
Dienas programma

CETURTDIENA, 28. DECEMBRIS

Lūgums uzmanīgi sekot līdzi jūsu uzņemošās baznīcas norādījumus, transporta
maršrutus un sarakstus, kā arī kopīgo lūgšanu laikus, ko varat atrast ceļvedī (dalībnieka
ceļvedī).

Esiet īpaši uzmanīgs īpašo vilcienu, transfēru un autobusu sarakstiem.

No rīta dalībnieki dodas uz uzņemšanas baznīcu.

Pēcpusdienā, izbraukšana no ēšanas dalīšanas punktiem. Visiem braucieniem, uzmanīgi
sekojiet iepiekš saņemtajiem norādījumiem.

No 17:30 līdz 18:00
Vakariņu un nākamās dienas pusdienu dalīšana līdzņemšanai -norisināsies St.
Jakobshalle (skatīt kartē halles, šī bukleta aizmugurē). Neaizmirstiet paņemt līdzi
maisiņu, karoti un krūzīti vai bļodiņu.

19:00

Atrašanās vietu meklējiet savā ceļvedī

Dziesmas un lūgšanu struktūru meklējiet šī bukleta beigās.

Lasījums

(Cefanija, 3:14-17)

Lūgšanas otrajā daļā:

Brāļa Aloīza meditācija (tulkojumi pieejami pie lūgšanu vietu ieejas), kam
seko lūgšana ap krustu.

Tālāk seko atgriešanās naktsmītnēs. Respektējot jūsu viesģimenes, lūgums
ierasties laicīgi.

Uzmanīgi sekojiet līdzi norādēm par transporta kustību.



PIEKTDIENA, 29. DECEMBRIS

08:30

Rīta lūgšana uzņemošajā baznīcā

Dziesma: Jubelt und freut euch (21)

no 30. psalma
1. Es Tevi augsti teikšu, ak, Kungs, jo Tu esi mani augstu cēlis, Tu maniem
ienaidniekiem neesi ļāvis priecāties par mani. Kungs, ak, mans Dievs, es Tevi
piesaucu, un Tu mani dziedināji.
2. Dziediet Tam Kungam, jūs Viņa svētie, daudziniet Viņa svēto piemiņu!
3. Uzklausi mani, ak, Kungs, esi man žēlīgs, esi mans palīgs, ak, Kungs!"
4. Manas žēlabas Tu esi pārvērtis līksmē, esi novilcis man manas sēru drēbes,
mani apjozdams ar prieku.
5. Lai mana dvēsele Tev dzied un necieš klusu. Ak, Kungs, Tu mans Dievs, es
Tev pateikšos mūžīgi!

Lasījums

(Romiešiem, 8:34-35, 38-39)

Dziesma: Jésus le Christ (11)

Klusums

Lūgšana: Jēzu, mūsu prieks, kad mēs saprotam, ka tu mīli mūs, kaut kas mūsos
ir mierināts un pat pārveidots. Mēs tevi lūdzam: ko tu vēlies no manis? Un
caur Svēto Garu tu atbildi: neliec nekam sevi satraukt, es tevī lūdzos,
uzdrīkstēties dot savu dzīvi.

Lūgšana
1. Ak augšāmcēlušais Kristu, tava sirds cildina un tava dvēsele priecājas: mīli
visus, kas dzīvo ciešanās.
2. Augšāmcēlies Kungs, tevī mūsu atdzimšana jau ir sākusies šajā zemē: iedegt
mūs savā mīlestības ugunī.
3. Augšāmcēlies Kungs, tu nāci, lai piepildītu mūsu sirdis ar mieru: iekur mūsos
savas mīlestības uguni.



4. Augšāmcēlies Kungs, tavs Gars sadedz mūsos projām skumjas: iekur mūsos
savas mīlestības uguni.
5. Augšāmcēlies Kungs, tu nāci, lai sapulcētu mūs tavā miesā, baznīcā: iekur
mūsos savas mīlestības uguni.

Tēvreize

Dziesmas

Atklājot vietējās kopienas un mazo grupu tikšanās:

Kad mazās grupas ir izveidotas, iepazīstiniet sevi. Tad izlasiet iepriekšējā vakara un
rīta lūgšanu bībeles tekstus. (Cefanija 3:14-17 un Romiešiem 8:34-35, 38-39). Runājiet
un dalieties izmantojot jautājumus zemāk:

PIEKTDIENA, 29. DECEMBRIS



Sākot no 12:15
Tiek dalīta tēja laukumā, Münster tuvumā (BR31 pilsētas kartē).

13:00

Atrašanās vietu meklējiet savā ceļvedī

Lasījums

(Filipiešiem, 4:4-7)

Īsa Tezē brāļa meditācija lūgšanas beigās.



15:00

Semināri

Sekojiet katras tēmas norādījumiem. Angļu, Franču un Vācu valodā runās visur. Ja jums
nepieciešams tulkojums, droši jautājiet brīvprātīgajiem.

PIEKTDIENA, 29. DECEMBRIS





PIEKTDIENA, 29. DECEMBRIS





No 17:30 līdz 18:00
Vakariņu un nākamās dienas pusdienu dalīšana līdzņemšanai -norisināsies
St.   Jakobshalle (skatīt kartē halles, šī bukleta aizmugurē).

19:00

Atrašanās vietu meklējiet savā ceļvedī

Lasījums

(Mateja ev., 25:34-40)

Lūgšanas otrajā daļā:

Brāļa Aloīza meditācija un lūgšana ap krustu.

PIEKTDIENA, 29. DECEMBRIS



SESTDIENA, 30. DECEMBRIS

08:00

Rīta lūgšana uzņemošajā baznīcā

Dziesma: Laudate omnes gentes (12)

No 68. Psalma
1. Dziedātāju vadonim, Dāvida dziesma, psalms.
2. Dievs ceļas, Viņa ienaidnieki tiek izklīdināti, Viņa nīdēji un nicinātāji bēg no
Viņa vaiga.
3. Kā izklīst dūmi, tā Tu viņus izklīdini, un kā ugunī izkūst vasks, tā bezdievīgie
ies bojā Dieva priekšā.
4. Bet taisnie priecājas, viņi līksmojas Dieva priekšā un gavilē priekā.
5. Dziediet Dievam, mūzicējiet Viņa vārdam, sataisiet ceļu Viņam, kas pa
tuksnešiem brauc, —Kungs ir Viņa vārds. —Priecājieties Dieva žēlastībā un
gavilējiet Viņa priekšā!

Lasījums

(Jesaja, 58:6-8)

Dziesma: Señor, que florezca tu justicia (8)

Klusums

Lūgšana: Tu svētī mūs, cerības Dievs, un caur Svēto Garu vadi mūs mīlēt un
sacīt to mūsu dzīvēs.

Lūgšana
1. Par kara un vardarbības upuriem, Kungs, mēs lūdzam.
2. Par tiem, kas apspiesti un dzīves skarbumā ievainoti, Kungs, mēs lūdzam.
3. Par tiem, kas vecumā un slimībā ir vieni, Kungs, mēs lūdzam.
4. Par tiem, kas velta savu enerģiju miera atjaunošanai, palīdzēšanai tiem, kas
cieš, taisnības ieviesējiem, Kungs, mēs lūdzam.
5. Ak, Kristu, tu miri un augšāmcēlies par mums, lai nekas nevar mūs šķirt no
Dieva mīlestības. Padari mūs par šīs mīlestības lieciniekiem.

Tēvreize

Dziesmas



Tikšanās mazajās grupās  :

Izlasiet iepriekšējā vakara un rīta lūgšanu bībeles tekstus (Mateja ev., 25:34-40 un
Jesaja,   58:6-8) un 2018. gada otro priekšlikumu. Runājiet un dalieties kā iepriekšējā dienā:

SESTDIENA, 30. DECEMBRIS



Sākot no 12:15
Tiek dalīta tēja laukumā, Münster tuvumā (BR31 pilsētas kartē).

13:00

Atrašanās vietu meklējiet savā ceļvedī

Lasījums

(Jesaja, 61:1-3)

Īsa Tezē brāļa meditācija lūgšanas beigās.



15:00

Semināri

Sekojiet katras tēmas norādījumiem. Angļu, Franču un Vācu valodā runās visur. Ja jums
nepieciešams tulkojums, droši jautājiet brīvprātīgajiem.

SESTDIENA, 30. DECEMBRIS





SESTDIENA, 30. DECEMBRIS





No 17:30 līdz 18:00
Vakariņu un nākamās dienas pusdienu dalīšana līdzņemšanai -norisināsies
St.   Jakobshalle (skatīt kartē halles, šī bukleta aizmugurē).

19:00

Atrašanās vietu meklējiet savā ceļvedī

Lasījums

(Lūkas ev., 6:20-23)

Lūgšanas otrajā daļā:

Brāļa Aloīza meditācija un lūgšana ap krustu.

SESTDIENA, 30. DECEMBRIS



SVĒTDIENA, 31. DECEMBRIS

Dievkalpojums uzņemošajā baznīcā

Kam seko tikšanās vietējai adaptācijai: daloties ar iepriekšējā dienā saņemtajām
pusdienām, diskusijas starp uzņemošajiem un to viesiem par to, kā katrs no viņiem
dzīvo ticībā.

Svinības, kas atšķiras no jūsu uzņemošās baznīcas, laikus un vietas, jūs varat meklēt
informācijas centrā

Sākot no 14:15
Tiek dalīta tēja laukumā, Münster tuvumā (BR31 pilsētas kartē).

15:00

Reģionālā tikšanās

Šīs tikšanās, Tezē brāļu vadītas, ir paredzētas, lai palīdzētu jums atrast ceļu kā turpināt
“Uzticības svētceļojumu”, kad atgriezīsities mājās.

No 17:30 līdz 18:00
Vakariņu dalīšana norisināsies St. Jakobshalle (skatīt kartē halles, šī bukleta aizmugurē).



19:00

Atrašanās vietu meklējiet savā ceļvedī

Lasījums

(Jāņa ev., 10:11-16)

Lūgšanas otrajā daļā:

Brāļa Aloīza meditācija un lūgšana ap krustu.

31. decembra vakarā sabiedriskā transporta kustība Bāzelē un tās apkārtnē ir
ļoti ierobežota. Pārbaudiet savā ceļvedī, vai tajā ir norādīti kādi speciāli
transporta norādījumi šim vakaram.

23:00

Uzņemošajā baznīcā, kopā ar cilvēkiem, kas cieš, lūgšana par mieru, kam sekos
“tautu svētki”:

Dziesmas: In resurrectione tua (18) un Gib mich ganz zu eigen dir (1)

Ievadlūgšana: Dzīvais Dievs, reizēm mēs esam svešinieki uz Zemes, sašutuši
par vardarbību, skarbo pretestību. Sagatavo mūs būt samierināšanās
nēsātājiem jebkur, kur mūs noliec, kamēr cerība par mieru rodas mūsu
pasaulē.

Dziesma: Da pacem… in diebus (7)

No 27. Psalma
1. Tas Kungs ir mans gaišums un mana pestīšana, no kā man bīties? Tas Kungs
ir manas dzīves patvērums, no kā man baiļoties?
2. Vienu es izlūdzos no Tā Kunga, pēc kā es kāroju: ka es varu palikt Tā Kunga
namā visu savu mūžu, skatīt Tā Kunga jaukumu un pielūgt Viņu Viņa svētajā
vietā,
3. Mana sirds turas pie Tava vārda: "Meklējiet Manu vaigu!" Es meklēju, Kungs,
Tavu vaigu. 
4. Bet es esmu pilns paļāvības, jo redzu Tā Kunga laipnību dzīvo zemē. 
5. Esi droša un stipra, mana sirds, un gaidi uz To Kungu!  

SVĒTDIENA, 31. DECEMBRIS



Lasījums

(Atklāsmes grāmata, 21:1-5)

Dziesma: Voici Dieu qui vient à mon secours (20)

Klusums

Lūgšana
1. Lai tavs miers mirdz pār mums un, lai tava mīlestība atbrīvo mūs, Kungs, mēs
lūdzam.
2. Vadi savu baznīcu ceļā uz Evaņģēliju  ; lai tavs Svētais Gars saglabā to
aicinātu, Kungs, mēs lūdzam.
3. Ak, Kristu, tu esi paņēmis sev mūsu vājības un uzņēmies atbildību pār mūsu
slimībām, atbalsti tos, kas iet cauri pārbaudījumiem.
4. Par tiem, kas strādā ar apspiestiem, ar svešiem un vientuļiem, Kungs, mēs
lūdzam.
5. Par mūsu valstīm, par reģioniem, kur Kristieši var būt patiesības liecinieki un
vienotības radītāji, Kungs, mēs lūdzam.

Tēvreize

Dziesma: Tu sei sorgente viva (5)

Lūgšana: Mēs slavējam tevi, Kristu Jēzu: tava mīlestība saved mūs kopā. Caur
mūsu sadraudzību, ar vienkāršu uzmanību, ko veltām viens otram, tu dod
mums iespēju būt Dieva līdzjūtības atspoguļojumam.

Dziesmas



PIRMDIENA, 1. JANVĀRIS

Dievkalpojums uzņemošajā baznīcā

Dievkalpojuma, kas atšķiras no jūsu uzņemošās baznīcas, laikus un vietas, jūs varat
meklēt informācijas centrā

Pusdienas ar vietējiem iedzīvotājiem. Ja jūs paliekat kopējā naktsmītnē, apskatiet
ar jūsu uzņemošās baznīcas koordinātoru, kur jums tiks pasniegtas pusdienas.

No 16:00 līdz 18:00
Autobusa atiešana. Atiešanas vietas ir dažādas katrai valstij .




