tavs vienpiedzimušais Dēls ir atspīdējis mūsu mirstī˙gajā 

˙˙miesā, 
 * un tā no jauna mums ir dāvājis savas nemir˙stības ˙˙gaismu. 
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami … 

Lūgšana pēc komūnijas 
Kungs, mēs lūdzam, ej mums visur un vienmēr pa priekšu ar 

savu debešķīgo gais˙mu, 
lai sakramentu, kuŗā tu ļāvi mums piedalīties, satveram ar 

skaidru sirdi un patiesu bij˙ību. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. 



 

 
Epifānijas laika sestā svētdiena  

(Proper 1) 
A: 5Moz30:15-20 vai Sir15:15-20; 1Kor3:1-9; Mt5:21-37 

B: 2Ķēn5:1-14; 1Kor9:24-27; Mk1:40-45 
C: Jer17:5-10; 1Kor15:12-20; Lk6:17-26 

Liturģiskā krāsa: zaļa 

Introits 
 Parādi mums, Kungs, savu žēlastību un dāvini mums savu 
pestīšanu! (Ps85:8) 
 Tā saka tas Kungs: Es zinu, kādas man domas par jums - miera 
un glābšanas domas un ne ļaunuma un ciešanu domas, ka es 
jums beigās došu to, ko jūs cerat. Kad jūs mani tad piesauksit, 
es jums atbildēšu, un, kad jūs nāksit un mani pielūgsit, es jūs 
paklausīšu. (Jer19:11,12) 
 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi  
A: Ps119:1-8 - Svētīgi tie, kas sargā viņa liecības. (2a) 
B: Ps30 - Lai mana dvēsele dzied un necieš klusu. (13a) 
C: Ps1 - Tas Kungs pazīst taisno ceļu. (6a) 

Lūgšana 
Mēs tev lūdzam, visspēcī˙gais ˙˙Dievs, 
dāvini mums tādu prātu, ka lūdzam to, kas tev tī˙kams,  
un vārdos un darbos to pie˙pildam. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. (senā) 

 

 

 

Evaņģē l i ja pants 
Jes60:1,2 
Celies, topi apgaismota!  
Jo tava gaisma nāk, un tā Kunga godība uzlec pār tevi. 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,  
 * visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam; 
tavs vienpiedzimušais Dēls ir atspīdējis mūsu mirstī˙gajā 

˙˙miesā, 
 * un tā no jauna mums ir dāvājis savas nemir˙stības ˙˙gaismu. 
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami … 

Lūgšana pēc komūnijas 
Kungs, mēs lūdzam, ej mums visur un vienmēr pa priekšu ar 

savu debešķīgo gais˙mu, 
lai sakramentu, kuŗā tu ļāvi mums piedalīties, satveram ar 

skaidru sirdi un patiesu bij˙ību. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. 
 
 



 

Epifānijas laika septītā svētdiena  
(Proper 2) 

A. 3Moz19:1-2,9-18; 1Kor3:10-11,16-23; Mt5:38-48 
B. Jes43:18-25; 2Kor1:18-22; Mk2:1-12 

C. 1Moz45:3-11,15; 1Kor15:35-38,42-50; Lk6:27-38 
Liturģiskā krāsa: zaļa 

Introits 
 Tavs vārds, Kungs, stāv nelokāmi debesīs uz mūžīgiem 
laikiem! Tava patiesība un uzticība uz radu radiem. (Ps119:89, 90a) 

 Tā saka tas Kungs: Kā lietus un sniegs nāk no debesīm un turp 
neatgriežas, pirms tas nav veldzējis zemi, to apaugļojis un 
tērpis zaļumā, ka tā dod sēklu sējējam un maizi ēdājam, tāpat 
tas ir ar manu vārdu, kas iziet no manas mutes. Tas 
neatgriezīsies pie manis tukšā, bet tam jāizdara tas, ko es vēlos, 
un jāizpilda savs uzdevums, kādēļ es to sūtīju. (Jes55:10,11) 

 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi  
A: Ps119:33-40 - Apgaismo mani, ka es sargu tavus baušļus. (34a) 
B: Ps41 - Bet tu, Kungs, esi man žēlīgs. (11a) 
C: Ps37:1-11,39-40 - Pavēli tam Kungam savu ceļu un ceri uz 

viņu. (5a) 

Lūgšana 
Žēlsirdīgais Dievs, mēs tevi lūdzam, ļauj mums arvien saskatīt 

mīlestību, ko tu atklāj caur savu Dē˙lu, 
kuŗš lūdza arī par saviem ie˙naidniekiem.  
Dod, lai vārdos un darbos topam viņam lī˙dzīgi,  
kuŗš ar tevi dzīvo un valda, Svētā Gara vien˙ībā,  
Dievs no mūžības uz mū˙žību.  

 

 

 

 

Evaņģē l i ja pants 
Jes60:1,2 
Celies, topi apgaismota!  
Jo tava gaisma nāk, un tā Kunga godība uzlec pār tevi. 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,  
 * visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam; 
tavs vienpiedzimušais Dēls ir atspīdējis mūsu mirstī˙gajā 

˙˙miesā, 
 * un tā no jauna mums ir dāvājis savas nemir˙stības ˙˙gaismu. 
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami … 

Lūgšana pēc komūnijas 
Kungs, mēs lūdzam, ej mums visur un vienmēr pa priekšu ar 

savu debešķīgo gais˙mu, 
lai sakramentu, kuŗā tu ļāvi mums piedalīties, satveram ar 

skaidru sirdi un patiesu bij˙ību. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. 

 



 

 
 

Epifānijas laika astotā svētdiena 
 (Proper 3) 

A: Jes49:8-16a; 1Kor4:1-5; Mt6:24-34 
B: Hoz2:14-20; 2Kor3:1-6; Mk2:13-22 

C: Jes55:10-13 / Sīr22:4-7; 1Kor15:51-58; Lk6:39-49 
Liturģiskā krāsa: zaļa 

Introits 
 Esi man par klinti, kur patvērties, par stipro pili, kas mani 
pasargā. Tu esi solījies man palīdzēt, jo esi mana stiprā pils. 
[Ps71:3] 
 Esiet drosmīgi un dariet stipras savas sirdis jūs visi, kas cerat 
uz to Kungu! (Ps31:25) 

 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi  
A: Ps131 - Ceri uz to Kungu no šā laika mūžīgi! (3) 
B: Ps103:1-13,22 - Žēlīgs un lēnīgs ir tas Kungs. (8a) 
C: Ps92:1-4,12-15 - Laba lieta ir tam Kungam pateikties. (2a) 

Lūgšana 
Visuvarenais un mūžīgais Dievs, debess un zemes Vald˙niek,  
uzklausi mūsu lūgšanas un dod savu mieru tagad un 

vie˙numēr.  
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.  

 

 

 

 

Evaņģē l i ja pants 
Jes60:1,2 
Celies, topi apgaismota!  
Jo tava gaisma nāk, un tā Kunga godība uzlec pār tevi. 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,  
 * visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam; 
tavs vienpiedzimušais Dēls ir atspīdējis mūsu mirstī˙gajā 

˙˙miesā, 
 * un tā no jauna mums ir dāvājis savas nemir˙stības ˙˙gaismu. 
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami … 

Lūgšana pēc komūnijas 
Kungs, mēs lūdzam, ej mums visur un vienmēr pa priekšu ar 

savu debešķīgo gais˙mu, 
lai sakramentu, kuŗā tu ļāvi mums piedalīties, satveram ar 

skaidru sirdi un patiesu bij˙ību. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. 



 

Mūsu Kunga apskaidrošanas diena 
(Epifānijas laika pēdejā svētdiena) 

A: 2Moz24:12-18; 2Pēt1:16-21; Mt17:1-9  
B: 2Ķēn2:1-12; 2Kor4:3-6; Mk9:2-9 

C: 2Moz34:29-35; 2Kor3:12-4:2; Lk9:28-36,(37-43) 
Liturģiskā krāsa: balta 

Introits 
 Kungs, mans Dievs, cik tu esi liels, cildenumā un godībā 
tērpies. Tu ģērbies gaismā kā tērpā, tu izplet debesis kā telts 
segu. (Ps104:1b,2) 

 Cildiniet to Kungu, mūsu Dievu, un metieties ceļos pie Viņa 
svētā kalna! Tiešām, svēts ir tas Kungs, mūsu Dievs! (Ps99:9) 

 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi  
A: a) Ps2 - Kalpojiet tam Kungam ar bijāšanu. (11a) 

 b) Ps99 - Tas Kungs ir liels un viņš augsti pacelts pār visām 
tautām. (2) 

B: Ps50:1-6 - Dievs staro sava spožuma gaismā. (2b) 
C: Ps99 - Tas Kungs ir liels un viņš augsti pacelts pār visām 

tautām. (2) 

Lūgšana 
Dievs, tu, kas sava vienpiedzimušā Dēla godības pilnajā 

apskaidrošanā esi apstiprinājis ticības noslēpumus, par 
kuŗiem ir liecinājuši tē˙vi 

un, kas caur balsi, kuŗa atskanēja no gaišā mākoņa, esi licis 
mums nojaust mūsu dalību viņa diev˙bērnībā,  

mēs tevi lūdzam, dari mūs savā žēlastībā par šī godības ķēniņa 
līdzmantiniekiem un viņa godības līdz˙dalībniekiem, -> 

 
 
 
 
 

 
caur viņu, kuŗš ar tevi dzīvo un valda, Svētā Gara vie˙nībā,  
Dievs no mūžības uz mū˙žību. (senā no 6. augusta) 

Evaņģē l i ja pants 
Jes60:1,2 
Celies, topi apgaismota!  
Jo tava gaisma nāk, un tā Kunga godība uzlec pār tevi. 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,  
 * visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam; 
tavs vienpiedzimušais Dēls ir atspīdējis mūsu mirstī˙gajā 

˙˙miesā, 
 * un tā no jauna mums ir dāvājis savas nemir˙stības ˙˙gaismu. 
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami … 

Lūgšana pēc komūnijas 
Kungs, mēs lūdzam, ej mums visur un vienmēr pa priekšu ar 

savu debešķīgo gais˙mu, 
lai sakramentu, kuŗā tu ļāvi mums piedalīties, satveram ar 

skaidru sirdi un patiesu bij˙ību. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. 
 
 



 

 
Pelnu trešdiena 

 Jl2:1-2,12-17 / Jes58:1-12; 2Kor5:20b-6:10; Mt6:1-6,16-21 
Dziesma: Es dziļās bēdās nosaucos 293 

Liturģiskā krāsa: violeta 
Gods Dievam: nedzied 

Introits  
 Radi manī, ak Dievs, šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu 
garu! Neraidi mani prom no sava vaiga un neatņem no manis 
savu Svēto Garu! Atdod man atkal atpakaļ savas pestīšanas 
prieku un stiprini mani ar paklausības garu! (Ps51:12-14) 
 Tu, Kungs, apžēlojies par visiem un neesi ienaidā pret 
nevienu no taviem radījumiem. Tu neuzlūko cilvēku grēkus, ja 
tie tos nožēlo un tu tos saudzē, jo tu esi Kungs, mūsu Dievs. 
[Sīr11:24,25,27] 
 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi 
Ps51:3-21 - Savā žēlastībā apžēlojies par mani, ak, Dievs. [3a] 

Lūgšana 
Kungs, piešķir mums, taviem ticīgajiem, savu žē˙lastību, 
ka uzsākam svētīt šo nopietno laiku ar pienācīgu bij˙ību  
un ka nešaubīgā ticībā pastāvam līdz ga˙lam. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.  
(senā) 

 

 

 

Evaņģē l i ja pants 
Ps70:2  
Steidzies, ak, Dievs, mani paglābt, steidzies man palīgā. 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, svētais Kungs, visspēcīgais Tēvs, mū˙žīgais ˙˙Dievs,  
 * visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam,  
jo pēc tavas gribas pestīšana nāca caur ˙krusta ˙˙koku:  
kā no koka nāca nāve, tā no koka at˙plauka ˙˙dzīvība; 
 * kas caur koku uzvarēja, tam bija caur koku ˙jātop 

˙˙uzvarētam.  
Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami … 

Lūgšana pēc komūnijas 
Tavā svētajā mielastā atjaunoti, mēs lūdzam Tevi, Kungs, šķīstī 

mūs no vecā grē˙ka  
un ieved mūs tavas pestīšanas ko˙pībā. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. 
 



 

 
 
 
 

Ciešanu laika pirmā svētdiena  
Invocabit 

A: 1Moz2:15-17,3:1-7; Rm5:12-19; Mt4:1-11 
B: 1Moz9:8-17; 1Pēt3:18-22; Mk1:9-15 
C: 5Moz26:1-11; Rm10:8b-13; Lk4:1-13 

Liturģiskā krāsa: violeta 
Gods Dievam: nedzied 

Introits 
 Kas dzīvo Visuaugstākā patvērumā un mīt Visuvarenā ēnā, tas 
saka uz to Kungu: “Mans patvērums un mana pils, mans Dievs, 
uz ko es paļaujos!” (Ps91:1-2) 
Tā saka tas Kungs: “Kad viņš mani piesauks, tad es viņu 
paklausīšu; es viņam esmu klāt bēdās, es viņu izraušu no tām 
un celšu godā.” (Ps91:15) 

 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi 
A: Ps32 - Svētīgs, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki 

nolīdzināti. (1b) 
B: Ps25:1-10 - Kungs, dari man zināmus tavus ceļus, māci man 

tavas tekas. (4) 

C: Ps91:1-2,9-16 - Viņš sūtīs tev savus eņģeļus tevi pasargāt 
visos tavos ceļos. (11) 

 

 

Lūgšana 

Kungs Dievs, tu, kas reiz vadīji savu tautu caur tuksnesi un 
ievedi apsolītajā ze˙mē,  

mēs tevi lūdzam: vadi savu draudzi, lai, sekojot savam 
Pestītājam, ejam caur šīs pasaules briesmām uz nākamā 
laikmeta go˙dību.  

Caur viņu, mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.  
  
VAI 
 
Kungs Dievs, mūsu stiprums, tu, kas zini, ka cīņa starp labo un 
ļauno ir ap mums un ˙iekš ˙˙mums, 

un ka ar tukšiem solījumiem senais naidnieks mūs vilina un 
kārdina, 

mēs tevi lūdzam: sargi mūs tava vārda spēkā, ka paliekam 
ne˙šaubīgi  

un, kad klūpam, tad atkal pie˙cel ˙˙mūs.  
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.  
  
VAI 
 
Dievs, tu, kas ik gadus šķīstī savu Baznīcu četrdesmit dienu 

ga˙vēnī, 
mēs tevi lūdzam, dāvā taviem ļaudīm, ka tie spēj patiesi lūgt 

un ga˙vēt,  
un ka viņu lūgšanas nes augļus labos dar˙bos.  
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. (senā) 

 

 



 

 

 

Evaņģē l i ja pants 
Ps70:2  
Steidzies, ak, Dievs, mani paglābt, steidzies man palīgā. 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, svētais Kungs, visspēcīgais Tēvs, mū˙žīgais ˙˙Dievs,  
 * visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam,  
jo pēc tavas gribas pestīšana nāca caur ˙krusta ˙˙koku:  
kā no koka nāca nāve, tā no koka at˙plauka ˙˙dzīvība; 
 * kas caur koku uzvarēja, tam bija caur koku ˙jātop 

˙˙uzvarētam.  
Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami … 

Lūgšana pēc komūnijas 
Tavā svētajā mielastā atjaunoti, mēs lūdzam Tevi, Kungs, šķīstī 

mūs no vecā grē˙ka  
un ieved mūs tavas pestīšanas ko˙pībā. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ar nolūku tukša) 

 
 
 
 



 

Ciešanu laika otrā svētdiena  
 Reminiscere 

A: 1Moz12:1-4a; Rm4:1-5,13-17; Jņ3:1-17 
B: 1Moz17:1-7,15-16; Rm4:13-25; Mk8:31-38 

C: 1Moz15:1-12,17-18; Flp3:17-4:1; Lk13:31-35 
Liturģiskā krāsa: violeta 
Gods Dievam: nedzied 

Introits 
 Piemini, Kungs, savu laipnību, savu žēlsirdību un žēlastību, 
kas ir mūžīga. Piemini mani pēc savas žēlastības savā lielajā 
laipnībā, ak, Kungs! (Ps25:6,7b) 

  Teiciet to Kungu, jo viņš ir laipnīgs un viņa žēlastība paliek 
mūžīgi! (Ps106:1b,c) 

 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi 
A: Ps121 - Mana palīdzība nāk no tā Kunga. (2a) 
B: Ps22:24-32 - Par tevi es dziedāšu lielā draudzē. (26a) 
C: Ps27 - Tas Kungs ir mans gaišums un mana pestīšana, no kā 

man bīties. (1a) 

Lūgšana 
Debesu Tēvs, tava godība ir tava žē˙lastība.  
Atgriezi visus, kas nomaldījušies un no taviem ceļiem 

no˙klīduši, 
liec tiem ticībā no jauna satvert tava vārda patiesību un pie tās 

cieši tu˙rēties. 
To lūdzam caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vien˙ībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.  
 
VAI 

 
 
 
Dievs, tu zini, ka nespējam paši sevi pa˙sargāt, 
sargi tu mūs no ārējām un iekšējām bries˙mām,  
novērs no mūsu mie˙sas visas ne˙laimes  
un no mūsu prāta visas samaitātās do˙mas. 
To lūdzam caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. (senā) 

Evaņģē l i ja pants 
Ps70:2  
Steidzies, ak, Dievs, mani paglābt, steidzies man palīgā. 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, svētais Kungs, visspēcīgais Tēvs, mū˙žīgais ˙˙Dievs,  
 * visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam,  
jo pēc tavas gribas pestīšana nāca caur ˙krusta ˙˙koku:  
kā no koka nāca nāve, tā no koka at˙plauka ˙˙dzīvība; 
 * kas caur koku uzvarēja, tam bija caur koku ˙jātop 

˙˙uzvarētam.  
Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami … 

Lūgšana pēc komūnijas 
Tavā svētajā mielastā atjaunoti, mēs lūdzam Tevi, Kungs, šķīstī 

mūs no vecā grē˙ka  
un ieved mūs tavas pestīšanas ko˙pībā. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. 
 



 

Ciešanu laika trešā svētdiena 
 Oculi 

A: 2Moz17:1-7; Rm5:1-11; Jņ4:5-42 
B: 2Moz20:1-17; 1Kor1:18-25; Jņ2:13-22 

C: Jes55:1-9; 1Kor10:1-13; Lk13:1-9 
Dziesma: Sirdsmīļais Jēzu 197 

Liturģiskā krāsa: violeta 
Gods Dievam: nedzied 

Introits 
 Manas acis raugās uz to Kungu vienumēr, jo viņš manu kāju 
izvelk no tīkla režģiem. Pasargi manu dvēseli un izglāb mani, 
nepamet mani kaunā, jo uz tevi es paļaujos. (Ps25:15, 20) 

  Tā saka tas Kungs: visa miesa redzēs, ka es esmu tas Kungs, es 
esmu tavs Glābējs un Pestītājs. (Jes49:26b) 
 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi 
A: Ps95 – Nāciet, pielūgsim un zemosimies, locīsim ceļus tā 

Kunga, sava Radītāja priekšā. (6) 

B: Ps19 - Kungs, tev ir mūžīgās dzīvības vārdi. (Jņ6:68) 
C: Ps63:2-9 - Tava žēlastība ir labāka par dzīvību. (4a) 

Lūgšana 
Mūžīgais Dievs, caur tava Dēla nāvi un augšāmcelšanos 

debesu valstība ir ielauzusies šajā nemieru pa˙saulē; 
dod mums tavus vārdus dzirdēt un tiem pa˙klausīt, 
lai topam par tavas pestījošās mīlestības vēst˙nešiem, 
caur viņu, mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.  
  
VAI  

 
 
 
Visspēcīgais Dievs, mēs tevi lū˙dzam, pieņem mūsu pazemīgās 

lūg˙šanas, 
un izstiep savas majestātes labo ro˙ku,  
lai zem tās esam dro˙šībā. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. (senā) 

Evaņģē l i ja pants 
Ps70:2  
Steidzies, ak, Dievs, mani paglābt, steidzies man palīgā. 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, svētais Kungs, visspēcīgais Tēvs, mū˙žīgais ˙˙Dievs,  
 * visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam,  
jo pēc tavas gribas pestīšana nāca caur ˙krusta ˙˙koku:  
kā no koka nāca nāve, tā no koka at˙plauka ˙˙dzīvība; 
 * kas caur koku uzvarēja, tam bija caur koku ˙jātop 

˙˙uzvarētam.  
Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami … 

Lūgšana pēc komūnijas 
Tavā svētajā mielastā atjaunoti, mēs lūdzam Tevi, Kungs, šķīstī 

mūs no vecā grē˙ka  
un ieved mūs tavas pestīšanas ko˙pībā. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. 
 



 

 
Ciešanu laika ceturtā svētdiena  

Laetare 

A: 1Sam16:1-13; Ef5:8-14; Jņ9:1-41 
B: 4Moz21:4-9; Ef2:1-10; Jņ3:14-21 

C: Joz5:9-12; 2Kor5:16-21; Lk15:1-3,11b-32 
Dziesma: Jēzus man dod prieku 184 

Liturģiskā krāsa: violeta 
Gods Dievam: nedzied 

Introits 
 Es priecājos, kad man teica: “Iesim tā Kunga namā!” Mūsu 
kājas te nu stāv tavos vārtos. (Ps122:1,2) 
 Priecājieties ar Jeruzālemi un līksmojiet visi par to, kas to 
mīlat. Priecājietes līdz sirds dziļumiem par to visi, kas bijāt par 
to noskumuši. (Jes66:10) 
 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi 
A: Ps23 - Viņš atspirdzina manu dvēseli. (3a) 
B: Ps107:1-3,17-22 - Viņš sūtīja savu vārdu un dziedināja tos. 

(20a) 
C: Ps32 - Tad es atzinos tev savos grēkos. (5a) 

Lūgšana 

Visspēcīgais Dievs, mēs tevi lū˙dzam,  
dod, ka mēs, kas mūsu ļauno darbu dēļ, pelnīti topam 

pie˙meklēti,  
atkal tiekam atspirdzināti caur tavas žēlastības mie˙rinājuma. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. (senā) 

 

 

 

 

Evaņģē l i ja pants 
Ps70:2  
Steidzies, ak, Dievs, mani paglābt, steidzies man palīgā. 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, svētais Kungs, visspēcīgais Tēvs, mū˙žīgais ˙˙Dievs,  
 * visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam,  
jo pēc tavas gribas pestīšana nāca caur ˙krusta ˙˙koku:  
kā no koka nāca nāve, tā no koka at˙plauka ˙˙dzīvība; 
 * kas caur koku uzvarēja, tam bija caur koku ˙jātop 

˙˙uzvarētam.  
Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami … 

Lūgšana pēc komūnijas 
Tavā svētajā mielastā atjaunoti, mēs lūdzam Tevi, Kungs, šķīstī 

mūs no vecā grē˙ka  
un ieved mūs tavas pestīšanas ko˙pībā. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. 

 



 

Ciešanu laika piektā svētdiena 
 Judica 

A: Ech37:1-14; Rm8:6-11; Jņ11:1-45 
B: Jer31:31-34; Ebr5:5-10; Jņ12:20-33 
C: Jes43:16-21; Flp3:4b-14; Jņ12:1-8 
Dziesma: Sevi, augstais priesteri 130 

Liturģiskā krāsa: violeta 
Gods Dievam un Gods lai ir Tēvam un Dēlam: nedzied 

Introits  
 Gādā man taisnību, mans Dievs, un iztiesā manu tiesu pret 
nesvētiem ļaudīm. Tu taču esi mans stiprais Dievs, kas man 
palīdz. Sūti savu gaismu un savu patiesību, ka tās mani aizved 
tavā svētajā kalnā, tavos mājokļos. [Ps43:1a,2a,3] 
 Jo tāds augstais priesteris mums arī pienācās, svēts, bez 
ļaunuma, neaptraipīts, atšķirts no grēciniekiem un pacelts 
augstāk par debesīm, kas var uz visiem laikiem izglābt tos, kas 
caur viņu nāk pie Dieva. (Ebr7:26,25) 

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi 
A: Ps130 - Es gaidu uz to Kungu, mana dvēsele gaida. (5a) 
B: Ps51:2-14 - Savā žēlastībā, izdzēs manus pārkāpumus sava 

lielajā apžēlošanā. (3b) 
C: Ps126 - Tas Kungs ir darījis lielas lietas. (3a) 

Lūgšana 
Visspēcīgais Dievs, tu, kas raugies ar laipnību uz savu sai˙mi,  
mēs tevi lūdzam, valdi savā neizmērojamā gādībā pār mūsu 

mie˙su  
un esi sargs un aizstāvis mūsu ga˙ram. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. 
(senā) 

 

 

 

 

Evaņģē l i ja pants 
Ps70:2  
Steidzies, ak, Dievs, mani paglābt, steidzies man palīgā. 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, svētais Kungs, visspēcīgais Tēvs, mū˙žīgais ˙˙Dievs,  
 * visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam,  
jo pēc tavas gribas pestīšana nāca caur ˙krusta ˙˙koku:  
kā no koka nāca nāve, tā no koka at˙plauka ˙˙dzīvība; 
 * kas caur koku uzvarēja, tam bija caur koku ˙jātop 

˙˙uzvarētam.  
Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami … 

Lūgšana pēc komūnijas 
Kungs, mēs tevi lū˙dzam: 
ved mūs no tā, kas pagājis, uz to, kas ˙ir ˙˙jauns 
un dod, ka savu veco dabu nolikuši, mēs atjaunojamies savā 

sirds˙prātā. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. 
(Zaļās ceturtdienas rīta dievkalpojuma Lūgšana pēc komūnijas.) 

 



 

 
Pūpolu svētdiena  

Palmarum 
A: Jes50:4-9a; Flp2:5-11;  

Mt26:14-27:66 / Mt27:11-54 / Mt21:1-11 
B: Jes50:4-9a; Flp2:5-11;  

Mk14:1-15:47 / Mk15:1-39 / Mk11:1-11 / Jņ12:12-16 
C: Jes50:4-9a; Flp2:5-11;  

Lk22:14-23:56 /Lk23:1-49 / Lk19:28-40 
Dziesma: Mīlestība mīlējama 90 

Liturģiskā krāsa: sarkana 
Gods Dievam un Gods lai ir Tēvam un Dēlam: nedzied 

Introits 
 Jūs vārti, paceliet savas palodas, un topiet augstākas, jūs 
mūžīgās durvis, lai godības ķēniņš ieiet! (Ps24:7) 
 Ozianna Dāvida dēlam, slavēts, kas nāk tā Kunga vārdā! 
Ozianna visaugstākās debesīs! (Mt21:9b) 

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi 
Ps31:8-15 - Bet es paļaujos uz tevi, ak, Kungs. (Ps31:15a) 

Lūgšana 
Visspēcīgais, mūžī˙gais ˙˙Dievs,  
tu, kas liki mūsu Pestītājam pieņemt cilvēka miesu un piedzīvot 

krus˙tu, 
tā dodams pasaulei pazemības paraugu, kam būs se˙kot,  
mēs tevi lūdzam, dod žēlīgi, ka paliekam pie viņa pacietības 

pie˙mēra  
un topam līdzdalīgi pie viņa aug˙šāmcelšanās. 
Caur viņu, mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. (senā) 

 

 

 

Evaņģē l i ja pants 
Ps70:2  
Steidzies, ak, Dievs, mani paglābt, steidzies man palīgā. 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, svētais Kungs, visspēcīgais Tēvs, mū˙žīgais ˙˙Dievs,  
 * visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam,  
jo pēc tavas gribas pestīšana nāca caur ˙krusta ˙˙koku:  
kā no koka nāca nāve, tā no koka at˙plauka ˙˙dzīvība; 
 * kas caur koku uzvarēja, tam bija caur koku ˙jātop 

˙˙uzvarētam.  
Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami … 

Lūgšana pēc komūnijas 
Kungs, mēs tevi lū˙dzam: 
ved mūs no tā, kas pagājis, uz to, kas ˙ir ˙˙jauns 
un dod, ka savu veco dabu nolikuši, mēs atjaunojamies savā 

sirds˙prātā. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. 
(Zaļās ceturtdienas rīta dievkalpojuma senā lūgšana pēc komūnijas.) 

 



 

 
Zaļā ceturtdiena 

Viridium 
2Moz12:1-4,(5-10),11-14; 1Kor11:23-26; Jņ13:1-17,31b-35 

Dziesma: Kungs Jēzu, tavas asinis 84 
Liturģiskā krāsa: balta 

Gods Dievam dzied, Ticības apliecību nelieto 

Introits 
 Mēs lepojamies vienīgi ar Jēzus Kristus krustu. Viņā mums ir 
pestīšana un augšāmcelšanās un dzīvība. Caur viņu mēs esam 
atpestīti un brīvi.[Gal6:14] 

 Lai Dievs par mums apžēlojas un svētīt mūs, lai viņš 
apgaismo savu vaigu pār mums! (Ps67:2) 
 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi 
Ps116:1-2,12-19 - Es pacelšu svētības kausu un piesaukšu tā 

Kunga Vārdu. (13) 

Lūgšana 
Kungs Dievs, tu, kas šajā brīnišķīgajā sakramentā esi atstājis 

mums savu ciešanu pie˙miņu,  
mēs tevi lūdzam, dod, ka spējam tā godināt tavas miesas un 

asins svēto no˙slēpumu,  
ka arvien no jauna piedzīvojam tavas pestīšanas aug˙ļus. 
Caur viņu, mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.  
(1264. g. Akvīnas Toma lūgšana) 

 

 

 

Evaņģē l i ja pants 
Ps70:2  
Steidzies, ak, Dievs, mani paglābt, steidzies man palīgā. 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, svētais Kungs, visspēcīgais Tēvs, mū˙žīgais ˙˙Dievs,  
 * visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam,  
jo pēc tavas gribas pestīšana nāca caur ˙krusta ˙˙koku:  
kā no koka nāca nāve, tā no koka at˙plauka ˙˙dzīvība; 
 * kas caur koku uzvarēja, tam bija caur koku ˙jātop 

˙˙uzvarētam.  
Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami … 

Lūgšana pēc komūnijas 
Kungs, mēs tevi lū˙dzam: 
ved mūs no tā, kas pagājis, uz to, kas ˙ir ˙˙jauns 
un dod, ka savu veco dabu nolikuši, mēs atjaunojamies savā 

sirds˙prātā. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. 
(Zaļās ceturtdienas rīta dievkalpojuma senā lūgšana pēc komūnijas.) 
 



 

Lielā piektdiena  
Jes52:13-53:12; Ebr4:14-16,5:7-9 / Ebr10:16-25; Jņ18:1-19:42 

Dziesma: Ak galva asiņaina 73 
Liturģiskā krāsa: melna 

Dievkalpojumu ievada Lūgšana.  

Introits 
 Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis? Ļaundaru 
bars mani ielenc, manas rokas un kājas ir caururbtas. Viņi dala 
manas drēbes savā starpā, un par manu apģērgbu viņi met 
kauliņus. Bet tu neesi tik tālu, Kungs, tu mans spēks, steidzies 
palīgā! (Ps22:2,17b,19,20) 

  Slavējiet to Kungu visi, kas viņu bīstas; jo viņš nav nicinājis un 
nav turējis ne par ko sērdieņu postu, nav apslēpis no tā savu 
vaigu, bet ir to paklausījis, kad tas sauca. Jo tam Kungam 
pieder valstība, viņš ir valdnieks pār tautām. (Ps22:24a,25,29) 

 (NELIETO: Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam!)  

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi 
Ps22 - Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis? (2a) 

Lūgšana 
Kungs Dievs, tu, kas caur Kristus, mūsu Kunga, ciešanām esi 

mūs atbrīvojis no vecā grēka un nāves man˙tojuma,  
kas kļuva par daļu visiem cil˙vēkiem,  
mēs tevi lūdzam, dari mūs līdzīgus tavam Dē˙lam  
un dod, ka mēs, kas tagad neizbēgami sevī nesam iznīcīgo 

dabu, reiz, tevis svētdarīti varam nest de˙bešķīgo.  
Caur viņu, mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. 
(senā) 

 

 

 

Evaņģē l i ja pants 
Ps70:2  
Steidzies, ak, Dievs, mani paglābt, steidzies man palīgā. 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, svētais Kungs, visspēcīgais Tēvs, mū˙žīgais ˙˙Dievs,  
 * visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam,  
jo pēc tavas gribas pestīšana nāca caur ˙krusta ˙˙koku:  
kā no koka nāca nāve, tā no koka at˙plauka ˙˙dzīvība; 
 * kas caur koku uzvarēja, tam bija caur koku ˙jātop 

˙˙uzvarētam.  
Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami … 

Lūgšana pēc komūnijas 
Kungs, mēs tevi lū˙dzam: 
ved mūs no tā, kas pagājis, uz to, kas ˙ir ˙˙jauns 
un dod, ka savu veco dabu nolikuši, mēs atjaunojamies savā 

sirds˙prātā. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. 
(Zaļās ceturtdienas rīta dievkalpojuma Lūgšana pēc komūnijas.) 
 



 

 
Kristus Augšāmcelšanās svētki - Lieldienas 

A: Jer31:1-6; Kol3:1-4; Jņ20:1-18 / Mt28:1-10 
B: Jes25:6-9; 1Kor15:1-11; Mk16:1-8 / Jņ20:1-18 

C: Jes65:17-25; 1Kor15:19-26; Lk24:1-12 / Jņ20:1-18 
Dziesma: Kristus augšāmcēlies 115 

Liturģiskā krāsa: balta 

Introits 
 Kungs, tu esi ap mani no visām pusēm, tu turi savu roku pār 
mani. Ja es kāptu debesīs, tu tur esi, ja es nokāptu ellē, tu esi arī 
tur. (Ps139:5,8) 

 Šī ir tā diena, ko tas Kungs devis: priecāsimies un 
līksmosimies šinī dienā! (Ps118:24) 

 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi  
Ps118:1-2,15-24 - Šī ir tā diena, ko tas Kungs devis: priecāsimies 

un līksmosimies šinī dienā! (24) 

Lūgšana 
Kungs, mūsu Pes˙tītāj!  
No kapa tumsas, rīta agrumā, saulei lecot, tu esi atnācis pie 

saviem mācekļiem un tiem esi devis savu mie˙ru.  
Nāc arī pie mums, mēs tevi lūdzam, un parādi savu uzvaru pār 

grēku un nā˙vi,  
lai kopā ar tevi mēs dzīvotu mūžīgās dzīvības cerībā un ieietu 

tavā go˙dībā, 
kur tu dzīvo un valdi, ar Tēvu Svētā Gara vie˙nībā,  
Dievs no mūžības uz mū˙žību. (Lūsis) 
 
VAI 
 

Dievs, tu, kas šodien caur savu vienpiedzimušo Dēlu esi 
uzvarējis nāvi un atvēris durvis uz mūžīgo dzī˙vību, 

mēs tevi lūdzam, paliec pie mums, un vadi, ka sasniedzam savu 
ilgu pie˙pildījumu. 

Caur viņu, mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. (senā) 

Evaņģē l i ja pants 
Ps30:4  
Kungs, tu manu dvēseli izvedi no nāves valsts,  
tu mani uzturēji dzīvu, ka nenogrimu kapā. 
Tas Kungs ir augšāmcēlies! Allelūja!  
Tas Kungs patiesi ir augšāmcēlies! Allelūja! 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,  
 * visos laikos un visās vietās, bet it īpaši šodien, ar ga˙vilēm 

˙˙pateicam;  
jo Kristus ir upurēts kā mūsu Liel˙dienu ˙˙Jērs,  
viņš, patiesais Jērs, kas nes pa˙saules ˙˙grēkus,  
caur savu nāvi ir iznīcinājis ˙mūsu ˙˙nāvi  
 * un caur savu augšāmcelšanos atjau˙nojis ˙˙dzīvību. 
Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un erceņģeļiem, valdī˙bām 

un˙˙varām,  
 *un ar visiem de˙besu ˙˙pulkiem,  
dziedam slavas dziesmu ta˙vai go˙˙dībai  
 *bez mitēšanās ˙tevi ˙˙teikdami ... 

Lūgšana pēc komūnijas 
Kungs, tu, kas mūs esi pildījis ar Lieldienas sak˙ramentu,  
izlēj pār mums savas mīlestības Ga˙ru  
un dod, ka mūsu sirdis rod saskaņu te˙vī. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kuŗš dzīvo un valda, šī paša Svēta Gara vie˙nībā,  
Dievs no mūzības uz mū˙žību. 

 



 

Otrās Lieldienas 
Jes25:6-9; 1Kor5:6b-8; Lk24:13-49 

Dziesma: Sirds pamosties, jau saule spīd 123 
Liturģiskā krāsa: balta 

Introits  
 Kungs, mans Dievs, cik tu esi liels, cildenumā un godībā 
tērpies! (Ps104:1b) 

 Lai tā Kunga bauslība būtu tavā mutē, jo ar stipru roku tas 
Kungs tevi ir izvedis no Ēģiptes zemes. (2Moz13:9b) 
 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi  
Ps114 - Ar stipru roku tas Kungs tevi ir izvedis no Ēģiptes 

zemes. (2Moz13:9) 

Lūgšana 
Visuspēcīgais, mūžī˙gais ˙˙Dievs, 
Ar sava Dēla augšāmcelšanos tu esi dzīvību un neiznīcību vedis 

gaismā un devis uzvaru pār grēku un nā˙vi,  
Palīdzi mums, ka varam dzīvot nenoziedzībā un tavā tais˙nībā  
un augšāmcelšanās cerībā pastāvēt līdz galam, līdz 

iemantojam mūžīgo dzī˙vību.  
Caur viņu, mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.  
(Lūsis) 

 

 

Evaņģē l i ja pants 
Ps30:4  
Kungs, tu manu dvēseli izvedi no nāves valsts,  
tu mani uzturēji dzīvu, ka nenogrimu kapā. 
Tas Kungs ir augšāmcēlies! Allelūja!  
Tas Kungs patiesi ir augšāmcēlies! Allelūja! 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,  
 * visos laikos un visās vietās, bet it īpaši šajā laikā, ar ga˙vilēm 

˙˙pateicam;  
jo Kristus ir upurēts kā mūsu Liel˙dienu ˙˙Jērs,  
viņš, patiesais Jērs, kas nes pa˙saules ˙˙grēkus,  
caur savu nāvi ir iznīcinājis ˙mūsu ˙˙nāvi  
 * un caur savu augšāmcelšanos atjau˙nojis ˙˙dzīvību. 
Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un erceņģeļiem, val˙dī˙˙bām 

un varām,  
 un ar visiem de˙besu ˙˙pulkiem,  
dziedam slavas dziesmu ta˙vai go˙˙dībai  
 *bez mitēšanās ˙tevi ˙˙teikdami ... 

Lūgšana pēc komūnijas 
Kungs, tu, kas mūs esi pildījis ar Lieldienas sak˙ramentu,  
izlēj pār mums savas mīlestības Ga˙ru  
un dod, ka mūsu sirdis rod saskaņu te˙vī. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kuŗš dzīvo un valda, šī paša Svēta Gara vie˙nībā,  
Dievs no mūzības uz mū˙žību. 



 

 
Baltā svētdiena 

Quasi modo geniti 
A: Apd2:14a,22-32; 1Pēt1:3-9; Jņ20:19-31 

B: Apd4:32-35; I Jņ1:1-2:2; Jņ20:19-31 
C: Apd5:27-32; Atkl1:4-8; Jņ20:19-31 

Dziesma: Mans gaišums, tevi mīlēt gribu 192 
Liturģiskā krāsa: balta 

Introits 
 Slavēts lai ir tas Kungs, Israēla Dievs, mūžīgi mūžam! Un visa 
tauta lai saka “Āmen! Aleluja!” (Ps106:48) 
 Kārojiet kā patlaban piedzimuši bērni pēc garīgā tīrā piena, 
ka jūs ar to augat un topat izglābti. (1Pēt2:2) 

 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi  
A: Ps16 - Tu manu dvēseli nepametīsi nāves valstībā. (10a) 
B: Ps133 - Kārojiet kā patlaban piedzimuši bērni pēc gārīgā tīrā 

piena. (1Pēt2:2a) 
C: Ps118:1-2,14-29 – Tas ir tā Kunga darbs, un tas ir brīnums 

mūsu acīs. (23) 
  VAI Ps150 - Visi, kam dvaša, lai slavē to Kungu! Alelūja! (6) 

Lūgšana 
Mēs lūdzam tevi, visspēcī˙gais ˙˙Dievs,  
dod, ka Lieldienu prieks, kuru esam pie˙dzīvojuši,  
no tavas labvēlības izpaužas mūsu dzīvē un mūsu dar˙bos. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.  
(senā) 

 

 

 

Evaņģē l i ja pants 
Ps30:4  
Kungs, tu manu dvēseli izvedi no nāves valsts,  
tu mani uzturēji dzīvu, ka nenogrimu kapā. 
Tas Kungs ir augšāmcēlies! Allelūja!  
Tas Kungs patiesi ir augšāmcēlies! Allelūja! 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,  
 * visos laikos un visās vietās, bet it īpaši šajā laikā, ar ga˙vilēm 

˙˙pateicam;  
jo Kristus ir upurēts kā mūsu Liel˙dienu ˙˙Jērs,  
viņš, patiesais Jērs, kas nes pa˙saules ˙˙grēkus,  
caur savu nāvi ir iznīcinājis ˙mūsu ˙˙nāvi  
 * un caur savu augšāmcelšanos atjau˙nojis ˙˙dzīvību. 
Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un erceņģeļiem, val˙dī˙˙bām 

un varām,  
 un ar visiem de˙besu ˙˙pulkiem,  
dziedam slavas dziesmu ta˙vai go˙˙dībai  
 *bez mitēšanās ˙tevi ˙˙teikdami ... 

Lūgšana pēc komūnijas 
Kungs, tu, kas mūs esi pildījis ar Lieldienas sak˙ramentu,  
izlēj pār mums savas mīlestības Ga˙ru  
un dod, ka mūsu sirdis rod saskaņu te˙vī. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kuŗš dzīvo un valda, šī paša Svēta Gara vie˙nībā,  
Dievs no mūzības uz mū˙žību. 

 
 



 

Lieldienu laika trešā svētdiena* 
A: Apd2:14a,36-41; 1Pēt1:17-23; Lk24:13-35 

B: Apd3:12-19; I Jņ3:1-7; Lk24:36b-48 
C: Apd9:1-6,(7-20); Atkl5:11-14; Jņ21:1-19 

Liturģiskā krāsa: balta 

Introits 
 Kungs, mans Dievs, cik tu esi liels, cildenumā un godībā 
tērpies! (Ps104:1b) 
 Lai tā Kunga bauslība būtu tavā mutē, jo ar stipru roku tas 
Kungs tevi ir izvedis no Ēģiptes zemes. (2Moz13:9b) 
 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi  
A: Ps116:1-4,12-19 - Es pacelšu svētības kausu un piesaukšu tā 

Kunga Vārdu. (13) 
B: Ps4 - Pacel tu, Kungs, pār mums sava vaiga gaišumu. (7b) 
C: Ps30 - Kungs, tu manu dvēseli izvedi no nāves valsts. (4a) 

Lūgšana 
Dievs, tu, kas, savu Dēlu pazemodams, no posta esi pasauli 

pie˙cēlis,  
dāvini saviem ticīgajiem neizsīkstošu prie˙ku  
un dod no mūžīgās nāves izglābtiem baudīt mūžīgo svēt˙laimi.  
Caur viņu, mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. (senā) 

 
*Sākot ar šo svētdienu, svētdienu nosaukumi vairs nesaskan ar agrāk 

pazīstamajiem, jo Rogate svētdiena (parasti Lieldienu laika 6. svētdiena) tika 
izņemta. “Robu” aizpilda Lieldienu laika 3. svētdiena, kuŗas -> 

 

 

Evaņģē l i ja pants 
Ps30:4  
Kungs, tu manu dvēseli izvedi no nāves valsts,  

tu mani uzturēji dzīvu, ka nenogrimu kapā. 
Tas Kungs ir augšāmcēlies! Allelūja!  
Tas Kungs patiesi ir augšāmcēlies! Allelūja! 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,  
 * visos laikos un visās vietās, bet it īpaši šajā laikā, ar ga˙vilēm 

˙˙pateicam;  
jo Kristus ir upurēts kā mūsu Liel˙dienu ˙˙Jērs,  
viņš, patiesais Jērs, kas nes pa˙saules ˙˙grēkus,  
caur savu nāvi ir iznīcinājis ˙mūsu ˙˙nāvi  
 * un caur savu augšāmcelšanos atjau˙nojis ˙˙dzīvību. 
Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un erceņģeļiem, val˙dī˙˙bām 

un varām,  
 un ar visiem de˙besu ˙˙pulkiem,  
dziedam slavas dziesmu ta˙vai go˙˙dībai  
 *bez mitēšanās ˙tevi ˙˙teikdami ... 

Lūgšana pēc komūnijas 
Kungs, tu, kas mūs esi pildījis ar Lieldienas sak˙ramentu,  
izlēj pār mums savas mīlestības Ga˙ru  
un dod, ka mūsu sirdis rod saskaņu te˙vī. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kuŗš dzīvo un valda, šī paša Svēta Gara vie˙nībā,  
Dievs no mūzības uz mū˙žību. 
 
 
  lasījumi ir lielā mērā tādi paši, kā  Otrajās Lieldienās. Agrākajā svētdienu secībā 

Lieldienu laika 3. svētdiena bija “Labā Gana” svētdiena, bet REL to tagad atzīmē 
nedēļu vēlāk. Tātad, sākot ar 4. svētdienu  REL Lieldienu  laika lasījumi pārbīdās un 
tiek lasīti vienu nedēļu vēlāk nekā tradicionālājā lasījumu kārtībā.  



 

 

 
Lieldienu laika ceturtā svētdiena 

Misericordia Domini 
A: Apd2:42–47; 1Pēt2:19–25; Jņ10:1–10 
B: Apd4:5–12; 1Jņ3:16–24; Jņ10:11–18 
C: Apd9:36–43; Atkl7:9–17; Jņ10:22–30 

Dziesma: Tu esi, Kungs 393 /  
Labais gans, kas ganāmos 376 

Liturģiskā krāsa: balta 

Introits 
 Tava žēlastība, Kungs, lai paliek ar mums, jo mēs ceram uz 
tevi! (Ps33:22) 

 Zeme ir pilna tā Kunga žēlastības. Ar tā Kunga vārdu ir radītas 
debesis. (Ps33:5b, 6a) 

 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi  
Ps23 - Tas Kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. (1b) 

Lūgšana 
Visuspēcīgais Dievs, tu no nāves piecēli Labo Ganu, mūsu 

Kungu Jē˙zu,  
mēs tevi lūdzam, dod mums ganus, kas atrod pazudušos, ārstē 

ievainotos un baro viens otru ar atziņu un iz˙pratni. 
Caur viņu, mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.  
 

 

Evaņģē l i ja pants 
Ps30:4  
Kungs, tu manu dvēseli izvedi no nāves valsts,  
tu mani uzturēji dzīvu, ka nenogrimu kapā. 
Tas Kungs ir augšāmcēlies! Allelūja!  
Tas Kungs patiesi ir augšāmcēlies! Allelūja! 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,  
 * visos laikos un visās vietās, bet it īpaši šajā laikā, ar ga˙vilēm 

˙˙pateicam;  
jo Kristus ir upurēts kā mūsu Liel˙dienu ˙˙Jērs,  
viņš, patiesais Jērs, kas nes pa˙saules ˙˙grēkus,  
caur savu nāvi ir iznīcinājis ˙mūsu ˙˙nāvi  
 * un caur savu augšāmcelšanos atjau˙nojis ˙˙dzīvību. 
Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un erceņģeļiem, val˙dī˙˙bām 

un varām,  
 un ar visiem de˙besu ˙˙pulkiem,  
dziedam slavas dziesmu ta˙vai go˙˙dībai  
 *bez mitēšanās ˙tevi ˙˙teikdami ... 

Lūgšana pēc komūnijas 
Kungs, tu, kas mūs esi pildījis ar Lieldienas sak˙ramentu,  
izlēj pār mums savas mīlestības Ga˙ru  
un dod, ka mūsu sirdis rod saskaņu te˙vī. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kuŗš dzīvo un valda, šī paša Svēta Gara vie˙nībā,  
Dievs no mūzības uz mū˙žību. 

 



 

 
Lieldienu laika piektā svētdiena 

Jubilate 
A: Apd7:55-60; 1Pēt2:2-10; Jņ14:1-14 

B: Apd8:26-40; 1Jņ4:7-21; Jņ15:1-8 
C: Apd11:1-18; Atkl21:1-6; Jņ13:31-35 

Dziesma: Gavilē draudze 111 
Liturģiskā krāsa: balta 

Introits 
 Cik bijājami lieli ir tavi darbi! Tavas varenības dēļ tavā priekšā 
noliecas pat tavi ienaidnieki! Visa pasaule lai zemojas tavā 
priekšā un dzied tev, slavē tavu Vārdu! (Ps66:3-4) 
 Gavilējiet Dievam, jūs, visas zemes! Allelūja! Dziediet viņa 
vārda godībai, veltījiet viņam jo diženu cildinājumu! (Ps66:2) 

 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi  
A: Ps31:2-6,16-17 - Liec spīdēt savam vaigam pār savu kalpu. 

(17a) 
B: Ps22:26-32 - Par tevi es dziedāšu lielā draudzē. (26a) 
C: Ps148 - Teiciet to Kungu augstībā! (1) 

Lūgšana 
Dievs, tu, kas uzturi ticīgos vienā prā˙tā,  
liec saviem ļaudīm mīlēt, to ko gribi tu un ilgoties pēc tā, ko tu 

ap˙soli,  
lai mūsu sirdis pasaulīgo lietu ritumā nezaudē savu piederību 

tur, no kurienes nāk patiesais prieks. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.  

 

 

 

Evaņģē l i ja pants 
Ps30:4  
Kungs, tu manu dvēseli izvedi no nāves valsts,  
tu mani uzturēji dzīvu, ka nenogrimu kapā. 
Tas Kungs ir augšāmcēlies! Allelūja!  
Tas Kungs patiesi ir augšāmcēlies! Allelūja! 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,  
 * visos laikos un visās vietās, bet it īpaši šajā laikā, ar ga˙vilēm 

˙˙pateicam;  
jo Kristus ir upurēts kā mūsu Liel˙dienu ˙˙Jērs,  
viņš, patiesais Jērs, kas nes pa˙saules ˙˙grēkus,  
caur savu nāvi ir iznīcinājis ˙mūsu ˙˙nāvi  
 * un caur savu augšāmcelšanos atjau˙nojis ˙˙dzīvību. 
Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un erceņģeļiem, val˙dī˙˙bām 

un varām,  
 un ar visiem de˙besu ˙˙pulkiem,  
dziedam slavas dziesmu ta˙vai go˙˙dībai  
 *bez mitēšanās ˙tevi ˙˙teikdami ... 

Lūgšana pēc komūnijas 
Kungs, tu, kas mūs esi pildījis ar Lieldienas sak˙ramentu,  
izlēj pār mums savas mīlestības Ga˙ru  
un dod, ka mūsu sirdis rod saskaņu te˙vī. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kuŗš dzīvo un valda, šī paša Svēta Gara vie˙nībā,  
Dievs no mūzības uz mū˙žību. 



 

 
Lieldienu laika sestā svētdiena 

Cantate 
A: Apd17:22-31; 1Pēt3:13-22; Jņ14:15-21 

B: Apd10:44-48; 1Jņ5:1-6; Jņ15:9-17 
C: Apd16:9-15; Atkl21:10,22-22:5; Jņ14:23-29 / Jņ5:1-9 

Dziesma: Kungs Kristu, tevi teicam mēs 116 
Liturģiskā krāsa: balta 

Introits  
 Es dziedāšu par tavu stiprumu un gavilēdams ik rītu sludināšu 
tavu žēlastību, jo tu, Dievs, esi mans patvērums, mans žēlīgais 
Dievs. (Ps59:17a,18a) 
 Dziediet tam Kungam jaunu dziesmu, jo viņš darījis 
brīnumus! Gavilējiet tam Kungam, visa pasaule, līksmojiet, 
gavilējiet un spēlējiet! (Ps98:1a, 4) 
 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi  
A: Ps66:8-20 - Gavilējiet Dievam jūs, visas zemes!(2a) 
B: Ps98 - Dziediet tam Kungam jaunu dziesmu, jo viņš ir darījis 

brīnumus! (1a) 
C: Ps67 - Lai tevi, Dievs, slavē visas tautas! (6) 

Lūgšana 
Dievs, no kura nāk viss la˙bums,  
paklausi mūsu lūg˙šanas,  
lai tevis mudināti domājam, kas patiess, un, tevis vadīti, savā 

dzīvē to pie˙pildām.  
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. (senā) 
 

 

 

Evaņģē l i ja pants 
Ps30:4  
Kungs, tu manu dvēseli izvedi no nāves valsts,  
tu mani uzturēji dzīvu, ka nenogrimu kapā. 
Tas Kungs ir augšāmcēlies! Allelūja!  
Tas Kungs patiesi ir augšāmcēlies! Allelūja! 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,  
 * visos laikos un visās vietās, bet it īpaši šajā laikā, ar ga˙vilēm 

˙˙pateicam;  
jo Kristus ir upurēts kā mūsu Liel˙dienu ˙˙Jērs,  
viņš, patiesais Jērs, kas nes pa˙saules ˙˙grēkus,  
caur savu nāvi ir iznīcinājis ˙mūsu ˙˙nāvi  
 * un caur savu augšāmcelšanos atjau˙nojis ˙˙dzīvību. 
Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un erceņģeļiem, val˙dī˙˙bām 

un varām,  
 un ar visiem de˙besu ˙˙pulkiem,  
dziedam slavas dziesmu ta˙vai go˙˙dībai  
 *bez mitēšanās ˙tevi ˙˙teikdami ... 

Lūgšana pēc komūnijas 
Kungs, tu, kas mūs esi pildījis ar Lieldienas sak˙ramentu,  
izlēj pār mums savas mīlestības Ga˙ru  
un dod, ka mūsu sirdis rod saskaņu te˙vī. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kuŗš dzīvo un valda, šī paša Svēta Gara vie˙nībā,  
Dievs no mūzības uz mū˙žību. 



 

 
Debesbraukšanas diena 

 Apd1:1-11; Ef1:15-23; Lk24:44-53 
Dziesma: Allelūja! Jēzum slava 126 

Liturģiskā krāsa: balta 

Introits 
 Bijājams esi tu, Dievs, no savas svētās vietas, tu Israēla Dievs, 
tu esi, kas dod spēku un stiprumu savai tautai. (Ps68:36a) 
 Dziediet Dievam, dziediet slavas dziesmas tam Kungam, kas 
brauc pa debesu debesīm, kas ir no pasaules sākuma! (Ps68:33-
34a) 
 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi  
A: Ps47 - Augsti ceļas Dievs, tautām gavilējot. (6a) 
B: Ps93 - Tas Kungs ir ķēniņš, tērpies godībā. (1a) 
C: Ps47 - Augsti ceļas Dievs, tautām gavilējot. (6a) 
vai Ps93 - Tas Kungs ir ķēniņš, tērpies godībā. (1a) 

Lūgšana 
Visuvarenais Dievs, tavs Dēls ir iegājis debesīs tavas mūžīgās 

godības spē˙kā  
un aizlūdz par mums, lai arī mēs varētu ieiet tavā klātbūtnē un 

mūžīgi dzīvot tavā go˙dībā. 
Caur viņu, mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. 

 

 

Evaņģē l i ja pants 
Rom6:9; Mt28:20b 
Mēs zinām, ka no mirušiem uzmodinātais Krisutus vairs 

nemirst:  
nāvei nav vairs varas pār viņu. 
Un redzi, es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,  
visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam 
 * caur Jēzu Kristu, ˙mūsu ˙˙Kungu;  
kurš pēc savas augšāmcelšanās atklāti ir parādījies ˙visiem 

˙˙mācekļiem,  
viņu acu priekšā viņš ir pa˙cēlies ˙˙debesīs,  
 * lai mums dotu dalību viņa dieviš˙ķajā ˙˙dzīvībā. 
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami … 

Lūgšana pēc komūnijas 
Visspēcīgais un žēlsirdīgais Dievs, mēs tevi lū˙dzam,  
ka tas, ko baudījām redzamajā sakramentā nes mūsos augļus 

ar savu neredzamo dar˙bību,  
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. 
 

 

 
 

  
Lieldienu laika septītā svētdiena  



 

Exaudi 
A: Apd1:6-14; 1Pēt4:12-14, 5:6-11; Jņ17:1-11 

B: Apd1:15-17,21-26; 1Jņ5:9-13; Jņ17:6-19 
C: Apd16:16-34; Atkl22:12-14,16-17,20-21; Jņ17:20-26 

Dziesma: Kungs, dod svētku drēbes mums 139 
Liturģiskā krāsa: balta 

Introits 
 Uzklausi, ak Kungs, manu balsi, kad es saucu, esi man žēlīgs 
un atbildi man! (Ps27:7) 
 Jēzus saka: “Es jūs neatstāšu bāreņus, bet nākšu pie jums. Vēl 
tikai mazu brīdi, un pasaule manis vairs neredzēs, bet jūs mani 
redzēsit, jo es dzīvoju, un jums būs dzīvot.” (Jņ14:18-19) 

 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi  
A: Ps68:2-11,33-36 – Dziediet slavas dziesmas tam Kungam, kas 

brauc pa debesu debesīm. (33b,34a) 
B: Ps1 - Tas Kungs pazīst taisno ceļu. (6a) 
C: Ps97 - Tas Kungs ir ķēniņš! Uguns iet viņa priekšā. (1a,3a) 

Lūgšana 
Visspēcī˙gais ˙˙Dievs,  
ticībā šodien apliecinot tava vienpiedzimušā Dēla, mūsu 

Pestītāja de˙besbraukšanu,  
tevi lūdzam, dāvini, ka arī mēs ar sirdi un prātu mītam de˙besīs, 
Caur viņu, mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.  
(senā) 

 

 

 

 

Evaņģē l i ja pants 
Ps47:9 ; Jņ14:18 
Dievs ir valdnieks kļuvis pār visām tautām, 
Viņš savā svētajā goda krēslā. 
Es jūs neatstāšu bāreņus, bet nākšu pie jums! Allelūja! 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,  
visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam 
 * caur Jēzu Kristu, ˙mūsu ˙˙Kungu;  
kurš pēc savas augšāmcelšanās ir atklāti parādījies ˙visiem 

˙˙mācekļiem,  
viņu acu priekšā viņš ir pa˙cēlies ˙˙debesīs,  
 * lai mums dotu dalību viņa dieviš˙ķajā ˙˙dzīvībā. 
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami … 

Lūgšana pēc komūnijas 
Svētām dāvanām pildīti, mēs tevi, Kungs, lū˙dzam,  
ka paliekam pastāvīgi savā pateikša˙nā ˙˙tev.  
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. 
 



 
 

 
Vasarsvētki - Svētā Gara svētki 

A: 4Moz11:24-30 / Apd2:1-21; 1Kor12:3b-13 / Apd;  
Jņ20:19-23 / 7:37-39 

B: Ech37:1-14 / Apd2:1-21; Rm8:22-27 / Apd; 
 Jņ15:26-27,16:4b-15 

C: 1Moz11:1-9 / Apd2:1-21; Rm8:14-17 / Apd; 
 Jņ14:8-17,(25-27) 

Dziesma: Dievs, Svētais Gars, nāc 134 
Liturģiskā krāsa: sarkana 

Introits 
 Tā Kunga Gars piepilda zemi, Allelūja! Viņš, kas visumu 
aptveŗ, zin visas valodas. [Sīrg1:7a] 

 Dziediet Dievam, muzicējiet viņa Vārdam, sataisiet ceļu 
viņam, kas pa tuksnešiem brauc, - Kungs ir viņa vārds. (Ps68:5a) 
 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi  
Ps104:24-34,35b - Kad tu sūti savu Garu, tad viņi top dzīvi 

radījumi, tā tu atjauno zemes seju. (30) 

Lūgšana 
Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kris˙tus ˙˙Tēvs, 
tu sūtīji pār mācekļiem apsolīto dāvanu - Svēto Ga˙ru, 
uzlūko savu Baznīcu un atver mūsu sirdis Svētā Gara spē˙kam,  
aizdedz mūsos tavas mīlestības liesmas un stiprini mūs 

kalpošanai tavā val˙stībā. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kuŗš dzīvo un valda, šī paša Svēta Gara vie˙nībā,  
Dievs no mūzības uz mū˙žību. 

 

 

 

Evaņģē l i ja pants 
Ps104:30 
Sūti, Kungs, savu Garu  
un atjauno zemes vaigu. 
Nāc, Svētais Gars, un piepildi savu ticīgo sirdis ar savas 

mīlestības uguni! 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,  
visos laikos un visās vietās ar ga˙vilēm ˙˙pateicam 
 * caur Jēzu Kristu, ˙mūsu ˙˙Kungu: 
kurš, pacēlies pāri visām debesīm un sēdies pie tavas ˙labās 

˙˙rokas,  
šodien pēc sava apsolījuma ir izlējis ˙Svēto ˙˙Garu 
 * pār saviem izredzē˙tajiem ˙˙bērniem. 
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami … 

Lūgšana pēc komūnijas 
Kungs, izlej mūsu sirdīs tavas Svētā Gara strau˙mes 
Un ar savas rasas veldzi slacini mūsu sirds dzi˙ļumus, 
Ka nesam labus aug˙ļus. 
To lūdzam caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. 

 



 
 

Trīsvienības svētki 
A: 1Moz1:1-2:4a; 2Kor13:11-13; Mt28:16-20 

B: Jes6:1-8; Rm8:12-17; Jņ3:1-17 
C: Sak8:1-4,22-31; Rm5:1-5; Jņ16:12-15 

Dziesma: Allelūja! Spēks, slava, gods 141 
Liturģiskā krāsa: balta 

Introits  
 Kungs, mūsu valdniek, cik augsti godājams tavs Vārds visās 
zemēs! Tava varenība sniedzas debesu augstumos! (Ps8:2) 
  Lai top teikta svētā Trīsvienība un tās nedalāmā vienība! 
Sacīsim pateicību jo tā ir apžēlojusies par mums. [Tob12:6] 
 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 
 

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi  
A: Ps8:2-10 - Cik augsti godājams tavs Vārds visās zemēs! (2b) 

B: Ps29 - Pielūdziet to Kungu svētā glītumā! (2b) 
C: Ps8:2-10 - Tava varenība sniedzas debesu augstumos! (2c) 

Lūgšana 
Tēvs, kas visu esi ra˙dījis;  
Dēls, kas mūsu pestīšanas labad nāvē gā˙jis;  
Svētais Gars, kas mūs vienojis vienā ticīgo sai˙mē;  
Trīsvienīgais Dievs, neizteicams savā varenībā un go˙dībā,  
mēs tevi lūdzam: esi mūsu spēks un pa˙tvērums,  
lai mēs ieejam tavā valstībā un tevi slavējam un pielūdzam 

mū˙žīgi. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kuŗš dzīvo un valda, šī paša Svēta Gara vie˙nībā,  
Dievs no mūzības uz mū˙žību. (senā) 

 

 

Evaņģē l i ja pants 
Dan3:32b 
Cik lielas ir viņa zīmes, un cik vareni viņa brīnumi! 
Viņa valstība ir mūžīga, un viņa valdīšana paliek uz radu 

radiem! 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,  
 * visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam;  
tu ar savu vienpiedzimušo Dēlu un Svēto Garu esi viens Dievs 

un viens Kungs, trīs personas ˙vienā ˙˙vienībā;  
pēc tavas atklāsmes ticam tava Dēla un Svētā Gara godībai, 

tāpat kā ˙tavai ˙˙godībai, 
tāpēc tevi godinām, apliecinot tavu patieso un mū˙žīgo 

˙˙dievišķību, 
 * atšķirību personās, vienādību būtībā un vienlī˙dzību 

˙˙majestātē. 
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami … 

Lūgšana pēc komūnijas 
Kungs, izlej mūsu sirdīs tavas Svētā Gara strau˙mes 
Un ar savas rasas veldzi slacini mūsu sirds dzi˙ļumus, 
Ka nesam labus aug˙ļus. 
To lūdzam caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. 
(senā Vsv.) 
 



 
 

 

Proper 3 
(svētdiena starp 24. un 28/5, ja pēc Trīsvienības svētdienas) 

A: Jes49:8-16a; 1Kor4:1-5; Mt6:24-34 
B: Hoz2:14-20; 2Kor3:1-6; Mk2:13-22 

C: Jes55:10-13 / Sīr22:4-7; 1Kor15:51-58; Lk6:39-49 
Liturģiskā krāsa: zaļa 

Introits 
 Laba lieta ir tam Kungam pateikties un dziedāt tavam 
vārdam, tu Visuaugstākais, paust rītos tavu žēlasību un naktīs 
tavu uzticību. (Ps92:2,3) 
 Taisnais zaļo kā palma, aug kā Libanona cierdrs; dēstīti tā 
Kunga namā, viņi zaļo mūsu Dieva pagalmos, lai paustu, ka tas 
Kungs ir taisns, mana patvēruma klints, un tajā nav netaisnības. 
(Ps92:13,14,16) 
 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi  
A: Ps131 - Ceri uz to Kungu no šā laika mūžīgi! (3) 
B: Ps103:1-13,22 - Žēlīgs un lēnīgs ir tas Kungs. (8a) 
C: Ps92:1-4,12-15 - Laba lieta ir tam Kungam pateikties. (2a) 

Lūgšana 
Visuvarenais un mūžīgais Dievs, debess un zemes Vald˙niek,  
uzklausi mūsu lūgšanas un dod savu mieru tagad un mū˙žīgi.  
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. 

 

 

 

 

Evaņģeli ja pants 
Ps104:30 
Kad tu sūti savu Garu, tad visi top dzīvi radījumi,  
un tu atjauno zemes seju. 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,  
 * visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam; 
tu ar Dēlu un ˙Svēto ˙˙Garu  
 * esi mūs radījis un atpestī˙jis, un ˙˙svētdarījis. 
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami … 

Lūgšana pēc komūnijas  
Kungs, izlej mūsu sirdīs tavas Svētā Gara strau˙mes 
Un ar savas rasas veldzi slacini mūsu sirds dzi˙ļumus, 
Ka nesam labus aug˙ļus. 
To lūdzam caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.  
(senā Vsv.) 



 
 

 
Proper 4 

(svētdiena starp 29/5 un 4/6, ja pēc Trīsvienības svētdienas) 
A: 5Moz11:18-21,26-28; Rm1:16-17,3:22b-28,(29-31);  

Mt7:21-29 
B: 5Moz5:12-15; 2Kor4:5-12; Mk2:23-3:6 

C: 1Ķēn8:22-23,41-43; Gal1:1-12; Lk7:1-10 
Liturģiskā krāsa: zaļa 

Introits  
 Cik liela tava žēlastība, ko tu glabā tiem, kas tevi bīstas, ko tu 
parādi ļaužu priekšā tiem, kas uz tevi cer! (Ps31:20) 
 Slavēts lai ir tas Kungs, ka viņš mani tik brīnišķi žēlojis – kā 
stiprā pilsētā! (Ps31:22) 

 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi  
A: Ps31:2-6,20-25 - Esi man par klinti, kur varu patverties. (3b) 
B: Ps81:2-11 - Dziediet priecīgi Dievam, mūsu stiprumam, 

gavilējiet Jēkaba Dievam! (2) 
C: Ps96:1-9 – Dodiet tam Kungam godu un dziediet viņam 

slavu! (7b) 

Lūgšana 
Visu tautu Dievs, tu, kas palīdzi katram un saviem ļaudīm esi 

atklājis savu gri˙bu,  
mēs tevi lūdzam: palīdzi mums klausīt tavām pavēlēm, lai tava 

gaisma pārvar tum˙su. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. 

 

 

 

 

Evaņģeli ja pants 
Ps104:30 
Kad tu sūti savu Garu, tad visi top dzīvi radījumi,  
un tu atjauno zemes seju. 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,  
 * visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam; 
tu ar Dēlu un ˙Svēto ˙˙Garu  
 * esi mūs radījis un atpestī˙jis, un ˙˙svētdarījis. 
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami … 

Lūgšana pēc komūnijas  
Kungs, izlej mūsu sirdīs tavas Svētā Gara strau˙mes 
Un ar savas rasas veldzi slacini mūsu sirds dzi˙ļumus, 
Ka nesam labus aug˙ļus. 
To lūdzam caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.  
(senā Vsv.) 
 
 

 
 



 
 

 
 Proper 5 

(svētdiena starp 5. un 11/6, ja pēc Trīsvienības svētdienas) 
A: Hoz5:15-6:6; Rm4:13-25; Mt9:9-13,18-26 

B: 1Moz3:8-15; 2Kor4:13-5:1; Mk3:20-35 
C: 1Ķēn17:17-24; Gal1:11-24; Lk7:11-17 

Liturģiskā krāsa: zaļa 
Introits  
 Lai mana dvēsele tev dzied un necieš klusu. Ak, Kungs, tu 
mans Dievs, es tev pateikšos mūžīgi! (Ps30:13) 
 Tā saka tas Kungs: “Kas pienes upurim pateicību, tas tur mani 
godā, un tas ir tas ceļš, kā es tam rādīšu pestīšanu.” (Ps50:23) 

 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi  
A: Ps50:7-15 - Kas tur mani godā, tas ir tas ceļš, kā es tam rādīšu 

pestīšanu. (23b) 
B: Ps130 - Es gaidu uz to Kungu, mana dvēsele gaida. (5a) 
C: Ps30 - Kungs, ak, mans Dievs, es tevi piesaucu, un tu mani 

dziedināji. (3) 

Lūgšana 
Visas cerības Dievs, esi pie mums un uzklausi mūsu lūgšanas, jo 

bez tevis nespējam labu da˙rīt.  
Dod mums savu žēlastību, ka varam sekot tavām pavēlēm un 

kalpot tavam prā˙tam.  
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. 

 

 

 

 

Evaņģeli ja pants 
Ps104:30 
Kad tu sūti savu Garu, tad visi top dzīvi radījumi,  
un tu atjauno zemes seju. 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,  
 * visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam; 
tu ar Dēlu un ˙Svēto ˙˙Garu  
 * esi mūs radījis un atpestī˙jis, un ˙˙svētdarījis. 
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami … 

Lūgšana pēc komūnijas  
Kungs, izlej mūsu sirdīs tavas Svētā Gara strau˙mes 
Un ar savas rasas veldzi slacini mūsu sirds dzi˙ļumus, 
Ka nesam labus aug˙ļus. 
To lūdzam caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.  
(senā Vsv.) 
 

 



 
 

  
Proper 6 

(svētdiena starp 12. un 18/6, ja pēc Trīsvienības svētdienas) 
A: 2Moz19:2-8a; Rm5:1-8; Mt9:35-10:8,(9-23) 

B: Ech17:22-24; 2Kor5:6-10,(11-13),14-17; Mk4:26-34 
C: 2Sam1:26-12:10,13-15; Gal2:15-21; Lk7:36-8:3 

Liturģiskā krāsa: zaļa 
Introits  
 Tu esi mans patvērums, tu mani sargāsi briesmās, tu liksi 
atskanēt ap mani pestīšanas gavilēm. (Ps32:7) 
 Tā saka tas Kungs: “Es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tev 
jāstaigā, es pār tevi turēšu nomodā savu aci.” (Ps32:8) 

 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi  
A: Ps100 - Mēs esam Dieva tauta un Dieva ganības avis. [3b] 

B: Ps92:2-5,13-16 - Taisnais zaļo kā palma, viņi zaļo mūsu Dieva 
pagalmos. (13a,14b) 

C: Ps32 - Tu piedevi man manu grēka vainu. (5b)  

Lūgšana 
Dievs, mūsu Radītāj un Pestītāj! Tu, kas mūs esi darījis par 

priesteru saimi, lai apliecinām ev˙aņģēliju,  
dari mūs uzticīgus aicinājumam vēstīt tavus apsolījumus visām 

pasaules tau˙tām. 
Caur viņu, mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. 

 

 

 

 

Evaņģeli ja pants 
Ps104:30 
Kad tu sūti savu Garu, tad visi top dzīvi radījumi,  
un tu atjauno zemes seju. 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,  
 * visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam; 
tu ar Dēlu un ˙Svēto ˙˙Garu  
 * esi mūs radījis un atpestī˙jis, un ˙˙svētdarījis. 
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami … 

Lūgšana pēc komūnijas  
Kungs, izlej mūsu sirdīs tavas Svētā Gara strau˙mes 
Un ar savas rasas veldzi slacini mūsu sirds dzi˙ļumus, 
Ka nesam labus aug˙ļus. 
To lūdzam caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.  
(senā Vsv.) 
 

 



 
 

  
Proper 7 

(svētdiena starp 19. un 25/6, ja pēc Trīsvienības svētdienas) 
A: Jer20:7-13; Rm6:1b-11; Mt10:24-39 

B: Īj38:1-11; 2Kor6:1-13; Mk4:35-41 
C: Jes65:1-9; Gal3:23-29; Lk8:26-39 

Liturģiskā krāsa: zaļa 
Introits 
 Tad es paudīšu tavu Vārdu savai tautai, draudzes vidū es tevi 
slavēšu. (Ps22:23) 
 Lai to Kungu piemin un pie viņa atgriežas visas zemes malas, 
tautu tautas lai zemojas viņa priekšā un lai viņu pielūdz, jo tam 
Kungam pieder valstība, viņš ir valdnieks pār tautām. (Ps22:28,29) 

 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi  
A: Ps69:9-13,(14-17),18-20 - Paklausi mani, Kungs, jo dārga ir 

tava žēlastība. (17) 
B: Ps107:1-3,23-32 - Viņš apklusināja vētru, ka norima viļņi. (29)  
C: Ps22:21-30 - Draudzes vidū es tevi slavēšu. (23b) 

Lūgšana 
Dievs, tu mūsu patvērums un stiprums dzīves vē˙trās! 
Pasargi savus ļaudis no izmisuma un bailēm, un ļauj mums 

neticību pārvarēt ar ti˙cību.  
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. 
 

 

 

 

 

Evaņģeli ja pants 
Ps104:30 
Kad tu sūti savu Garu, tad visi top dzīvi radījumi,  
un tu atjauno zemes seju. 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,  
 * visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam; 
tu ar Dēlu un ˙Svēto ˙˙Garu  
 * esi mūs radījis un atpestī˙jis, un ˙˙svētdarījis. 
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami … 

Lūgšana pēc komūnijas  
Kungs, izlej mūsu sirdīs tavas Svētā Gara strau˙mes 
Un ar savas rasas veldzi slacini mūsu sirds dzi˙ļumus, 
Ka nesam labus aug˙ļus. 
To lūdzam caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.  
(senā Vsv.) 
 

 



 
 

 
Proper 8 

(svētdiena starp 26/6 un 2/7) 
A: Jer28:5-9; Rm6:12-23; Mt10:40-42 

B: Rdz3:22-33 / Sālg1:13-15;2:23-24; 2Kor8:7-15; Mk 5:21-43 
C: 1Ķēn19:15-16,19-21; Gal5:1,13-25; Lk9:51-62 

Liturģiskā krāsa: zaļa 
Introits 
 Tev pieder debess, tev pieder arī zeme, pasaule, un, kas to 
pilda, to tu esi radījis. (Ps89:12) 
 Svētīga tā tauta, kas māk gavilēt; tā staigā tava vaiga spožajā 
gaismā, ak, Kungs! Par tavu Vārdu viņi līksmo arvien un gavilē 
par tavu taisnību. (Ps89:16,17) 

 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi  
A: Ps89:2-5,16-19 - Es dziedāšu par tā Kunga žēlastību visos 

laikos. (2a) 
B: Ps30 - Es tevi augsti teikšu, ak, Kungs, jo tu esi mani augstu 

cēlis. (2a) 
C: Ps16 - Es skatīju to Kungu savā priekšā vienumēr. (8a) 

Lūgšana 
Dievs, tu kas sagatavo tiem, kas tevi mīl, neredzamus 

la˙bumus:  
ielej mūsu sirdīs tavu mīlestību, lai mēs tevi iekš visa un pār 

visu mī˙lējam  
un tā sasniedzam tavu apsolījumu pie˙pildījumu,  
kas ir augstāks par jebko, pēc kā spējam il˙goties.  
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.  
(senā 5. pēc Vsv.) 

 

 

 

 

Evaņģeli ja pants 
Ps104:30 
Kad tu sūti savu Garu, tad visi top dzīvi radījumi,  
un tu atjauno zemes seju. 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,  
 * visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam; 
tu ar Dēlu un ˙Svēto ˙˙Garu  
 * esi mūs radījis un atpestī˙jis, un ˙˙svētdarījis. 
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami … 

Lūgšana pēc komūnijas  
Kungs, izlej mūsu sirdīs tavas Svētā Gara strau˙mes 
Un ar savas rasas veldzi slacini mūsu sirds dzi˙ļumus, 
Ka nesam labus aug˙ļus. 
To lūdzam caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.  
(senā Vsv.) 
 

 

  



 
 

 
Proper 9 

(svētdiena starp 3. un 9/7) 
A: Zah9:9-12; Rm7:15-25a; Mt11:16-19,25-30 

B: Ech2:1-5; 2Kor12:2-10; Mk6:1-13 
C: Jes66:10-14; Gal6:(1-6),7-16; Lk10:1-11,16-20 

Liturģiskā krāsa: zaļa 
Introits 
 Es tevi augsti teikšu, mans Dievs, tu ķēniņ, un slavēšu tavu 
Vārdu mūžīgi mūžam! Ik dienas es tevi teikšu un slavēšu tavu 
Vārdu mūžīgi mūžam! (Ps145:1,2) 
 Žēlīgs un žēlsirdīgs ir tas Kungs, pacietīgs un pilns lēnības. 
Tas Kungs ir labsirdīgs pret visiem, un viņa žēlastība aptver 
visus viņa radījumus. (Ps145:8,9) 

 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi  
A: Ps145:8-14 - Žēlīgs un žēlsirdīgs ir tas Kungs. (8a) 

B: Ps123 - Mūsu acis raugās uz to Kungu, mūsu Dievu, kamēr 
viņš apžēlosies par mums. (2b) 

C: Ps66:1-9 - Dievs mūsu dvēselei devis dzīvību. (9a) 

Lūgšana 
Godības Dievs, mīlestības Tēvs, tu vienīgais miera a˙vots,  
dari mūs par miera nesējiem un tavas valstības lie˙ciniekiem. 
Pildi mūsu sirdis ar savas pestīšanas prie˙ku.  
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. 

 

 

 

 

Evaņģeli ja pants 
Ps104:24 
Cik lieli ir tavi darbi, ak, Kungs! 
Cik daudz ir to, un tos visus tu esi ar gudrību radījis; 
Zeme ir tavu radījumu pilna. 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,  
 * visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam; 
tu ar Dēlu un ˙Svēto ˙˙Garu  
 * esi mūs radījis un atpestī˙jis, un ˙˙svētdarījis. 
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami … 

Lūgšana pēc komūnijas 
Mēs tevi lū˙dzam, ˙˙Kungs,  
lai tu caur savu debesu dāvanu darbību valdi mūsu garu un 

mie˙su,  
lai mūs vada nevis paša prāts, bet tavu dāva˙nu ˙˙spēks. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.  
(senā 15. pēc Vsv.) 
 

 



 
 

 Proper 10 
(svētdiena starp 10. un 16/7) 

A: Jes55:10-13; Rm8:1-11; Mt13:1-9,18-23 
B: Am7:7-15; Ef1:3-14; Mk6:14-29 

C: 5Moz30:9-14; Kol1:1-14; Lk10:25-37 
Liturģiskā krāsa: zaļa 

Introits 
 Svētīgs tas, ko tu izredzi un kam tu ļauj sev tuvoties un mājot 
tavos pagalmos. Mēs tiksim bagātīgi atspirdzināti ar tava 
nama, ar tavas svētnīcas svētumu! (Ps65:5) 
 Klajumu ganības zeļ, un pakalni apjožas ar gavilēm. Pļavas 
pārklājas ar ganāmiem pulkiem, un ielejas ietinas labības segā, 
tās gavilē un dzied! (Ps65:13,14) 

 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi  
A: Ps65:(2-9)10-14 - Tavās pēdās lās eļļa. (12b†)  
B: Ps85:9-14 - Es klausīšos, ko Dievs tas Kungs runā, jo viņš sola 

mieru un svētību savai tautai un saviem svētajiem. (9) 
C: Ps25:1-10 - Kungs, dari man zināmus tavus ceļus, māci man 

tavas tekas! (4) 

Lūgšana 
Visuvarenais Dievs, mēs tev pateicamies, ka arī mūsu sirdīs tu 

esi sējis sava Vārda sēk˙lu.  
Ar savu Svēto Garu palīdzi mums šo Vārdu uzņemt ar prieku, to 

dzīvē vairot, un augt ticībā, cerībā un mī˙lestībā.  
To lūdzam caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kuŗš dzīvo un valda, šī paša Svēta Gara vie˙nībā,  
Dievs no mūzības uz mūžību. 

 
† pārņemts no Vecās Derības poēzijas grāmatas. LBB, 2000 

 
 

 

 

Evaņģeli ja pants 
Ps104:24 
Cik lieli ir tavi darbi, ak, Kungs! 
Cik daudz ir to, un tos visus tu esi ar gudrību radījis; 
Zeme ir tavu radījumu pilna. 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,  
 * visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam; 
tu ar Dēlu un ˙Svēto ˙˙Garu  
 * esi mūs radījis un atpestī˙jis, un ˙˙svētdarījis. 
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami … 

Lūgšana pēc komūnijas 
Mēs tevi lū˙dzam, ˙˙Kungs,  
lai tu caur savu debesu dāvanu darbību valdi mūsu garu un 

mie˙su,  
lai mūs vada nevis paša prāts, bet tavu dāva˙nu ˙˙spēks. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.  
(senā 15. pēc Vsv.) 
 

 



 
 

Proper 11 
(svētdiena starp 17. un 23/7) 

A: Jes44:6-8/Sālg12:13,16-19; Rm8:12-25; Mt13:24-30,36-43 
B: Jer23:1-6; Ef 2:11-22; Mk6:30-34,53-56 
C: 1Moz18:1-10a; Kol1:15-28; Lk10:38-42 

Liturģiskā krāsa: zaļa 
Introits 
 Māci man Kungs, tavu ceļu, lai es staigāju tavā patiesībā; 
noskaņo manu sirdi lai bijāju tavu vārdu. [Ps86:11†] 
  Es tevi slavēšu, Kungs, mans Dievs, no visas sirds un godāšu 
tavu Vārdu mūžīgi, jo liela ir tava žēlastība pret mani, un tu 
manu dvēseli esi izglābis no nāves valsts dzelmes. (Ps86:12,13) 

 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi  
A: Ps86:11-17 - Māci man, Kungs, tavu ceļu, lai es staigāju tavā 

patiesībā! (11a) 
B: Ps23 - Tas Kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. (1) 
C: Ps15 - Kungs, kas mājos tavā mājoklī un dzīvos tavā svētajā 

kalnā? Kas staigā nenoziedzībā un dara taisnību. (1–2a) 

Lūgšana 
Izlej pār mums savu Garu, ak Dievs, lai mēs varam domāt un 

darīt to, ˙kas ˙˙labs.  
Dod mums, kas bez tevis iznīkstam, spēku dzīvot pēc tava 

prā˙ta.  
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kuŗš dzīvo un valda, šī paša Svēta Gara vie˙nībā,  
Dievs no mūzības uz mū˙žību. 
 
† pārņemts no Vecās Derības poēzijas grāmatas. LBB, 2000 

 

 

 

 

Evaņģeli ja pants 
Ps104:24 
Cik lieli ir tavi darbi, ak, Kungs! 
Cik daudz ir to, un tos visus tu esi ar gudrību radījis; 
Zeme ir tavu radījumu pilna. 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,  
 * visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam; 
tu ar Dēlu un ˙Svēto ˙˙Garu  
 * esi mūs radījis un atpestī˙jis, un ˙˙svētdarījis. 
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami … 

Lūgšana pēc komūnijas 
Mēs tevi lū˙dzam, ˙˙Kungs,  
lai tu caur savu debesu dāvanu darbību valdi mūsu garu un 

mie˙su,  
lai mūs vada nevis paša prāts, bet tavu dāva˙nu ˙˙spēks. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.  
(senā 15. pēc Vsv.) 

 



 
 

 
Proper 12 

(svētdiena starp 24. un 30/7) 
A: 1Ķēn3:5-12; Rom8:26-39; Mt13:31-33,44-52 

B: 2Ķēn4:42-44; Ef3:14-21; Jņ6:1-21 
C: 1Moz18:20-32; Kol2:6-15,(16-19); Lk11:1-13 

Liturģiskā krāsa: zaļa 
Introits 
 Es tevi pielūgšu tavā svētajā namā, es teikšu tavu vārdu par 
tavu žēlastību un uzticību, jo tu esi pār savu vārdu 
paaugstinājis savus apsolījumus. Kad es tevi piesaucu, tu mani 
paklausīji. (Ps138:2,3a) 
 Tiešām, tas Kungs ir dižens, tomēr viņš uzlūko pazemīgo un 
pazīst lepno jau no tālienes. (Ps138,6) 

 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi  
A: Ps119:129-136 - Tavi vārdi apgaismo, un apskaidro 

vientiešus. (130†)  
B: Ps145:10-18 - Tu atver savu roku un paēdini visus, kas dzīvo, 

ar labu prātu. (16) 
C: Ps138 - Tava žēlastība, Kungs, paliek mūžīgi! Neatstāj savu 

roku darbu! (8) 

Lūgšana 
Dievs, tu kas vienmēr uzklausi mūsu lūg˙šanas,  
atver mūsu sirdis un prātus, lai arī mēs sadzirdam tavas pavēles 

un saņemam tavas Gara dā˙vanas. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kuŗš dzīvo un valda, šī paša Svēta Gara vie˙nībā,  
Dievs no mūzības uz mū˙žību. 
 

 
† pārņemts no Vecās Derības poēzijas grāmatas. LBB, 2000 

 
 

 

 

Evaņģeli ja pants 
Ps104:24 
Cik lieli ir tavi darbi, ak, Kungs! 
Cik daudz ir to, un tos visus tu esi ar gudrību radījis; 
Zeme ir tavu radījumu pilna. 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,  
 * visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam; 
tu ar Dēlu un ˙Svēto ˙˙Garu  
 * esi mūs radījis un atpestī˙jis, un ˙˙svētdarījis. 
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami … 

Lūgšana pēc komūnijas 
Mēs tevi lū˙dzam, ˙˙Kungs,  
lai tu caur savu debesu dāvanu darbību valdi mūsu garu un 

mie˙su,  
lai mūs vada nevis paša prāts, bet tavu dāva˙nu ˙˙spēks. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.  
(senā 15. pēc Vsv.) 
 



 
 

 
Proper 13 

(svētdiena starp 31/7 un 6/8) 
A: Jes55:1-5; Rm9:1-5; Mt14:13-21 

B: 2Moz16:2-4,9-15; Ef4:1-16; Jņ6:24-35 
C: Māc1:2,12-14,2:18-23; Kol3:1-11; Lk12:13-21 

Liturģiskā krāsa: zaļa 
Introits 
 Visas acis gaida uz tevi, un tu viņiem dod viņu barību savā 
laikā; tu atver savu roku un paēdini visus, kas dzīvo, ar labu 
prātu. (Ps145:15,16) 
 Tas Kungs ir taisns visos savos ceļos un svēts visos savos 
darbos. Tas Kungs ir tuvu visiem, kas viņu piesauc, visiem, kas 
viņu piesauc patiesībā. (Ps145:17,18) 

 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi  
A: Ps145:8-9,14-2 - Tu atver savu roku un paēdini visus, kas 

dzīvo, ar labu prātu. (16) 
B: Ps78:23-29 - Tas Kungs lika mannai līt uz viņiem, ko ēst. (24a) 
C: Ps49:2-13 - Neviens ar naudu nevar savu brāli izpirkt, nedz 

Dievam dot par viņu atpirkšanas maksu no nāves. (8) 

Lūgšana 
Žēlīgais Dievs, tavs Dēls nāca no debesīm, lai būtu īstenā 

maize, kas pasaulei dod dzī˙vību.  
Dod arī mums šo maizi, lai dzīvojam caur viņu un viņš dzīvo 

mū˙sos.  
Caur viņu, mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. 

 

 

 

 

Evaņģeli ja pants 
Ps104:24 
Cik lieli ir tavi darbi, ak, Kungs! 
Cik daudz ir to, un tos visus tu esi ar gudrību radījis; 
Zeme ir tavu radījumu pilna. 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,  
 * visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam; 
tu ar Dēlu un ˙Svēto ˙˙Garu  
 * esi mūs radījis un atpestī˙jis, un ˙˙svētdarījis. 
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami … 

Lūgšana pēc komūnijas 
Mēs tevi lū˙dzam, ˙˙Kungs,  
lai tu caur savu debesu dāvanu darbību valdi mūsu garu un 

mie˙su,  
lai mūs vada nevis paša prāts, bet tavu dāva˙nu ˙˙spēks. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.  
(senā 15. pēc Vsv.) 

 



 
 

 
Proper 14 

(svētdiena starp 7. un 13/8) 
A: 1Ķēn19:9-18; Rm10:5-15; Mt14:22-33 
B: 1Ķēn19:4-8; Ef4:25-5:2; Jņ6:35,41-51 

C: 1Moz15:1-6; Ebr11:1-3,8-16,41-51; Lk12:32-40 
Liturģiskā krāsa: zaļa 

Introits 
  Tava žēlastība, Kungs, lai paliek ar mums, jo mēs ceram uz 
tevi! (Ps33:22) 
 Redzi, tā Kunga acs vēro tos, kas viņu bīstas un cer uz viņa 
žēlastību, lai viņš to dvēseles izglābtu no nāves un uzturētu 
viņus dzīvus bada laikā. (Ps33:18,19) 

 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi  
A: Ps85:9-14 - Parādi mums, Kungs, savu žēlastību un dāvini 

mums savu pestīšanu! (8) 
B: Ps34:2-9 - Baudiet un redziet, cik tas Kungs ir labs. (8a)  
C: Ps33:12-22 - Mūsu dvēsele gaida uz to Kungu, viņš ir mūsu 

palīgs un vairogs. (20) 

Lūgšana 
Visuvarenais un mūžī˙gais ˙˙Dievs!  
Tu allaž esi vairāk gatavs uzklausīt, nekā mēs lūgt un vairāk dot, 

nekā esam pel˙nījuši. 
Izlej pār mums savas žēlastības pārpilnību, atņem visu no kā 

mūsu sirdis baiļojas, un dod mums visu labu, ko esam cienīgi 
lūgt vien˙īgi 

caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. 

 

 

 

 

Evaņģeli ja pants 
Ps104:24 
Cik lieli ir tavi darbi, ak, Kungs! 
Cik daudz ir to, un tos visus tu esi ar gudrību radījis; 
Zeme ir tavu radījumu pilna. 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,  
 * visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam; 
tu ar Dēlu un ˙Svēto ˙˙Garu  
 * esi mūs radījis un atpestī˙jis, un ˙˙svētdarījis. 
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami … 

Lūgšana pēc komūnijas 
Mēs tevi lū˙dzam, ˙˙Kungs,  
lai tu caur savu debesu dāvanu darbību valdi mūsu garu un 

mie˙su,  
lai mūs vada nevis paša prāts, bet tavu dāva˙nu ˙˙spēks. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.  
(senā 15. pēc Vsv.) 

 
  



 
 

 
 

Proper 15 
(svētdiena starp 14. un 20/8) 

A: Jes56:1,6-8; Rm11:1-2a,29-32; Mt15:(10-20),21-28 
B: Sak9:1-6; Ef5:15-20; Jņ6:51-58 

C: Jer23:23-29; Ebr11:29-12:2; Lk12:49-56 
Liturģiskā krāsa: zaļa 

Introits 
 Mana dvēsele ir līksma par manu Kungu, viņu daudzinādama; 
cietēji lai to dzird un priecājas. (Ps34:3) 
 Slavējiet līdz ar mani tā Kunga godu, kopā teiksim viņa 
augsto vārdu! Es meklēju to Kungu, un viņš man atbildēja; viņš 
mani izglāba no visām manām izbailēm. (Ps34:4,5) 

 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi  
A: Ps67 - Lai tevi, Dievs, slavē tautas, lai tevi slavē visas tautas! 

(4) 
B: Ps34:10-15 - Kas to Kungu meklē, tiem netrūkst nekāda 

labuma. (11b) 
C: Ps82 - Celies, ak, Dievs, tiesā zemi! (8a) 

Lūgšana 
Visuvarenais un mūžīgais Dievs, saviem ticīgajiem tu esi devis 

lielus un brīnišķīgus ap˙solījumus.  
Dod mums ticību, kas pārvar visas šau˙bas. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. 

 

 

 

 

Evaņģeli ja pants 
Ps104:24 
Cik lieli ir tavi darbi, ak, Kungs! 
Cik daudz ir to, un tos visus tu esi ar gudrību radījis; 
Zeme ir tavu radījumu pilna. 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,  
 * visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam; 
tu ar Dēlu un ˙Svēto ˙˙Garu  
 * esi mūs radījis un atpestī˙jis, un ˙˙svētdarījis. 
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami … 

Lūgšana pēc komūnijas 
Mēs tevi lū˙dzam, ˙˙Kungs,  
lai tu caur savu debesu dāvanu darbību valdi mūsu garu un 

mie˙su,  
lai mūs vada nevis paša prāts, bet tavu dāva˙nu ˙˙spēks. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.  
(senā 15. pēc Vsv.) 



 
 

 
 

Proper 16 
(svētdiena starp 21. un 27/8) 

A: Jes:51:1-6; Rm12:1-8; Mt16:13-20 
B: Joz24:1-2a,14-18; Ef6:10-20; Jņ6:56-69 
C: Jes58:9b-14; Ebr12:18-29; Lk13:10-17 

Liturģiskā krāsa: zaļa 
Introits 
 Tava žēlastība, Kungs, paliek mūžīgi! Neatstāj savu roku 
darbu! (Ps8b) 
 Baudiet un redziet, cik tas Kungs ir labs. Svētīgs tas cilvēks, 
kas pie viņa tveras un uz viņu paļaujas! (Ps34:9) 

 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi  
A: Ps138 - Tava žēlastība, Kungs, paliek mūžīgi! (8a) 
B: Ps34:16-23 - Tā Kunga acis vēro taisnos. (16a) 
C: Ps103:1-8 - Tas Kungs vainago tevi ar mīlestību un žēlastību. 

(4b) 

Lūgšana 
Visas radības Dievs, savā valstībā tu aicini tautu tau˙tas. 
Pieskaiti arī mūs savu ļaužu drau˙dzē,  
kas drosmīgi liecina tavu Dēlu Jēzu Kristu kā savu Kungu un 

Pes˙tītāju, 
kuŗš ar tevi dzīvo un valda, Svētā Gara vie˙nībā,  
Dievs no mūžības uz mū˙žību. 

 

 

 

Evaņģeli ja pants 
Ps104:24 
Cik lieli ir tavi darbi, ak, Kungs! 
Cik daudz ir to, un tos visus tu esi ar gudrību radījis; 
Zeme ir tavu radījumu pilna. 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,  
 * visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam; 
tu ar Dēlu un ˙Svēto ˙˙Garu  
 * esi mūs radījis un atpestī˙jis, un ˙˙svētdarījis. 
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami … 

Lūgšana pēc komūnijas 
Mēs tevi lū˙dzam, ˙˙Kungs,  
lai tu caur savu debesu dāvanu darbību valdi mūsu garu un 

mie˙su,  
lai mūs vada nevis paša prāts, bet tavu dāva˙nu ˙˙spēks. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.  
(senā 15. pēc Vsv.) 



 
 

 
Proper 17 

(svētdiena starp 28/8 un 3/9) 
A: Jer15:15-21; Rm12:9-21; Mt16:21-28 

B: 5Moz4:1-2,6-9; Jk1:17-27; Mk7:1-8,14-15,21-23 
C: Sak25:6-77 / Sīr10:12-18; Ebr13:1-8,15-16; Lk14:1,7-14 

Liturģiskā krāsa: zaļa 
Introits 
 Kungs, es mīlu namu, kur Tu mājo, vietu, kur Tava godība mīt. 
(Ps26:8†) 
 Es stāvu ar kāju uz drošas zemes – lūdzēju pulkā es teikšu 
Kungu! (Ps26:12†) 

 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi  
A: Ps26:1-8 - Tava žēlastība stāv man acu priekšā, un es staigāju 

tavā patiesībā. (3) 
B: Ps15 - Kungs, kas mājos tavā mājoklī un dzīvos tavā svētajā 

kalnā? (1) 
C: Ps112 - Svētīgs tas cilvēks, kas bīstas to Kungu, kam ir 

sirsnīgs prieks par viņa baušļiem! (1b) 

Lūgšana 
Dievs, mēs tev pateicamies par tavu Dēlu, kas mūsu dēļ gāja 

ciešanas ce˙ļu.  
Dod arī mums, pazemībā un paklausībā, iet viņam līdz un pildīt 

viņa pa˙vēles. 
Caur viņu, mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. 

 
 
 

† pārņemts no Vecās Derības poēzijas grāmatas. LBB, 2000 

 
 

 

 

Evaņģeli ja pants 
Ps104:24 
Cik lieli ir tavi darbi, ak, Kungs! 
Cik daudz ir to, un tos visus tu esi ar gudrību radījis; 
Zeme ir tavu radījumu pilna. 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,  
 * visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam; 
tu ar Dēlu un ˙Svēto ˙˙Garu  
 * esi mūs radījis un atpestī˙jis, un ˙˙svētdarījis. 
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami … 

Lūgšana pēc komūnijas 
Mēs tevi lū˙dzam, ˙˙Kungs,  
lai tu caur savu debesu dāvanu darbību valdi mūsu garu un 

mie˙su,  
lai mūs vada nevis paša prāts, bet tavu dāva˙nu ˙˙spēks. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.  
(senā 15. pēc Vsv.) 



 
 

 
Proper 18 

(svētdiena starp 4. un 10/9) 
A: Ech33:7-9; Rm13:8-14; Mt18:15-20 

B: Jes35:4-7a; Jk2:1-10,(11-13),14-17; Mk7:24-37 
C: 5Moz30:15-20; Flm1-21; Lk14:25-33 

Liturģiskā krāsa: zaļa 
Introits 
 Vadi mani pa tavas bauslības ceļiem, jo tā ir mans prieks! 
(Ps119:35) 
 Es slavēšu to Kungu, kamēr dzīvošu, es dziedāšu savam 
Dievam, kamēr vēl še būšu! (Ps146:2) 

 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi  
A: Ps119:33-40 - Vadi mani pa tavas bauslības ceļiem, jo tā ir 

mans prieks! (35) 
B: Ps146 - Es slavēšu to Kungu, kamēr dzīvošu, es dziedāšu 

savam Dievam, kamēr vēl še būšu! (2) 
C: Ps1 - Svētīgs tas cilvēks, kam prāts saistās pie tā Kunga 

baušļiem. (1a,2a) 

Lūgšana 
Dievs, tu, kas zini mūsu grūtības un vāj˙ības, 
ar savas mīlestības spēku palīdzi mums mūsu nespēkā, lai 

neziņu un nevarību pārvaram caur ticību un uz˙ticēšanos. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. 

 

 

 

Evaņģeli ja pants 
Ps104:24 
Cik lieli ir tavi darbi, ak, Kungs! 
Cik daudz ir to, un tos visus tu esi ar gudrību radījis; 
Zeme ir tavu radījumu pilna. 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,  
 * visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam; 
tu ar Dēlu un ˙Svēto ˙˙Garu  
 * esi mūs radījis un atpestī˙jis, un ˙˙svētdarījis. 
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami … 

Lūgšana pēc komūnijas 
Mēs tevi lū˙dzam, ˙˙Kungs,  
lai tu caur savu debesu dāvanu darbību valdi mūsu garu un 

mie˙su,  
lai mūs vada nevis paša prāts, bet tavu dāva˙nu ˙˙spēks. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.  
(senā 15. pēc Vsv.) 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Proper 19 
(svētdiena starp 11. un 17/9) 

A: 1Moz50:15-21; Rm14:1-12; Mt18:21-35 
B: Jes 50:4-9a; Jk3:1-12; Mk8:27-38 

C: 2Moz32:7-14; 1Tim1:12-17; Lk15:1-10 
Liturģiskā krāsa: zaļa 

Introits 
 Tiešām, tu izglābi manu dvēseli no nāves, no asarām manas 
acis un no slīdēšanas manu kāju. (Ps116:8) 
 Atgriezies savā mierā, mana dvēsele, jo tas Kungs dara tev 
labu. (Ps116:7) 

 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi  
A: Ps103:(1-7),8-13 - Žēlīgs un lēnīgs ir tas Kungs, pacietīgs un 

bagāts žēlastībā. (8) 

B: Ps116:1-9 - Es staigāšu tā Kunga priekšā dzīvo zemē. (9) 
C: Ps51:3-12 - Apžēlojies par mani, ak, Dievs, savā žēlastībā. (3a) 

Lūgšana 
Dievs, tu kuŗa varenība parādās žēlsirdībā un lab˙estībā,  
dod mums drosmi, uzticēties taviem ap˙solījumiem,  
lai varam līdzdalīties arī tavā go˙dībā.  
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. 

 

 

 

 

Evaņģeli ja pants 
Ps104:24 
Cik lieli ir tavi darbi, ak, Kungs! 
Cik daudz ir to, un tos visus tu esi ar gudrību radījis; 
Zeme ir tavu radījumu pilna. 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,  
 * visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam; 
tu ar Dēlu un ˙Svēto ˙˙Garu  
 * esi mūs radījis un atpestī˙jis, un ˙˙svētdarījis. 
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami … 

Lūgšana pēc komūnijas 
Mēs tevi lū˙dzam, ˙˙Kungs,  
lai tu caur savu debesu dāvanu darbību valdi mūsu garu un 

mie˙su,  
lai mūs vada nevis paša prāts, bet tavu dāva˙nu ˙˙spēks. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.  
(senā 15. pēc Vsv.) 



 
 

 
 
 

Proper 20 
(svētdiena starp 18. un 24/9) 

A: Jon3:10-4:11; Flp1:21-30; Mt20:1-16 
B: Jer11:18-20 / Salg1:16-2:1,12-22; Jk3:13-4:3,7-8a; Mk9:30-37 

C: Am8:4-7; 1Tim2:1-7; Lk16:1-13 
Liturģiskā krāsa: zaļa 

Introits 
 Dievs, palīdzi man ar savu vārdu, spried man taisnu tiesu ar 
savu varu! Ak, Dievs, uzklausi manu lūgšanu! Ņem vērā manas 
mutes vārdus! (Ps54:3,4) 
 Redzi, Dievs ir mans palīgs, tas Kungs ir tas, kas uztur manu 
dvēseli! (Ps54:6) 

 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

 Ievadpsalms / Psalms ar atbildi  
A: Ps145:1-8 - Žēlīgs un žēlsirdīgs ir tas Kungs, pacietīgs un 

pilns lēnības. (8) 

B: Ps54 - Redzi, Dievs ir mans palīgs, tas Kungs ir tas, kas uztur 
manu dvēseli! (6) 

C: Ps113 - Teiciet jūs, tā Kunga kalpi, teiciet tā Kunga Vārdu! (1b) 

Lūgšana 
Dievs Kungs, tu mūs aicini strādāt savā vīna kal˙nā. 
Rādi mums kā celt tavu valstību un vadīt savu dzīvi saskaņā ar 

gudrību, ko tu dā˙vini. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. 

 

 

 

 

Evaņģeli ja pants 
Ps104:24 
Cik lieli ir tavi darbi, ak, Kungs! 
Cik daudz ir to, un tos visus tu esi ar gudrību radījis; 
Zeme ir tavu radījumu pilna. 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,  
 * visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam; 
tu ar Dēlu un ˙Svēto ˙˙Garu  
 * esi mūs radījis un atpestī˙jis, un ˙˙svētdarījis. 
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami … 

Lūgšana pēc komūnijas 
Mēs tevi lū˙dzam, ˙˙Kungs,  
lai tu caur savu debesu dāvanu darbību valdi mūsu garu un 

mie˙su,  
lai mūs vada nevis paša prāts, bet tavu dāva˙nu ˙˙spēks. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.  
(senā 15. pēc Vsv.) 

 



 
 

  
Proper 21 

(svētdiena starp 25/9 un 1/10) 
A: Ech18:1-4, 25-32; Flp2:1-13; Mt21:23-32 

B: 4Moz11:4-6,10-16,24-29; Jēk5:13-20; Mk9:38-50 
C: Am6:1a,4-7; 1Tim6:6-19; Lk16:19-31 

Liturģiskā krāsa: zaļa 
Introits 
 Lai tev patīk manas mutes valoda un manas sirds domas tavā 
priekšā, ak, Kungs, mans patvērums un mans pestītājs! (Ps19:15) 
 Tā Kunga pavēles ir taisnas, tās dara sirdi priecīgu, tā Kunga 
bauslis ir skaidrs, tas apskaidro acis. (Ps19:9) 

 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi  
A: Ps25:1-9 - Piemini, Kungs, savu laipnību, savu žēlsirdību un 
žēlastību. (6a) 

B: Ps19:8-15 - Tā Kunga bauslis ir skaidrs, tas apskaidro acis. (9b) 
C: Ps146 - Tas Kungs nes tiesu tiem, kas varas darbus cieš. (7a) 

Lūgšana 
Mīlestības Dievs, tu zini mūsu vājības un ne˙pilnības. 
Dodi mums savu žēlastību, lai mēs tās pār˙varam.  
Sargi mūs no tā, kas mums kaitīgs; un vedi mūs pa pestīšanas 

ce˙ļu. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. 

 

 

 

 

Evaņģeli ja pants 
Ps104:24 
Cik lieli ir tavi darbi, ak, Kungs! 
Cik daudz ir to, un tos visus tu esi ar gudrību radījis; 
Zeme ir tavu radījumu pilna. 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,  
 * visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam; 
tu ar Dēlu un ˙Svēto ˙˙Garu  
 * esi mūs radījis un atpestī˙jis, un ˙˙svētdarījis. 
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami … 

Lūgšana pēc komūnijas 
Mēs tevi lū˙dzam, ˙˙Kungs,  
lai tu caur savu debesu dāvanu darbību valdi mūsu garu un 

mie˙su,  
lai mūs vada nevis paša prāts, bet tavu dāva˙nu ˙˙spēks. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.  
(senā 15. pēc Vsv.)



 
 

 
Proper 22 

(svētdiena starp 2. un 8/10) 
A: Jes5:1-7; Flp3:4b-14; Mt21:33-46 

B: 1Moz2:18-24; Ebr1:1-4,2:5-12; Mk10:2-16 
C: Hab1:1-4,2:1-4; 2Tim1:1-14; Lk17:5-10 

Liturģiskā krāsa: zaļa 
Introits 
 Ak, Dievs Cebaot, atjauno mūs un liec savam vaigam spīdēt, 
lai mēs atspirgstam! (Ps80:4) 
 Pavēli tam Kungam savu ceļu un ceri uz viņu, gan jau viņš tad 
darīs: viņš tavai taisnībai liks starot kā gaismai un tavām 
tiesībām kā saulainai dienai.(Ps37:5,6) 

 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

 Ievadpsalms / Psalms ar atbildi  
A: Ps80:8-16 - Skaties no debesīm un redzi! Uzlūko šo vīnakoku. 

(15b) 
B: Ps8 - Ar godību un varenību tu mūs esi pušķojis. (6b) 
C: Ps37:1-9 - Pavēli tam Kungam savu ceļu un ceri uz viņu. (5a) 

Lūgšana 
Mūsu Kungs Kristu, tu pazīsti mūsu šaubas un paštai˙snību.  
Piedodi mums mūsu ne˙ticību,  
un palīdzi mums paļauties uz tevi un tavu laipnīgo val˙dīšanu. 
To lūdzam tev, kas dzīvo un valdi ar Tēvu Svētā Gara vie˙nībā,  
Dievs no mūžības uz mū˙žību. 

 

 

 

 

Evaņģeli ja pants 
Ps104:24 
Cik lieli ir tavi darbi, ak, Kungs! 
Cik daudz ir to, un tos visus tu esi ar gudrību radījis; 
Zeme ir tavu radījumu pilna. 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,  
 * visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam; 
tu ar Dēlu un ˙Svēto ˙˙Garu  
 * esi mūs radījis un atpestī˙jis, un ˙˙svētdarījis. 
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami … 

Lūgšana pēc komūnijas 
Mēs tevi lū˙dzam, ˙˙Kungs,  
lai tu caur savu debesu dāvanu darbību valdi mūsu garu un 

mie˙su,  
lai mūs vada nevis paša prāts, bet tavu dāva˙nu ˙˙spēks. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.  
(senā 15. pēc Vsv.)



 
 

  
Proper 23 

(svētdiena starp 9. un 15/10) 
A: Jes25:1-9; Flp4:1-9; Mt22:1-14 

B: Am5:6-7,10-15; Ebr4:12-16; Mk10:17-31 
C: 2Ķēn5:1-3,7-15c; 2Tim2:8-15; Lk17:11-19 

Liturģiskā krāsa: zaļa 
Introits 
 Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi 
dabūjam! (Ps90:12) 
 Es pateicos tam Kungam un daudzinu viņu no visas sirds 
taisno vidū un draudzē. Viņš saviem brīnumiem ir cēlis 
piemiņu; žēlīgs un žēlsirdīgs ir tas Kungs. (Ps111:1b,4) 

 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

 Ievadpsalms / Psalms ar atbildi  
A: Ps23 - Tu klāj man galdu, mans kauss ir piepildīts pilns līdz 

malai. (5a,c) 

B: Ps90:12-17 - Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs 
gudru sirdi dabūjam! (12) 

C: Ps111 - Es pateicos tam Kungam un daudzinu viņu no visas 
sirds taisno vidū un draudzē. (1b) 

Lūgšana 
Visuvarenais Dievs, tu, kas esi visu svētību a˙vots, 
un kuŗa labestība ir katru rītu jau˙na, 
ar sava Gara spēku, ļauj mums par to pateikties un sekot tev 

labprātīgā kal˙pošanā. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kuŗš dzīvo un valda, šī paša Svēta Gara vie˙nībā,  
Dievs no mūzības uz mū˙žību. 

 

 

 

 

Evaņģeli ja pants 
Ps104:24 
Cik lieli ir tavi darbi, ak, Kungs! 
Cik daudz ir to, un tos visus tu esi ar gudrību radījis; 
Zeme ir tavu radījumu pilna. 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,  
 * visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam; 
tu ar Dēlu un ˙Svēto ˙˙Garu  
 * esi mūs radījis un atpestī˙jis, un ˙˙svētdarījis. 
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami … 

Lūgšana pēc komūnijas 
Mēs tevi lū˙dzam, ˙˙Kungs,  
lai tu caur savu debesu dāvanu darbību valdi mūsu garu un 

mie˙su,  
lai mūs vada nevis paša prāts, bet tavu dāva˙nu ˙˙spēks. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.  
(senā 15. pēc Vsv.) 



 
 

 
Proper 24 

(svētdiena starp 16. un 22/10) 
A: Jes45:1-7; 1Tes1:1-10; Mt22:15-22 
B: Jes53:4-12; Ebr5:1-10; Mk10:35-45 

C: 1Moz32:22-31; 2Tim3:14-4:5; Lk18:1-8 
Liturģiskā krāsa: zaļa 

Introits 
 Es paceļu savas acis uz kalniem: no kurienes gan man nāks 
palīdzība? Mana palīdzība nāk no tā Kunga, kas radījis debesis 
un zemi. (Ps121:1,2) 
 Redzi, Israēla sargs nesnauž un neguļ. Tas Kungs ir tavs sargs, 
tas Kungs ir tava paēna tev pa tavu labo roku. (Ps121:4,5) 

 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

 Ievadpsalms / Psalms ar atbildi  
A: Ps96:1-9,(10-13) - Dodiet tam Kungam godu un dziediet 

viņam slavu! (7b) 
B: Ps91:9-16 - Tiešām, tu, ak, Kungs, esi mans patvērums! (9a) 
C: Ps121 - Mana palīdzība nāk no tā Kunga, kas radījis debesis 

un zemi. (2) 

Lūgšana 
Visuvarenais un mūžīgais Dievs, Kristū tu aklāji savu godību 

visām tau˙tām.  
Vairo arvien savu žē˙lastību, 
lai tava baznīca visā pasaulē stāv drošā ticībā un tava vārda 

apliecinā˙šanā.  
Caur viņu, mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. 

 

 

 

 

Evaņģeli ja pants 
Ps104:24 
Cik lieli ir tavi darbi, ak, Kungs! 
Cik daudz ir to, un tos visus tu esi ar gudrību radījis; 
Zeme ir tavu radījumu pilna. 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,  
 * visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam; 
tu ar Dēlu un ˙Svēto ˙˙Garu  
 * esi mūs radījis un atpestī˙jis, un ˙˙svētdarījis. 
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami … 

Lūgšana pēc komūnijas 
Mēs tevi lū˙dzam, ˙˙Kungs,  
lai tu caur savu debesu dāvanu darbību valdi mūsu garu un 

mie˙su,  
lai mūs vada nevis paša prāts, bet tavu dāva˙nu ˙˙spēks. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.  
(senā 15. pēc Vsv.) 

  



 
 

 
Proper 25 

(svētdiena starp 23. un 29/10) 
A: 3Moz19:1-2,15-18; 1Tes2:1-8; Mt22:34-46 

B: Jer31:7-9; Ebr7:23-28; Mk10:46-52 
C: Jer14:7-10,19-22 / Sir35:12-17; 2Tim4:6-8,16-18;  Lk18:9-14 

Liturģiskā krāsa: zaļa 
Introits 
 Cik mīlīgas ir tavas māju vietas, ak, Kungs Cebaot! Mana 
dvēsele ilgojas un tvīkst pēc tā Kunga pagalmiem, mana sirds 
un mana miesa skaļi gavilē pretī dzīvajam Dievam. (Ps84:2,3) 
 Svētīgi ir tie cilvēki, kas tevī atrod sev spēku, kam sirdīs stāv 
tavi ceļi, kas, caur raudu ieleju staigādami, to dara par 
avokšnainu zemi, un jau agrais lietus to pušķo ar svētību. Viņi 
iet no spēka uz spēku, līdz kamēr viņi parādās Dieva priekšā 
Ciānā. (Ps84:6-8) 

 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

 Ievadpsalms / Psalms ar atbildi  
A: Ps1 - Svētīgs tas cilvēks, kam prāts saistās pie tā Kunga 

baušļiem. (1a,2a) 
B: Ps126 - Kas ar asarām sēj, tie ar gavilēm pļaus. (5) 
C: Ps84:2-8 - Svētīgi ir tie cilvēki, kas tevī atrod sev spēku. (6a) 

Lūgšana 
Visuvarenais un mūžī˙gais ˙˙Dievs,  
vairo mūsos ticību, cerību un mī˙lestību,  
un, liec mums mīlēt to, ko tu pavēli, lai mēs saņemtu to, ko tu 

ap˙soli,  
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. 
 

 

 

 

Evaņģeli ja pants 
Ps104:24 
Cik lieli ir tavi darbi, ak, Kungs! 
Cik daudz ir to, un tos visus tu esi ar gudrību radījis; 

Zeme ir  tavu rad ī jumu pilna.Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,  
 * visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam; 
tu ar Dēlu un ˙Svēto ˙˙Garu  
 * esi mūs radījis un atpestī˙jis, un ˙˙svētdarījis. 
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami … 

Lūgšana pēc komūnijas  
Kungs, lai tavi sakramenti arvien mūs šķīstī un sar˙gā, 
un galā vada uz pestīšanas piepildījumu mū˙žībā. 
To lūdzam caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. 
(senā 14. pēc Vsv.) 



 
 

 
 

 Proper 26 
(svētdiena starp 30/10 un 5/11) 

A: Mih3:5-12; 1Tes2:9-13; Mt23:1-12 
B: 5Moz6:1-9; Ebr9:11-14; Mk12:28-34 

C: Jes1:10-18; 2Tes1:1-4,11-12; Lk19:1-10 
Liturģiskā krāsa: zaļa 

Introits 
 Tad es atzinos tev savos grēkos un neapslēpu savas vainas. Es 
sacīju: Ēs izsūdzēšu tam Kungam savus pārkāpumus!’ Un tu 
piedevi man manu grēka vainu. (Ps32:5) 
 Priecājieties par to Kungu, jūs taisnie, un gavilējiet visi, kam ir 
skaidra sirds! (Ps32:11) 

 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi  
A: Ps43 - Sūti savu gaismu un savu patiesību, ka tās mani vada. 
(3a) 
B: Ps119:1-8 - Svētīgi tie, kas Viņu meklē no visas sirds. (2a,c) 
C: Ps32:1-7 - Lai ikviens ticīgais Tevi piesauc posta laikā. (6a) 

Lūgšana 
Modini, ak Kungs, savu ļaužu sirdis meklēt to labumu, ko tu 

pie˙dāvā,  
lai beigās varam arī priecīgi baudīt tavas pestīšanas aug˙ļus.  
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.  
(arī senā 24. pēc Vsv.) 

 

 

 

Evaņģeli ja pants 
Ps130:1-2a; Ps44:8a-9b 
No dziļumiem es piesaucu, Kungs, tevi:  
* "Ak Kungs, klausi manu balsi!" 
Tu mūs izglāb no mūsu ienaidniekiem, 
* Tavam vārdam pateicamies mūžīgi. 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,  
 * visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam; 
tu ar Dēlu un ˙Svēto ˙˙Garu  
 * esi mūs radījis un atpestī˙jis, un ˙˙svētdarījis. 
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami … 

Lūgšana pēc komūnijas  
Kungs, lai tavi sakramenti arvien mūs šķīstī un sar˙gā, 
un galā vada uz pestīšanas piepildījumu mū˙žībā. 
To lūdzam caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. 
(senā 14. pēc Vsv.) 



 
 

Proper 27 
(svētdiena starp 6. un 12/11) 

A: Am5:18-24 / Salg6:12-16; 1Tes4:13-1; Mt25:1-13 
B: 1Ķēn17:8-16; Ebr9:24-28; Mk12:38-44 

C: Ij19:23-27a; 2Tes2:1-5,13-17; Lk20:27-38 
Liturģiskā krāsa: zaļa 

Introits 
 Lai tevī priecājas un līksmojas visi, kas tevi meklē! Un 
pastāvīgi viņi lai saka: ‘Liels ir Dievs!’ tie, kas meklē tevī glābiņu 
un tavu pestīšanu. (Ps70:5) 
 Es slavēšu to Kungu, kamēr dzīvošu, es dziedāšu savam 
Dievam, kamēr vēl še būšu! (Ps146:2) 

 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

 Ievadpsalms / Psalms ar atbildi  
A: Ps70 - Tu esi mans palīgs un mans glābējs, ak, Kungs, 

nekavējies! (6b)  
 VAI Salg6:17-20 - Gudrības sākums – alkas audzinā-šanai 
ļauties; pēc tās tiekties nozīmē to mīlēt. (17†) 

B: Ps146 - Tas Kungs uzceļ nospiestos. (8b) 
C: Ps17:1-9 - Pasargi mani kā savu acuraugu, tava spārnu 

pavēnī ļauj man patverties. (8) 

Lūgšana 
Kungs, tu zini, ka pastarajā dienā mūsu vienīgā cerība ir tava 
žē˙lastība, 

mēs tevi lūdzam, ļauj mums raudzīties uz visu lietu ga˙lu,  
lai kāzu mielasts ar tavu Dēlu ir mūsu prieks un ilgu 

pie˙pildījums. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. 
 
† pārņemts no Deuterokanoniskās grāmatas. LBB 2005.

 

 

 

 

 

Evaņģeli ja pants 
Ps130:1-2a; Ps44:8a-9b 
No dziļumiem es piesaucu, Kungs, tevi:  
* "Ak Kungs, klausi manu balsi!" 
Tu mūs izglāb no mūsu ienaidniekiem, 
* Tavam vārdam pateicamies mūžīgi. 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,  
 * visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam; 
tu ar Dēlu un ˙Svēto ˙˙Garu  
 * esi mūs radījis un atpestī˙jis, un ˙˙svētdarījis. 
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami … 

Lūgšana pēc komūnijas  
Kungs, lai tavi sakramenti arvien mūs šķīstī un sar˙gā, 
un galā vada uz pestīšanas piepildījumu mū˙žībā. 
To lūdzam caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. 
(senā 14. pēc Vsv.) 
 



 
 

 
Proper 28 

(svētdiena starp 13. un 19/11) 
A: Cef1:7,12-18; 1Tes5:1-11; Mt25:14-30 

B: Dan12:1-3; Ebr10:11-14,(15-18),19-25; Mk13:1-8 
C: Mal3:19-20a; 2Tes3:6-13; Lk21:5-19 

Liturģiskā krāsa: zaļa 
Introits 
 Tu manu dvēseli nepametīsi nāves valstībā, nedz savam 
svētajam liksi redzēt iznīcību. Tu darīji man zināmu dzīvības 
ceļu, tu piepildi mani ar prieku sava vaiga priekšā, un jaukas, 
svētības pilnas dāvanas pie tavas labās rokas ir mūžīgi. 
(Ps16:10,11) 
 Es skatīju to Kungu, savā priekšā vienumēr, jo viņš man ir pa 
labo roku, ka es nešaubītos. Tāpēc priecājās mana sirds un 
līksmoja mana mēle, un pat mana miesa dzīvos cerībā. (Ps16:8,9) 

 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

 Ievadpsalms / Psalms ar atbildi  
A: Ps90:1-8,(9-11),12 - Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka 

mēs gudru sirdi dabūjam. (12) 

B: Ps16 - Tāpēc priecājās mana sirds un līksmoja mana mēle, un 
pat mana miesa dzīvos cerībā. (9) 

C: Ps98 - Tas Kungs tiesās pasauli pēc likuma un tautas 
taisnībā. (9b) 

Lūgšana 
Kungs Dievs, valdi mūsu sirdis ar savu Svēto Ga˙ru,  
lai arvien raugamies uz pastaro dienu un visu lietu ga˙lu. 
Mudini mūs uz svētdzīvi tagad un nākamājā pasaulē ļauj 

mums dzīvot ar te˙vi. -> 

 

 
 

 
 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kuŗš dzīvo un valda, šī paša Svēta Gara vie˙nībā,  
Dievs no mūzības uz mū˙žību. 

Evaņģeli ja pants 
Ps130:1-2a; Ps44:8a-9b 
No dziļumiem es piesaucu, Kungs, tevi:  
* "Ak Kungs, klausi manu balsi!" 
Tu mūs izglāb no mūsu ienaidniekiem, 
* Tavam vārdam pateicamies mūžīgi. 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,  
 * visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam; 
tu ar Dēlu un ˙Svēto ˙˙Garu  
 * esi mūs radījis un atpestī˙jis, un ˙˙svētdarījis. 
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami … 

Lūgšana pēc komūnijas  
Kungs, lai tavi sakramenti arvien mūs šķīstī un sar˙gā, 
un galā vada uz pestīšanas piepildījumu mū˙žībā. 
To lūdzam caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.  
(senā 14. pēc Vsv.) 
 



 
 

 

Proper 29 – Ķēniņa Kristus diena 
Pēdejā svētdiena pēc Vasarsvētkiem 

 (svētdiena starp 20. un 26/11) 
A: Ech34:11-16,20-24; Ef1:15-23; Mt25:31-46 
B: Dan7:9-10,13-14; Atkl1:4b-8; Jņ18:33-37 

C: Jer23:1-6; Kol1:11-20; Lk23:33-43 
Liturģiskā krāsa: balta 

Introits 
 Tavs goda krēsls stāv stipri no sendienām, tu, Dievs, esi no 
mūžības un mūžību. (Ps93:2) 

 Gavilējiet tam Kungam, visa pasaule, līksmojiet, gavilējiet un 
spēlējiet, jo viņš tiesās pasauli pēc likuma un tautas taisnībā. 
(Ps98:4,9b) 
 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi  
A:. Ps95:1-7a - Jo viņš ir mūsu Dievs, un mēs esam viņa tauta, 

avis, ko viņa roka gana. (7a) 

B: Ps93 - Tavs goda krēsls stāv stipri no sendienām. (2a) 
C: Ps46 - Es esmu Dievs, cildināms tautu starpā. (10b) 

Lūgšana 
Visspēcīgais un mūžī˙gais ˙˙Dievs,  
tu, kas visu atjauno caur savu mīļoto Dē˙lu,  
kuŗu tu esi iecēlis par Priesteri un Ķēniņu visai radībai uz mūžu 

mū˙žiem; 
mēs tevi lūdzam, vieno visu cilvēci, kuŗu šķeļ grēka va˙ra, 
caur tava Dēla lēnprātīgās val˙dīšanas. 
Caur viņu, mūsu Kungu, Jēzu Kristu, Tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. 

 

 

 

 

Evaņģeli ja pants 
Ps45:3,2a 
Tu esi skaistāks starp cilvēku bērniem, 
Tavas lūpas ir laipnības un mīlības pilnas, 
Tāpēc Dievs tevi svētīs mūžīgi. 
Mana sirds izplūst košos vārdos – 
Es dziedāšu dziesmu ķēniņam.  

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,  
 * visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam; 
tu ar Dēlu un ˙Svēto ˙˙Garu  
 * esi mūs radījis un atpestī˙jis, un ˙˙svētdarījis. 
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami … 

Lūgšana pēc komūnijas 
Mēs lūdzam tevi, Kungs, dāvini mums žē˙lastību,  
ka caur tava sakramenta dziedējošo spē˙ku, 
top dziedināts viss, kas mūsu dvēselē ir ne˙vesels. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. 
(senā pēdējā pēc Vsv.) 
 

 

 



 
 

Mūžības svētdiena – 
Mirušo piemiņas diena† 

Pēdejā svētdiena pēc Vasarsvētkiem 
A: Atkl7:9-17; 1Jņ3:1-3; Mt5:1-12 

B:Jes25:6-9 / Sak3:1-9; Atkl21:1-6a; Jņ11:32-44 
C: Dan7:1-3,15-18; Ef1:11-23; Lk6:20-31 

Liturģiskā krāsa: balta 

Introits 
 Kungs, tu mani vadi pēc sava prāta un beidzot mani uzņemsi 
godībā. Kad tu esi mans, tad man nevajag ne debess, ne 
zemes! (Ps73:24,25) 

 Svētīgi mirušie, kas mirst iekš tā Kunga no šā brīža: tiešām, 
saka Gars, lai tie atdusas no savām pūlēm, jo viņu darbi tos 
pavada. (Atkl14:13) 

 Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. 
Āmen.) 

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi  
A: Ps34:1-10,23 - Bīstieties to Kungu, jūs viņa svētie. (10a) 

B: Ps24 - Tāds dabūs svētību no tā Kunga, sava Pestītāja. (5a,c) 
C: Ps149 - Dziediet tam Kungam jaunu dziesmu, viņa slavu 

svēto draudzē! (1) 

Lūgšana 
Kungs, Jēzu Kristu, tu esi augšāmcelšanās un dzī˙vība, 
un ar savu uzvaru pār grēku un nāvi tu esi gādājis mūžīgu 

taisnību, mieru un pestīšanu saviem ti˙cīgajiem. 
Tava vaiga priekšā mēs pieminam savus mīļos aizgājušos un 

tevi lū˙dzam:  
dāvini arī viņiem augšāmcelšanos un dzīvību un liec mums 

visiem reiz ieiet Tavos gaismas mā˙jokļos, 
kur tu dzīvo un valdi ar Tēvu Svētā Gara vie˙nībā,  
Dievs no mūžības uz mū˙žību. (Lūša) 

 

 

Evaņģeli ja pants 
Ps130:1-2a; Ps44:8a-9b 
No dziļumiem es piesaucu, Kungs, tevi:  
* "Ak Kungs, klausi manu balsi!" 
Tu mūs izglāb no mūsu ienaidniekiem, 
* Tavam vārdam pateicamies mūžīgi. 

Prefācija 
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,  
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,  
visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam 
 * caur Jēzu Kristu, ˙mūsu ˙˙Kungu; 
viņā mums mirdz svētīgas augšāmcel˙šanās ˙˙cerība, 
lai arī mūs nospiež ˙nāves ˙˙vara, 
 * mūs paceļ nākamās nemirs˙tības ˙˙apsolījums. 
[Taviem ticīgajiem, Kungs, dzīvība netiek atņem˙ta, bet 

˙˙pārveidota; 
kad šis zemes miteklis ˙sabrūk ˙˙pīšļos,  
 * tiem ir sagatavota mūžīgā dzim˙tene ˙˙debesīs.] 
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem  
 * slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami … 

Lūgšana pēc komūnijas 
Mēs lūdzam tevi, Kungs, dāvini mums žē˙lastību,  
ka caur tava sakramenta dziedējošo spē˙ku, 
top dziedināts viss, kas mūsu dvēselē ir ne˙vesels. 
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,  
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā  
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. 
(senā pēdējā pēc Vsv.) 
 
 
† Lasījumi pārņemti no 1. novembŗa – Visu svēto dienas 


