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DIEVKALPOJUMA KĀRTĪBA – video skatītājiem 

 

PRIEKŠSPĒLE:  Īru tautas mūzika  
diakone Linda Sniedze Taggart, dulcimers 
 
IEVADS:  Psalms 118:1,14-24 
lasa diakone Linda Sniedze Taggart 
 
DZIESMA:  Ak diena gaišā, lielā  
Jāņa Rozentāla glezna ‘Agrs pavasaris Kurzemē’ (1909) 
salicis māc. Juris Saivars 
 
KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS PRIEKA VĒSTS:   Mateja evaņģēlijs 28:1-10 
lasa māc. Ieva Pušmucāne-Kineyko 
 
SVĒTRUNA – latviešu valodā 
māc. Igors Safins 
 
SVĒTRUNA – angļu valodā 
māc. Laris Saliņš 
 
DUETS:  Kaps ir tukšs.  – Claude Ely, Johnny Cash / Latviešu autors nezināms 
Laila Saliņa, balss un ģitāra/ Lalita Saliņa, balss  
Ņurjorkas draudzes Salas novada Lieldienu dievkalpojumā 2019. gadā 
 
DRAUDZES LŪGŠANA & TĒVREIZE 
māc. Aiva Rozenberga-Drummond un māc. Dace Zušmane 
 
STARPSPĒLE:  In Resurrectione Tua. –Taizé   
Tavā augšāmcelšanā, Kristu, priecājas debesis un zeme.   
Ilona Kundiņa, flauta 
 
UZRUNA bērniem  
prāv. Anita Vārsberga-Pāža 
 
DZIESMA:  Es zinu, dzīvo Glābējs mans 
Jāņa Rozentāla Dundagas baznīcas altārglezna ‘Lieldienu rīts’ (1912) 
salicis māc. Juris Saivars 
 
SVĒTĪŠANA  
 
PĒCSPĒLE:  Ak Tu priecīga / Vašingtonas draudzes skolas bērnu sveicieni 
salicis Ivars Kuškēvics 
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Novēlam ik dienu piedzīvot 

Augšāmcelšanās spēku un prieku – ticībā, cerībā un mīlestībā! 

Dieva miers ar jums! 

 
– Austrumu apgabala garīdznieki 

 
 
 
Sirsnīgs paldies Korijam Avotam par video montāžu un LELBA Baznīcas liturģijas un 
mūzikas nozares vadītājai prāv. Dr. Sarmai Eglītei par iniciatīvu un vadību video 
dievkalpojumu izkārtošanā. 
 

 

Sākot ar nākamo lappusi, piedāvājam šī video dievkalpojuma kārtību ar pilniem 
tekstiem.  Tas domāts īpaši tiem dievlūdzējiem, kas piedalīsies lasot, nevis skatoties 
video. 
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DIEVKALPOJUMA KĀRTĪBA – lasītājiem 

 

 

PRIEKŠSPĒLE:  Īru tautas mūzika  

diakone Linda Sniedze Taggart, dulcimers 

 

IEVADS:  Psalms 118:1,14-24 

lasa diakone Linda Sniedze Taggart 
 

Teiciet to Kungu, jo Viņš ir mīlīgs un Viņa žēlastība paliek mūžīgi! 

Tas Kungs ir mans stiprums un mana slavas dziesma, 
 Viņš ir mans glābējs. 

Gaviles un uzvaras prieks atskan taisno teltīs: 
 “Tā Kunga labā roka dara varenus darbus, 

tā Kunga labā roka ir augstu pacelta, 
 tā Kunga labā roka dara varenus darbus!” 

Es nemiršu, bet dzīvošu un sludināšu tā Kunga darbus. 
Tas Kungs mani gan smagi pārmācīja, 

 bet tomēr nenodeva nāvei. 

Atdariet man taisnības vārtus, 
 es iešu pa tiem un pateikšos tam Kungam! – 

Šie ir taisnības vārti: taisnie pa tiem ieies. 
Es pateicos Tev, ka Tu mani paklausīji un esi mans glābējs. 

Akmens, ko namdari nometuši pie malas, 
 ir kļuvis par stūŗa akmeni. 

Tas ir tā Kunga darbs, un tas ir brīnums mūsu acīs. 

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

 

 

DZIESMA:  Ak diena gaišā, lielā 

Jāņa Rozentāla glezna ‘Agrs pavasaris Kurzemē’ (1909) 

salicis māc. Juris Saivars 

Ak diena gaišā, lielā, Lai zeme gavilē. Kungs Kristus augšāmcēlies, Jauns rīts 
aust pasaulē. No nāves dzīvē jaunā, No zemes debesīs, Ar slavas dziesmām 
apsveikts, Viņš mūs ir pārcēlis. 
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Ar apskaidrotām sirdīm  
Mēs tagad saredzam  
Šeit Kristus gaismas starus  
Pār kapiem uzaustam.  
Viņš uzvarējis, slava,  
Klau, debess gavilē.  
Lai tālu un lai tuvu  
To slavē pasaule. 

 
(102) Johannes Damascenus  
un John Mason Neale,  
atdzejojusi Otīlija Baštika 

 
 
 
KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS PRIEKA VĒSTS  

lasa māc. Ieva Pušmucāne-Kineyko 
 

MATEJA EVAŅĢĒLIJS 28:1-10 (1965.g. tulkojumā) 

Bet pēc sabata, pirmajai nedēļas dienai austot, Marija Magdalēna un otra Marija 
nāca kapu apraudzīt. 2 Un redzi, notika liela zemestrīce, jo Tā Kunga eņģelis 
nāca no debesīm, piegājis novēla akmeni no durvīm un sēdās tam virsū. 3 Un 
viņa izskats bija kā zibens un viņa drēbes baltas kā sniegs. 4 Bet sargi drebēja aiz 
bailēm un kļuva kā miruši. 5 Bet eņģelis uzrunāja sievas, sacīdams: "Nebīstieties, 
jo es zinu, ka jūs meklējat Jēzu, krustā sisto. 6 Viņš nav šeitan, jo Viņš ir 
augšāmcēlies, kā Viņš sacījis. Nāciet šurp un raugait to vietu, kur Viņš gulēja. 
7 Un eita steigšus un sakait Viņa mācekļiem, ka Viņš ir no miroņiem 
augšāmcēlies; un redzi, Viņš jums pa priekšu noies uz Galileju, tur jūs Viņu 
redzēsit. Redzi, es jums to esmu sacījis." 8 Un tās steigšus izgāja no kapa ar 
bailēm un ar lielu prieku un tecēja to vēstīt Viņa mācekļiem. 9 Un redzi, Jēzus 
nāca tām pretim un sacīja: "Esiet sveicinātas!" Bet tās piegāja pie Viņa, 
apkampa Viņa kājas un krita Viņa priekšā pie zemes. 10 Tad Jēzus saka uz tām: 
"Nebīstieties, eita un sakait to Maniem brāļiem, lai viņi noiet uz Galileju, un tur 
viņi Mani redzēs." Allelūja! 
 
 
SVĒTRUNA – latviešu valodā 

māc. Igors Safins 

Lieldienas - Kristus uzvaras svētki! Tā ir uzvara tiem, kas kļūdaini, nepilnīgi, 
grēcīgi. Tiem, kas varbūt jūtas kā zaudētāji pasaules un cilvēku spēlēs un 
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sacensībās. Kristus uzvara notiek pretēji apstākļiem un kontekstiem. Tā 
nepieprasa un neuzstāda noteikumus, bet vienkārši notiek - beznosacījumu 
Mīlestībā. 

Lieldienu uzvara - augšāmcelšanās brīnums - tā ir dzīvības Uzvara katram no 
mums. Tā notiek, un tā tiek dāvāta ikvienam cilvēkam, neatkarīgi no reliģiskām 
darbībām vai rituāliem. Lieldienas notiek neatkarīgi no pasaules briesmām, 
apdraudējumiem, slimībām vai sērgām! Lieldienas notiek neatkarīgi no tā, 
kādus saukļus mēs izrunājam un kādus uzskatus mēs atbalstām. 

Kristus ir parādījies dzīvs! Viņu nevajag meklēt starp mirušajiem. Viņš nav miris 
un par Viņu nevajag runāt tā, it kā viņš būtu joprojām miris. Mums nevajag viņu 
atdzīvināt un mums nevajag Viņu padarīt par relikviju. Viņš ir Dzīvs! Un Viņa Gars 
ir klātesošs un darbīgs. Kad Tas darbojas mūsos, Viņa Uzvara kļūst mūsu uzvara. 
Mēs apliecinām Jēzus Kristus dzīvotspēju, kad palīdzam Dzīvībai iekarot nāvi 
visās tās izpausmēs. Kristus dzīvo savā Baznīcā, un tāpēc Baznīca nezaudē 
cerību un drosmi, bet priecīgi un pārliecinoši steidzas pretī nākotnei, pretī 
pasaules Uzvarētājam. Un ja mēs no visas sirds un dvēseles pieņemam Dieva 
uzvaru - tad Lieldienas mums vairs nav tikai reliģiski svētki. Lieldienu notikumi 
mums kļūst par augšāmcelšanās svinībām, un mēs katrs personiski kļūstam par 
daļu no tām – laikā un mūžībā. 

Lieldienas ir arī Baznīcas un Dieva tautas vienotības svētki. Kad ticīgie visā 
pasaulē ir vienoti  cerībā un paļāvībā uz Kristu - Uzvarētāju. Raksti un baznīca 
aicina - nemeklējiet Jēzu ideoloģiju, mītu un ilūziju kapos. Viņš tur nav! Viņš ir 
augšāmcēlies! Viņš aicina mūs sekot viņam. 

Cauri Klusajai nedēļai, evaņģēlijs mūs ir vadījis līdzi Kristum, Viņa krusta ceļā. 
Ticībā mēs esam kļuvuši Kristus līdzinieki, gan Viņa ceļā, gan augšamcelšanā. 
Mēs – es un tu liecinām par Jēzu Kristu, kas tika krustā sists, Uzvaru un 
augšāmcelšanos. Mēs pasaulei liecinām par Kristu, mēs parādām ar savu 
piemēru pasaulei Kristus vaigu. Un tas notiek, ne tikai mūsu sasniegumu, 
panākumu vai cilvēciskas  atzinības dēļ, bet gan pateicoties tam, ka savas 
uzvaras mēs atdodam Dievam. Dievam nav uzvarēto! Toreiz - baznīcas 
pirmsākumos, tie, kurus neprātīgais pūlis, bezatbildīgie valdnieki un bezdievīgie 
priesteri sauca par svētajiem muļķiem, nolādēja un sita krustā,  - arī tie pieņem 
Kristus tēlu, kaut arī cieš un piedzīvo lielāko zaudējumu savā dzīvē, upurējot 
savu dzīvību. Tomēr tie zina - Dievam nav uzvarēto! Jo ar Dievu mēs vienmēr 
uzvaram. 

Kristiešus nesauc par kristiešiem tāpēc, ka viņi ar kaut ko pārspēj citus cilvēkus, 
bet gan tāpēc, ka Kristus viņos dzīvo un darbojas. Ar savu ticību, izturēšanos, 
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mīlestību, lūgšanām, atbilžu meklēšanu, cīņu un drosmi mēs nesam Lieldienas 
citiem! Ļausim, lai tas notiek arī šajās Lieldienās! Lai rūpes, raizes un bailes 
atkāpjas, lai Kristus varētu manī augšāmcelties. 

Kristus ir augšāmcēlies! Patiesi, patiesi augšāmcēlies!   
Āmen. 
 
 
SVĒTRUNA – angļu valodā 

māc. Laris Saliņš 

MATTHEW 28 
1After the Sabbath, toward the dawn of the first day of the week, Mary 
Magdalene and the other Mary went to see the tomb. 2 An angel of the Lord 
descended from heaven and came and rolled back the stone. 5 The angel said to 
the women, “Do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was 
crucified. 6 He is not here, for he has risen, as he said. 7 Go quickly and tell his 
disciples that he has risen from the dead, and behold, he is going before you to 
Galilee; there you will see him.” 8 So they departed quickly from the tomb with 
fear and great joy. 9 And Jesus met them and said, “Rejoice!” And they came up 
and took hold of his feet and worshiped him. 10 Then Jesus said to them, “Do 
not be afraid.” 

Easter 2020 - “Rejoice! Do not be afraid.” 

Christ’s followers through the centuries have greeted the Easter morning 
sunrise as the joyous sign of the victory of Life and Love over Sin and Death. 
But when “Mary Magdalene and the other Mary went to see the tomb”, 
Christ’s tortured death on the cross was still a nightmare from which they 
couldn’t awake.  

When the Marys reached the tomb, the stone had already been rolled away. An 
angel proclaimed: “Do not be afraid; He is not here; for he has been raised.” My 
sisters, Laila and Lalita, will sing: “Kaps ir tukšs!” (“The grave is empty!”) Or as 
Johnny Cash sang in English: “Ain’t no grave gonna hold my body down!” 

Today we experience an Easter morning that is different from any that we have 
known before. We are meeting virtually, not face-to-face. All around us a virus 
continues to spread. We fear the rising toll on life, health and well-being. This 
Easter, as never before, together we seek God’s blessing and guidance. We 
pray that Jesus, who was raised from the dead, will be our Good Shepherd in 
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this profound time of trial who will lead us through the Shadow of the Valley of 
Death to the restored safety of Green Pastures.  

A masterpiece by the 19th century Latvian painter, Jānis Rozentāls, depicts 
Mathew’s Easter morning story. In the morning cold, one Mary is wrapped in a 
black scarf. She holds pussy willows and a wreath to place by Christ’s body. The 
Marys and Jesus are not depicted as Galileans, but as Latvians. This is how the 
artist tells us that the invitation of faith is to make this story our own by 
imagining ourselves meeting the reality of Deathlessness. The rosy cheeks of 
“the other Mary” reflect the rosy glow of the clouds illuminated by the Easter 
morning sunrise. Jesus comes from light to bring light to a dark world. Fear 
ends when Jesus says: “Rejoice!” And the Marys “went, held him by the feet, 
and worshipped him.”  

Without faith in the Resurrection, we are like the women who went to the 
tomb in mourning, doing what needs to be done, but dreading what the future 
might bring. With faith in the Resurrection, we become like the women who 
have met the Risen Christ. We are ready to meet the challenges facing us with 
hope in our hearts and “Hallelujah!” on our lips.  

On Easter morning Jesus is still the crucified, but with the resurrection he is 
also the Victor and the Incarnation of Eternal Life. Doubt and fear no longer 
pull us downwards, because the “Hallelujah!” shouts of Easter morning lift us 
towards the Heavens and the Eternal. This Easter morning the Risen Christ 
emboldens us to hope that the words he spoke to the Marys on the first Easter 
are also spoken to us in this time of trial: “Do not be afraid.” “Rejoice!” Amen.           
 
 
DUETS:  Kaps ir tukšs.  – Claude Ely, Johnny Cash / Latviešu autors nezināms 

Laila Saliņa, balss un ģitāra/ Lalita Saliņa, balss  

Ņurjorkas draudzes Salas novada Lieldienu dievkalpojumā 2019. gadā 
 
 
DRAUDZES LŪGŠANA & TĒVREIZE 

māc. Aiva Rozenberga-Drummond un māc. Dace Zušmane 

 
Šajā īpašajā un neierastajā Kristus Augšāmcelšanās rītā aicinām jūs atvērt savas 
sirdis lūgšanā, kas veidota dialoga formā ar Tēvreizi. Pēc katras Tēvreizes rindas 
aicinām dziļi ievilkt elpu, bet lūgšanas beigās vēlreiz kopā teikt Tēvreizi. 
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Svētais un mūžīgais Dievs, mūsu Pestītāja Jēzus Kristus aicināti, mēs nākam pie 
Tevis lūgšanā, un uzrunājam Tevi, mūsu Tēvu, kas esi vienmēr mums līdzās. 

Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs vārds.           

Mēs Tev pateicamies, Dievs, ka Tu mums esi devis iespēju būt kopā šajā 
Augšāmcelšanās rītā. Lai arī neklātienē, tomēr siržu kopībā vienoti viens ar otru 
lūdzam, lai Tavas valstības gaisma staro mūsos un mūsu dzīvēs, un lai mūsu 
gars manto spēku no Tava Gara.  

Lai nāk Tava valstība.       

Mēs Tevi lūdzam: vairo mūsu ticību un dod mums sava Gara spēku, lai mēs 
pastāvam priecīgi cerībā, pacietīgi un saprotoši bēdās, neatlaidīgi lūgšanās, 
mācīdamies visās lietās palaist vaļā savas vēlmes un sekot Tavam svētajam 
prātam.  

Tavs prāts lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes.       

Mēs Tev pateicamies, Dievs, par visām dāvanām, ieskaitot mūsu dzīvību un 
elpu. Esi, Tēvs, arī turpmāk pie mums un sargā mūs.  

Palīdzi mums visiem tuvu un tālu, kas esam bailēs, vientulībā, izmisumā, 
trūkumā un neziņā.  

Dāvā spēku un palīdzību tiem, kas ir slimi un grūtībās, un tiem, kas pašaizliedzīgi 
rūpējas par citiem, ziedojot paši savas dzīvības.  

Pāri visam palīdzi mums rast mieru un drošību Tevī. 

Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien.          

Palīdzi dzīvot sakaņā ar Tavu aicinājumu, saredzot ikvienu kā savu tuvāko un 
mīlēt citu kā sevi pašu. Un piedod mums tos brīžus, kad nomaldamies savā 
cilvēcībā un savu vajadzību šaurajā pasaulē. Lai šie cilvēcisko vājību un 
ierobežojumu brīži mums palīdz pazemībā attapties un ik reizi no jauna 
atgriezties uz Tava žēlastības ceļa.  

Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem 
parādniekiem.           

Tavai žēlastībai mēs uzticam visu esošo: visas paaudzes, ģimenes, draudzes un 
baznīcas, visas tautas, valstis un to vadības. Palīdzi visiem saredzēt, cik ļoti šajā 
pasaulē mēs esam saistīti viens ar otru, un kā mūsu veselības un dzīvības 
pavedieni mijas un krustojas.  

Esi ar ikvienu sirdi un dvēseli šajā Lieldienu rītā. Palīdzi, lai mēs esam Tavas 
valstības cēlāji un beznosacījuma mīlestības nesēji virs zemes.  

Un neieved mūs kārdināšanā. Bet atpestī mūs no ļauna.                
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Māci mums būt par pasaules gaismu, kas staro cauri bailēm, neziņai un 
nejūtībai. Rādi kā mums nest Augšāmceltā mīlestību, spēju būt līdzās, mierināt 
un atbalstīt. Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars - uzklausi mūs! Vairo mūsu ticību 
un dod mums savu mieru! 
 
Mūsu Tēvs debesīs!  
Svētīts lai top Tavs vārds.  
Lai nāk Tava valstība. 
Tavs prāts lai notiek ka debesīs, tā arī virs zemes. 
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. 
Un piedod mums mūsu parādus, 
Kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. 
Un neieved mūs kārdināšanā. Bet atpestī mūs no ļauna. 
Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. 
Āmen. 
 
 
STARPSPĒLE:  In Resurrectione Tua. –Taizé   

Tavā augšāmcelšanā, Kristu, priecājas debesis un zeme.   

Ilona Kundiņa, flauta 
 
 
UZRUNA bērniem  

prāv. Anita Vārsberga-Pāža 

 
Mīļie Dieva bērni – mazie un lielie! 

Kad lietas nenotiek tā, kā esam cerējuši, mēs piedzīvojam vienu no divām 
emocijām – vilšanos vai pārsteigumu.   

Vilšanās ir tad, kad mūsu plāni neīstenojas, kad tas, ko gaidījām, nenotiek.  Mēs 
esam vīlušies, sarūgtināti, bēdīgi – varbūt pat dusmīgi.  Šobrīd, kad tik daudz 
mainās mūsu dzīvēs – skolas ir slēgtas, sporta nodarbības atceltas, dzimšanas 
dienas viesības nedrīkst noturēt – mēs zinām, ko nozīmē vilšanās. 

Bet, kad kaut kas labs, ko nebijām sagaidījuši, notiek – tas ir pārsteigums!   Tad 
mēs esam priecīgi pārsteigti, izbrīnījušies, smaidīgi – un gribam rādīt to arī 
citiem.  Izrādās, ka ir jauki tikties ar saviem skolotājiem un klases biedriem 
internetā!  Kuŗš būtu iedomājies, ka mamma vai tētis var mājmācības pataisīt 
interesantas!  Varbūt vecvecāks vai krustvecāks no citas pilsētas Tev uz 
Lieldienām atsūtīs kādu saldumu!  Kas par jauku pārsteigumu! 
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Šodien Bībelē lasām, ka Jēzus draugi bija vīlušies.  Viņi bija redzējuši, kā Jēzu 
apcietināja un sita.  Un kā viņš nomira.  Viņi bija bēdīgi, varbūt pat dusmīgi, jo 
viņi nebija sagaidījuši, ka tas notiktu ar viņu labo draugu un skolotāju.  Arī divas 
sievietes, abas Marijas, kas no rīta agri gāja apciemot Jēzus kapu, bija vīlušās un 
nobijušās, kad viņas tur neatrada Jēzu.  Bet evaņģēlists Matejs stāsta, ka viņas 
ilgi nebēdājās.  Jo kaps, kur Jēzus bija apglabāts bija tukšs, tādēļ, ka Jēzus bija 
dzīvs!  Viņu vilšanās pārvērtās patiesā pārsteigumā un priekā!  Viņas vairs nebija 
vīlušās, bet tik priecīgas, ka viņas tūlīt skrēja pateikt Jēzus draugiem, lai arī viņi 
vairs nebūtu bēdīgi – jo Jēzus nebija vairs miris, bet dzīvs!   

Dzīvē visi kādreiz piedzīvo vilšanos, piemēram, kad nesaņemam to, ko vēlamies.  
Bet bieži vilšanās tiek pārvērsta priecīgā pārsteigumā, kad redzam, ka saņemam 
kaut ko vēl labāku, nekā bijām iedomājušies.  Jēzus mums apsolīja, ka viņš 
vienmēr būs ar mums – arī tad, kad pārņem bēdas vai pat bailes.  Dievs savā 
lielā mīlestībā Jēzu piecēla no mirušajiem un pārsteidza visu pasauli ar tukšo 
kapu.  Tā Dievs mums apsola, ka Viņš var un grib mūsu vilšanos pārvērst priekā.  
Tik lielā priekā, ka mēs tūlīt skriesim un stāstīsim visiem saviem draugiem, cik 
labs Dievs ir!  Āmen!  Allelūja! 

 
DZIESMA:  Es zinu, dzīvo Glābējs mans 

Jāņa Rozentāla Dundagas baznīcas altārglezna ‘Lieldienu rīts’ (1912) 

salicis māc. Juris Saivars 
 
 
       Es zinu, dzīvo Glābējs mans, 
       Es priecīgs Viņš mans labais Gans; 
       Viņš dzīvo, dzīvo mirušais, 
       Viņš dzīvo Valdnieks mūžīgais.   
 
       Viņš dzīvo, mani mīlēdams, 
       Viņš dzīvo, mani svētīdams; 
       Viņš veldzi manai dvēs’lei dod, 
       Pie Viņa sirds man mieru rod. 
 
       Viņš dzīvo, dāvā dzīvību,  
       Ar Viņu nāvi pārspēšu; 
       Es priecīgs – Viņš mans labais Gans, 
       Viņš dzīvo, dzīvo Glābējs mans.  

       (104) S. Medley, atdzejojis Eduards Zirnītis 
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SVĒTĪŠANA  

prāv. Anita Vārsberga-Pāža 
 

Dievs Kungs lai tevi svētī un tevi pasargā! 
Dievs Kungs lai apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs! 
Dievs Kungs lai paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru! 
Āmen!  
 
 
PĒCSPĒLE:  Ak Tu priecīga / Vašingtonas draudzes skolas bērnu sveicieni 

salicis Ivars Kuškēvics 
 
 

 
 

Novēlam ik dienu piedzīvot 

Augšāmcelšanās spēku un prieku – ticībā, cerībā un mīlestībā! 

Dieva miers ar jums! 

 
– Austrumu apgabala garīdznieki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirsnīgs paldies Korijam Avotam par video montāžu un LELBA Baznīcas 
liturģijas un mūzikas nozares vadītājai prāv. Dr. Sarmai Eglītei par iniciatīvu un 
vadību video dievkalpojumu izkārtošanā. 


