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42. NODAĻA

ADVENTA VAINAGA SVĒTĪŠANAS RITUĀLS

1273. Adventa vainagus un sveces var svētīt Mises laikā Adventa I svētdienā vai
īpaša dievkalpojuma laikā, kuru svin saskaņā ar diecēžu ieradumiem.

1274. Tiek svinēta Adventa I svētdienas Mise. Pēc sprediķa priesteris saka zemāk
doto pamācību. Ja svētī tikai sveces, rituāls attiecīgi jāpielāgo.

Adventa vainagi un sveces ir gaidīšanas laikposma izteiksmīgi
simboli. Gaisma norāda ceļu, izkliedē tumsu, aizdzen bailes un
sniedz drošības sajūtu. Ap gaismu pulcējas ģimenes, kā arī citas
cilvēku kopienas. Gaisma ir arī Kristus, pasaules Gaismas, simbols.
Adventa vainagā novietoto četru sveču pakāpeniska aizdegšana
simbolizē Kristus dzimšanas tuvošanos. Adventa vainaga zaļie zari ir
cerības simbols gaismas uzvarai pār tumsu, dzīvības uzvarai pār
nāvi.
1275. Priesteris saka:
Lūgsim Dievu, lai Viņš svētī šo vainagu (šos vainagus) un Adventa
sveces un ar sava Dēla gaismu izkliedē mūsu sirds tumsu.
SVĒTĪBAS LŪGŠANA

1276. Pēc īsas lūgšanas klusumā celebrants paceļ rokas un izsaka svētības
lūgšanu:

Esi slavēts, Kungs, mūsu Dievs, mūžības Karali! Tu ļauj mums šogad
atkal no jauna piedzīvot prieku, gaidot Tava Dēla atnākšanu. Svētī
 šo vainagu ( šos vainagus ) un sveces un stiprini mūsos
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pestīšanas cerību. Lai šis vainags (šie vainagi) atgādina mums, ka Tu
esi mūžīgs un mājo neaizsniedzamā gaismā.
Dari, lai mēs, Kristus gaismas apgaismoti, paliekam lūgšanā un
izejam Viņam pretī ar ticības un mīlestības gaismu. Kas dzīvo un
valda mūžu mūžos.
Visi: Amen.

1277. Celebrants apslaka vainagus ar svētīto ūdeni.
SVEČU SVĒTĪŠANA

1278. Ja svēta tikai sveces (gaismekļus), celebrants izsaka sekojošu lūgšanu:
Esi slavēts, Kungs, mūsu Dievs, mūžības Karali! Tu ļauj mums šogad
atkal no jauna piedzīvot prieku, gaidot Tava Dēla atnākšanu. Svētī 
šīs sveces un stiprini mūsos pestīšanas cerību. Lai šīs sveces
atgādina mums, ka Tu esi mūžīgs un mājo neaizsniedzamā gaismā.
Dari, lai mēs, Kristus gaismas apgaismoti, paliekam lūgšanā un
izejam Viņam pretī ar ticības un mīlestības gaismu. Kas dzīvo un
valda mūžu mūžos.
Visi: Amen.

1279. Celebrants apslaka sveces ar svētīto ūdeni. Ja svētība notiek svētās Mises
laikā, tad seko Ticības apliecinājums.
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43. NODAĻA

OBLĀŠU SVĒTĪŠANAS RITUĀLS
1280. Šo svētību var svinēt baznīcā izdevīgā dienā pirms Kunga dzimšanas
svinībām vai 24. decembrī dienā pēc Komūnijas lūgšanas.

1281. Pēc Komūnijas lūgšanas celebrants var vērsties pie ticīgajiem šādi vai
līdzīgi:

Šodien svētīsim oblātes, ar kurām dalīsimies vigilijas vakariņu
sākumā. Oblāšu laušana vigilijā vai Ziemassvētku laikposmā ir
skaists un izteiksmīgs reliģisks ieradums, kādu Latvijā ievērojam
saskaņā ar tradīciju.
Maize ir Dieva Radītāja dāvana un cilvēku roku darba auglis.
Sēžoties pie kopīga galda, par zīmi vienībai un brālībai dalāmies ar
maizi un citiem ēdieniem.
Ik gadus vigilijas vakariņu iesākumā laužam baltu maizi, oblāti, un
izsakām cits citam vēlējumus. Starp ģimenes locekļiem savstarpēji
sacītie labie vārdi izsaka maizes laušanas žesta jēgu. Tie pauž, ka
ilgojamies cits citam būt tik labi kā maize, dzīvot saskaņā un vienībā,
jo kopīgi ēdam maizi, kas cepta no daudziem labības graudiem.
Oblāšu laušana atgādina arī, ka Dieva Dēls mūsu dēļ kļuva Cilvēks
un iedibināja Euharistiju, kurā maizes un vīna zīmēs dod mums par
barību savu Miesu un Asinis, lai mūs vienotu savstarpējā mīlestībā.
Slavēsim Dievu par maizes un Euharistijas dāvanu, kā arī lūgsim, lai
Viņš svētī mūs un šīs oblātes, ko lauzīsim pie vigilijas galda savā
ģimenē.
SVĒTĪBAS LŪGŠANA

1282. Pēc īsas lūgšanas klusumā celebrants izsaka svētības lūgšanu:
Esi slavēts, Dievs, visas pasaules Kungs, jo, pateicoties Tavam
dāsnumam, esam saņēmuši maizi, kas ir zemes un cilvēku roku
darba auglis. Tu mīlestībā sūtīji pasaulē savu vienpiedzimušo Dēlu,
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kurš maizes zīmē dod mums savu Miesu kā barību un nemirstības
iesākumu. Viņa dzimšanas piemiņai mēs sēdīsimies pie kopīga galda
un lauzīsim oblātes.
Svētī  mūs un šīs oblātes, ar kurām dalīsimies saskaņā ar senu
ieradumu, izsakot cits citam svētku vēlējumus. Piepildi mūsu sirdis
ar laipnību, mīlestību un mieru, lai mēs ikdienas rīcībā apliecinām to,
ko izteiksim vārdos. Dari, lai mēs cits citam esam labi kā maize un
reiz pulcējamies uz brālīgu mielastu Tavā valstībā. Caur Kristu,
mūsu Kungu.
Visi: Amen.

1283. Celebrants apslaka oblātes ar svētītu ūdeni. Pēc tam dod ticīgajiem
noslēguma svētību un sūta viņus kā parasti.
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44. NODAĻA

BETLĒMES SVĒTĪŠANAS RITUĀLS
1284. Ja tiek svētītas uz dievnamu atnestās betlēmītes, silītes, Bērna Jēzus
figūriņas, tad šo svētību var svinēt pēc svētās Komūnijas lūgšanas rīta Misē 24.
decembrī vai citā izdevīgā dienā Adventa pēdējā nedēļā.
Ja svēta betlēmi, kas ierīkota baznīcā, tad šo svētību svin Kunga dzimšanas
svinību vigilijas sv. Mises iesākumā.

1285. Celebrants svētību var iesākt sekojoši:
Svētais evaņģēlists Lūkass saka, ka Vissvētākā Jaunava Marija
dzemdēja Dēlu un guldīja Viņu silē, jo tiem nebija vietas mājvietā. Šī
notikuma atcerei Kunga dzimšanas vigilijā izrotājam eglītes,
iekārtojam dievnamā betlēmi, kur tiek novietota Bērniņa Jēzus
figūra. Arī savās mājās pie eglītes goda vietā liekam mazu betlēmīti,
kurā noliekam silītē Bērniņa Jēzus figūriņu. Lūgsim Dievu Tēvu,
kurš mīlestībā sūtīja pasaulē savu Dēlu, lai mēs būtu gatavi ticībā
pieņemt Jēzu mūsu sirdīs un ģimenēs.
SVĒTĪBAS LŪGŠANA

1286. Visi brīdi lūdzas klusumā. Pēc tam celebrants paceļ rokas un izsaka
svētības lūgšanu:

Dievs, mūsu Tēvs, Tu tik ļoti mīlēji cilvēkus, ka sūtīji mums Jēzu,
savu vienpiedzimušo Dēlu, kurš piedzima no Jaunavas Marijas, lai
Viņš mūs atpestī un aizved pie Tevis.
Dari ar savu svētību  , lai šī betlēme un Bērniņa Jēzus figūra (šīs
betlēmītes, šīs silītes, šīs Bērniņa Jēzus figūriņas) ir mums Viņa
klātbūtnes un Tavas mīlestības zīme.
Labais Tēvs, dāvā savu svētību arī mums, Taviem ticīgajiem (mūsu
vecākiem, radiem un draugiem), un atver mūsu sirdis, lai mēs ar
prieku uzņemam Jēzu, vienmēr darām to, ko Viņš mums uztic, un
saskatām Viņu visos, kam nepieciešama mūsu mīlestība.
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Mēs to lūdzam Jēzus, Tava mīļotā Dēla, vārdā, kurš nāk apveltīt
pasauli ar mieru. Kas dzīvo un valda mūžu mūžos.
Visi: Amen.

1287. Celebrants var apslacīt betlēmi (betlēmītes, silītes, figūriņas) ar svētīto
ūdeni.
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45. NODAĻA

AUZU SVĒTĪŠANAS RITUĀLS
SV. STEFANA SVĒTKOS
1288. Pēc Komūnijas lūgšanas celebrants svētību var iesākt sekojoši:
Sv. Lūkasa evaņģēlijā lasām, ka Marija dzemdēja Jēzu grotā, kur
Betlēmes gani sargāja savu ganāmpulku, un guldīja Viņu silē. Uz
Kunga dzimšanas svētkiem mēs izveidojam mūsu mājās un baznīcās
betlēmīti, kur līdzās Jēzus silītei atrodas vērša un ēzelīša figūras.
Ar savu atnākšanu Jēzus svētdarīja visu Dieva radīto pasauli, tātad
arī cilvēka darbu, kur dzīvnieki tik bieži kalpo un palīdz cilvēkam,
kā arī barojas ar zemes augļiem, ko savācis cilvēks.
Šodien, svētā pirmmocekļa Stefana svētkos, saskaņā ar senu
ieradumu svētīsim auzas, lai tās kalpotu mājdzīvniekiem kā barība
un zāles un pavasarī tiktu iesētas kā bagātīgas ražas aizmetnis.
SVĒTĪBAS LŪGŠANA

1289. Pēc īsas lūgšanas klusumā celebrants paceļ rokas un izsaka svētības
lūgšanu:

Dievs, visvarenais Tēvs, Tu radīji debesis un zemi, Tu radīji
dzīvniekus, lai tie mums palīdz darbā un dzīves vajadzībās. Tu
piešķīri cilvēkam varu pār Tavu roku darbiem un ļāvi tam visu
pārvaldīt: dzīvniekus un ikvienu lopu, gaisa putnus un jūras zivis.
Ar svētā pirmmocekļa Stefana aizbildniecību mēs Tevi pazemīgi
lūdzam, svētī  šīs auzas, lai tās kalpo dzīvniekiem kā barība un
zāles. Lai, dotas slimībā, tās atgriež tiem veselību, bet, iesētas laukā,
lai nes simtkārtīgu ražu. Caur Kristu, mūsu Kungu.
Visi: Amen.

1290. Celebrants apslaka ar svētīto ūdeni klātesošos un viņu atnestās auzas. Pēc
tam viņš dod ticīgajiem noslēguma svētību un sūta kā parasti.
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46. NODAĻA

VĪNA UN SULAS SVĒTĪŠANAS RITUĀLS
SV. APUSTUĻA UN EVAŅĢĒLISTA JĀŅA SVĒTKOS
27. DECEMBRĪ

1291. Pēc Komūnijas lūgšanas celebrants var iesākt svētību sekojoši:
Tradīcija vēsta, ka nelabvēļi sagatavoja sv. Jānim kausu ar saindētu
vīnu, taču apustulis svētīja vīnu, un tādējādi inde viņam nekaitēja.
Atceroties šo notikumu, mēs šodien svētām vīnu un sulas un lūdzam
Dievu, lai Viņš atbrīvo mūs no jebkuras naida indes un uztur mūsos
savstarpēju mīlestību, uz kādu sv. apustulis Jānis pēc paša Jēzus
parauga tik dedzīgi aicināja savus mācekļus.
SVĒTĪBAS LŪGŠANA

1292. Pēc īsas lūgšanas klusumā celebrants paceļ rokas un izsaka svētības
lūgšanu:

Esi slavēts, Dievs, visas pasaules Kungs, jo, pateicoties Tavam
dāsnumam, esam saņēmuši vīnu, kas ir vīnakoka un cilvēka roku
darba auglis. Tavs vienpiedzimušais Dēls, mūsu Kungs Jēzus
Kristus, iedibinot Euharistiju, izvēlējās vīnu par zīmi jaunajai derībai
savās asinīs.
Svētī  šo vīnu un sulas un sargā no slimības briesmām tos, kuri šos
dzērienus lietos. Ar sv. Jāņa, Jēzus mīļākā mācekļa, aizbildniecību
stiprini mūsu vidū saskaņu un brālīgu mīlestību. Caur Kristu, mūsu
Kungu.
Visi: Amen.

1293. Celebrants apslaka ar svētīto ūdeni klātesošos un viņu atnesto vīnu un
sulas. Pēc tam dod ticīgajiem noslēguma svētību un sūta kā parasti.
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47. NODAĻA

MAZU BĒRNU SVĒTĪŠANAS RITUĀLS
SVĒTO NEVAINĪGO BĒRNIŅU, MOCEKĻU,
SVĒTKOS
28. DECEMBRĪ

1294. Ja šo svētību dod sv. Mises laikā, tad priesterim pēc Evaņģēlija sprediķī
jāatgādina vecākiem, ka tie ir atbildīgi par viņiem uzticēto bērnu dzīvības dāvanu
un tiem pienākas bērnus kristīgi audzināt. Jāuzsver cilvēka personas cieņa kopš
ieņemšanas brīža mātes klēpī, kā arī jābrīdina par mūsdienu draudiem vēl
nedzimušai dzīvībai.

1295. Pēc sprediķa seko vispārējā lūgšana sv. Misē ierastajā formā, īpaši ņemot
vērā bērnu vajadzības, vai kopīga lūgšana šeit dotajā formā:

Kungs Jēzus aicina visus, kas Viņam seko, pēc bērnu parauga
saglabāt vienkāršību un sirds pazemību, lai sasniegtu debesu
valstību. Ar svēto Nevainīgo bērniņu, mocekļu, aizbildniecību
lūgsim Viņu:
Kungs, māci mūs pieņemt Tevi bērnos!
Kungs Jēzu, Tu, piedzimstot no Jaunavas Marijas, svētdarīji bērnības
gadus,
— dari, lai šie bērni pēc Tava parauga pieaug gudrībā, gados un
Dieva žēlastībā.
Tu caur vecākiem un Baznīcu rādi bērniem savu mīlestību,
— dari, lai visi vecāki un audzinātāji dedzīgi rūpējas par viņiem
uzticēto bērnu sirds un prāta izaugsmi.
Tu svētajā Kristībā esi mūs visus apveltījis ar pieņemto bērnu
žēlastību un esi atvēris mums vārtus uz Tava Tēva mājām,
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— ļauj mums sekot Tev sirds pazemībā un pilnīgā paļāvībā.
Tu, jau būdams Bērns, iepazini vajāšanas un dzīvi trimdā,
— dari, lai visi bērni, kurus nomāc cilvēku ļaunums, bads, trūkums
un slimības, saņem palīdzību un rūpes.
SVĒTĪBAS LŪGŠANA

1296. Pēc vispārējās lūgšanas celebrants, izlaižot noslēguma lūgšanu, paceļ rokas
pār bērniem un izsaka svētības lūgšanu:

Kungs, mūsu Dievs, Tu dari, ka bērnu balsis sludina Tava vārda
godu, tādēļ uzlūko labvēlīgi šos bērnus, kurus Baznīca ticībā uztic
Tavai labestībai, jo Tavs, no Jaunavas Marijas dzimušais, Dēls labprāt
uzņēma bērnus, apskāva tos, svētīja un norādīja visiem kā paraugu.
Tēvs, sūti pār viņiem savu svētību  , lai pieauguši tie dara cilvēkiem
labu, klausa Svētā Gara iedvesmām un ir Kristus liecinieki, ticības
sludinātāji un aizstāvji. Caur Kristu, mūsu Kungu.
Visi: Amen.

SVINĪGA SVĒTĪBA NOSLĒGUMĀ

1297. Atkarībā no ieskatiem celebrants pēc Komūnijas lūgšanas, pacēlis rokas
pār bērniem, var izteikt sekojošu svētību:

Dievs, visvarenais Tēvs, dzīvības Devējs un ikvienas tēvišķības
Paraugs, lai ļauj jums augt un attīstīties veselībā un priekā un svētī
arī jūsu vecākus audzināšanas rūpēs.
Visi: Amen.

545
MAZU BĒRNU SVĒTĪŠANA

Jēzus Kristus, kurš pieauga gudrībā un žēlastībā pie Dieva un
cilvēkiem, lai palīdz jums dzīvot vienībā ar Dievu, jūsu vecākiem un
radiem.
Visi: Amen.

Svētais Gars, kurš jūsos mājo kā savā svētnīcā, lai ir jums spēka un
prieka Avots.
Visi: Amen.
Saliek rokas, izdara krusta zīmi un svētī visus, sakot:

Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls,  un Svētais Gars.
Visi: Amen.

1298. Noslēgumā var dziedāt piemērotu dziesmu.
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1. NODAĻA

ĢIMEŅU UN TO LOCEKĻU
SVĒTĪŠANAS RITUĀLI
IEVADS

40.

Savā pastorālajā darbībā Baznīca vienmēr ir augstu vērtējusi laulības dzīves
un mīlestības kopienu, kas ir Radītāja iedibināta un ko Kristus Kungs pēc Viņa
noslēpumainās un auglīgās vienotības ar Baznīcu parauga ir iedibinājis kā jaunās
derības sakramentu, kā arī dzīves stāvokli un veidu. No šīs kopības izriet ģimene,
kurā laulātie saglabā savu personīgo dāvanu Dieva tautā, kā arī personīgo
aicinājumu, kas balstās tajā, ka viens otram, saviem bērniem un pārējiem
mājiniekiem viņi ir žēlastības līdzstrādnieki, kā arī ticības un Kristus mīlestības
liecinieki. Tādēļ kristīgajai ģimenei kā mājas Baznīcai, izpildot no Dieva saņemto
misiju un pildot savu apustulātu, ir pienākums sludināt pasaulē Dieva valstības
lielos darbus un cilvēkiem liecināt par svētlaimīgas dzīves cerību.1

41.

Lai laulātie un citi ģimenes locekļi kļūtu ar katru dienu spējīgāki uzņemties
un izpildīt savus uzdevumus, Baznīca ir noteikusi zināmas sakramentālijas, kurām
pateicoties, noteiktos apstākļos ģimenes dzīve var tikt bagātināta, pateicoties
Dieva Vārda sludināšanai un īpašai svētībai. Te sevišķi jāmin svētību rituāli, kas
ietverti šajā nodaļā.

I ĢIMENES SVĒTĪŠANAS RITUĀLS
IEVADS

42.

Ja kristīgā ģimene lūdz dot tai svētību vai arī tas ir ieteicams aiz pastorāliem
apsvērumiem, tad šī svētība jādod ģimenes locekļu kristīgās dzīves stiprinājumam.
Lai to labāk sasniegtu, rituāls jāpielāgo apstākļiem.

43.

Ģimenes svētīšanu var veikt arī sv. Mises laikā, saskaņā ar nr. 62.-67. doto
rituālu.
______________________

Sal. VATIKĀNA II KONCILS, Dogmātiskā konstitūcija par Baznīcu, Lumen gentium, nr. 11 un 35;
Dekrēts par laju apustulātu, Apostolicam actuositatem, nr. 7 un 11; Pastorālā konstitūcija par Baznīcu
mūsdienu pasaulē, Gaudium et spes, nr. 47-52.
1
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A. SVĒTĪBAS RITUĀLS

44.

Šeit doto rituālu var veikt priesteris, diakons vai lajs, tomēr saskaņā ar sev
paredzētajām darbībām un lūgšanām.

45.

Saglabājot šī rituāla svarīgākās daļas, var izlaist dažus elementus, lai
pielāgotu celebrāciju vietas apstākļiem un ģimenes locekļu situācijai.
IEVADRITUĀLS

46.

Kad ģimene sapulcējusies, rituāla kalpotājs saka:

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā.
Visi apzīmē sevi ar krusta zīmi un atbild:

Amen.
47.

Ja rituāla kalpotājs ir priesteris vai diakons, viņš sveicina klātesošos, sakot:

Žēlastība un miers no Dieva Tēva un no mūsu Kunga Jēzus Kristus
lai ir ar jums.
vai saka citus vārdus, īpaši ņemtus no Svētajiem Rakstiem.
Visi atbild:

Un ar tavu garu.
__________________________________________________________________________

48.

Ja rituāla kalpotājs ir lajs, tas sveicina klātesošos, sakot:

Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība lai ir ar mums visiem.
Visi: Amen.
__________________________________________________________________________
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49.

Rituāla kalpotājs sagatavo klātesošos svētības pieņemšanai, uzrunājot viņus
šādi vai līdzīgi:

Dārgie brāļi un māsas, līdz ar Laulības sakramentu ģimene saņem
Kristus žēlastību un jaunas dzīves dāvanu, kam ir īpaša nozīme kā
Baznīcā, tā arī laicīgajā sabiedrībā, jo ģimene ir to pamatšūniņa.
Šī rituāla laikā lūgsim Kungam svētību, kurai pateicoties, ģimenes
locekļi pastāvīgi kļūst viens otram žēlastības līdzstrādnieki un ticības
sludinātāji dažādos dzīves apstākļos. Dieva palīdzības balstīti,
izpildiet savu sūtību, dzīvojot saskaņā ar Evaņģēliju un atklājoties
pasaulei kā Kristus liecinieki.

DIEVA VĀRDA LASĪJUMI

50.

Kāds no klātesošajiem vai pats rituāla kalpotājs lasa kādu no zemāk
norādītajiem Svēto Rakstu tekstiem.
1 Kor 12,12-14: Mēs esam viena Miesa.

LASĪJUMS NO SVĒTĀ APUSTUĻA PĀVILA PIRMĀS VĒSTULES KORINTIEŠIEM

Jo kā viens ķermenis un tam daudz locekļu, bet visi ķermeņa
locekļi, kaut gan to ir daudz, ir tikai viens ķermenis, tā arī Kristus. Jo
vienā Garā mēs visi esam kristīti, vai tie būtu jūdi vai pagāni, vai
vergi, vai brīvie; un visi mēs ar vienu Garu esam dziedināti. Jo arī
ķermenis nesastāv no viena, bet no daudziem locekļiem.
TAS IR DIEVA VĀRDS.

51.

Vai:

Ef 4,1-6: Viens otru mīlestībā paciezdami.

LASĪJUMS NO SVĒTĀ APUSTUĻA PĀVILA VĒSTULES EFEZIEŠIEM
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Un tā es, Kunga gūsteknis, atgādinu jums, lai jūs dzīvotu tā
aicinājuma cienīgi, kurā jūs esat aicināti, visā pazemībā un
lēnprātībā, un pacietībā viens otru mīlestībā paciezdami, cenzdamies
uzturēt gara vienību miera saitēm. Viena Miesa un viens Gars, kā arī
vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti. Viens Kungs, viena
ticība, viena Kristība, viens Dievs un visu Tēvs, kas pār visiem un ar
visiem un visos mūsos.
TAS IR DIEVA VĀRDS.

52.

Vai:

Rom 12,4-16: Brāļu mīlestībā mīliet viens otru.
Un kā mūsu ķermenī ir daudz locekļu…
1 Kor 12,31b-13,7: Mīlestība panes visu, tā tic visu, visu cer, visu pacieš.
Es jums rādu vēl cēlāku ceļu.

53.

Atkarībā no apstākļiem var lasīt vai dziedāt responsorija psalmu vai
atbilstošu dziesmu.
RESPONSORIJA PSALMS
Refrēns: Svētīgs ir vīrs, kas Kunga bīstas.
1

2

Svētīgs ir ikviens, kas Kunga bīstas,*
Kas staigā Viņa ceļus.
Tu ēdīsi no sava roku darba,*
Tu būsi laimīgs un tev labi klāsies.
Refrēns

3

Tava sieva kā auglīgs vīna koks*
Tava nama sienās.
Tavi bērni kā eļļas koka atvases*
Ap tavu galdu.
Refrēns

Ps 128[127],1-2.3.4-5 (R.: sal. 1a)
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4

5

Redzi, tā tiks svētīts cilvēks,*
Kas Kunga bīstas.
Lai Kungs tevi svētī no Sionas,†
Ka tu redzētu Jeruzalemes labklājību*
Visās sava mūža dienās.
Refrēns

54.

Atkarībā no apstākļiem rituāla kalpotājs īsi uzrunā klātesošos, skaidrojot
Bībeles lasījumus, lai ticības gaismā viņi saprastu rituāla nozīmi.
LŪGUMI

55.

Seko kopīga lūgšana. No zemāk piedāvātajiem lūgumiem rituāla kalpotājs
var izvēlēties atbilstošākos vai pievienot tiem citus, ņemot vērā konkrētos apstākļus
vai ģimenes situāciju.

Kristus, Tēva mūžīgais Dēls, esot starp cilvēkiem, dzīvoja ģimenē un
apveltīja to ar debesu svētību. Pazemīgi lūgsim Viņu gādāt par šo
ģimeni:
Kungs, apvelti mūsu ģimeni ar savu mieru!
Tu, padevīgs Marijai un Jāzepam, svētdarīji ģimenes dzīvi,
— svētī šo ģimeni ar savu klātbūtni.
Tu devi savu svēto Ģimeni kā apbrīnas cienīgu lūgšanas, mīlestības
un Tēva gribas pildīšanas paraugu,
— svētī šo ģimeni ar savu žēlastību un piepildi to ar savām
dāvanām.
Tu mīlēji savus tuviniekus, un viņi mīlēja Tevi,
— sargā visās ģimenēs mieru un savstarpēju mīlestību.
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Tu Galilejas Kānā ūdeni pārvērti vīnā, ar šo pirmo brīnumu
iepriecinot jaundibināto ģimeni,
— nes šai ģimenei mierinājumu ciešanās un nemieros un apvelti to
ar prieku.
Tu rūpēs par ģimenes vienību esi sacījis: „Ko Dievs savienojis, to
cilvēkam nebūs šķirt,’’
— vieno šos laulātos ar savas mīlestības ciešo saikni un visās
dienās saglabā viņus kopībā.
56.

Pēc lūgumiem rituāla kalpotājs var pamudināt visus klātesošos nodziedāt vai
recitēt Kunga lūgšanu, griežoties pie viņiem šādiem vai līdzīgiem vārdiem:

Paklausot Pestītāja vārdiem un Viņa dievišķo likumu pildot, mēs ar
paļāvību sakām:
Visi:

Tēvs mūsu…
SVĒTĪBAS LŪGŠANA

57.

Ja rituāla kalpotājs ir priesteris vai diakons, viņš paceļ rokas pār ģimenes
locekļiem, ja lajs, tas saliek rokas un izsaka svētības vārdus:

Dievs, savas tautas Radītājs un žēlsirdīgais Pestītājs, Tu esi
gribējis, lai ģimene, balstīta laulības derībā, kļūtu par Kristus un
Baznīcas sakramentu.
Mēs Tevi lūdzam, sūti bagātīgu svētību šai ģimenei, kas
pulcējusies Tavā vārdā, lai tie, kas tajā vienoti vienā mīlestībā, ir
dedzīgi garā un izturīgi lūgšanā, lai rūpējas cits par citu un steidzas
palīdzēt, lai vārdos un darbos apliecina ticību. Caur Kristu, mūsu
Kungu.
Visi: Amen.
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58.

Vai:

Mēs slavējam Tevi, Dievs, jo Tu esi gribējis, lai Tavs Dēls, kurš
kļuva Cilvēks, būtu cilvēku ģimenes loceklis un izaugtu tās kopienā,
dalot ģimenes rūpes un priekus.
Dievs, mēs Tevi pazemīgi lūdzam, gādā par šo ģimeni un stiprini
ar savu žēlastību, lai tajā valda saderība un saskaņa, bet kā mājas
Baznīca lai tā sludina pasaulē Tavu godību. Caur Kristu , mūsu
Kungu.
Visi: Amen.
59.

Atkarībā no apstākļiem rituāla kalpotājs klusumā apslaka ģimeni ar svētītu
ūdeni.
RITUĀLA NOSLĒGUMS

60.

Rituāla kalpotājs pabeidz rituālu, sakot:

Kungs Jēzus, kurš dzīvoja savā ģimenē Nazaretē, lai vienmēr paliek
jūsu ģimenē, lai pasargā to no ikviena ļaunuma un dara, ka jūs būtu
viena sirds un viena dvēsele. Kas dzīvo un valda mūžu mūžos.
Visi: Amen.
61.

Rituālu var noslēgt ar atbilstošu dziedājumu.
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B. SVĒTĪBA SAISTĪBĀ AR SVĒTO MISI

62.

Saglabājot obligātos priekšrakstus, priesteris var piemeklēt dažādas Mises
daļas, ņemot vērā vispirms ģimenes locekļu garīgo labumu. Ja svētība tiek dota sv.
Mises laikā, kas tiek svinēta šīs ģimenes mājā, tad rituālam jānotiek saskaņā ar
instrukcijas „Actio pastoralis” noteikumiem, kas skar atsevišķas grupas2 vai, ja
rodas tādi apstākļi, ievērojot „Direktorija par Misēm ar bērnu piedalīšanos”3
norādījumus.

63.

Pēc Evaņģēlija nolasīšanas celebrantam, atsaucoties uz Svēto Rakstu tekstu,
sprediķī jānorāda ģimenes dzīves žēlastība un uzdevumi Baznīcā.

64.

Seko ticīgo lūgšana formā, kāda parasti tiek izmantota Mises laikā, vai arī šeit
dotajā veidā. Šo lūgšanu celebrants noslēdz ar svētības lūgšanu, izņemot, ja viņš
atzīst par attiecīgāku izteikt šo lūgšanu Mises beigās kā lūgšanu pār tautu.
No zemāk dotajiem lūgumiem celebrants var izvēlēties atbilstošākos vai
pievienot tiem citus, ņemot vērā konkrētos apstākļus vai ģimenes situāciju.

Kristus, Tēva mūžīgais Dēls, esot starp cilvēkiem, dzīvoja ģimenē un
apveltīja to ar debesu svētību. Pazemīgi lūgsim Viņu gādāt par
šo ģimeni:
Kungs, apvelti mūsu ģimeni ar savu mieru!
Tu, padevīgs Marijai un Jāzepam, svētdarīji ģimenes dzīvi,
— svētī šo ģimeni ar savu klātbūtni.
Tu devi savu svēto Ģimeni kā apbrīnas cienīgu lūgšanas, mīlestības
un Tēva gribas pildīšanas paraugu,
—
svētī šo ģimeni ar savu žēlastību un piepildi to ar savām
dāvanām.
_______________________
2
3

DIEVIŠĶĀ KULTA KONGREGĀCIJA, 1969. gada 15. maijā, AAS 61 (1969) 806.-811. lpp.
DIEVIŠĶĀ KULTA KONGREGĀCIJA, 1973. gada 1. novembrī, AAS 66 (1974) 30.- 46. lpp.
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Tu mīlēji savus tuviniekus, un viņi mīlēja Tevi,
— sargā visās ģimenēs mieru un savstarpēju mīlestību.
Tu Galilejas Kānā ūdeni pārvērti vīnā, ar šo pirmo brīnumu
iepriecinot jaundibināto ģimeni,
— nes šai ģimenei mierinājumu ciešanās un nemieros un apvelti to
ar prieku.
Tu rūpēs par ģimenes vienību esi sacījis: „Ko Dievs savienojis, to
cilvēkam nebūs šķirt,’’
— vieno šos laulātos ar savas mīlestības ciešo saikni un visās
dienās saglabā viņus kopībā.
65.

Celebrants paceļ rokas pār ģimenes locekļiem un piebilst:

Dievs, savas tautas Radītājs un žēlsirdīgais Pestītājs, Tu esi
gribējis, lai ģimene, balstīta laulības derībā, kļūtu par Kristus un
Baznīcas sakramentu.
Mēs Tevi lūdzam, sūti bagātīgu svētību šai ģimenei, kas
pulcējusies Tavā vārdā, lai tie, kas tajā vienoti vienā mīlestībā, ir
dedzīgi garā un izturīgi lūgšanā, lai rūpējas cits par citu un steidzas
palīdzēt, lai vārdos un darbos apliecina ticību. Caur Kristu, mūsu
Kungu.
Visi: Amen.
66.

Vai:

Mēs slavējam Tevi, Dievs, jo Tu esi gribējis, lai Tavs Dēls, kurš
kļuva Cilvēks, būtu cilvēku ģimenes loceklis un izaugtu tās kopienā,
dalot ģimenes rūpes un priekus.
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Dievs, mēs Tevi pazemīgi lūdzam, gādā par šo ģimeni un stiprini
ar savu žēlastību, lai tajā valda saderība un saskaņa, bet kā mājas
Baznīca lai tā sludina pasaulē Tavu godību. Caur Kristu , mūsu
Kungu.
Visi: Amen.
67.

Ja tas tiek atzīts par attiecīgāku, tad svētības lūgšanu var izteikt svētās Mises
beigās pēc aicinājuma:

Nolieksim galvu svētībai.
Pēc svētības lūgšanas celebrants piebilst:

Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls,  un Svētais Gars.
Visi: Amen.
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II IKGADĒJA ĢIMEŅU SVĒTĪŠANA VIŅU MĀJĀS
IEVADS

68.

Dvēseļu ganiem, paklausot Kristus uzdevumam, pie savas pastorālās
darbības galvenajiem uzdevumiem jāpieskaita kristīgo ģimeņu apmeklēšana un
Kristus miera sludināšana tām, jo Viņš saviem mācekļiem piesacīja: „Un kur jūs
kādā namā ieiesiet, vispirms sakiet: „Miers šim namam.”” (Lk 10,5)

69.

Tādēļ prāvestiem, kā arī viņu līdzstrādniekiem, jāsaglabā ieradums ik gadus
apmeklēt viņu draudzēs dzīvojošās ģimenes, īpaši Lieldienu laikposmā.

70.

Tā kā ģimeņu ikgadējā svētīšana viņu mājās tieši skar konkrēto ģimeni,
rituāla laikā ir pilnīgi nepieciešama tās locekļu klātbūtne.

71.

Nav ieteicams veikt mājas svētīšanas rituālu, ja tās iemītnieki nav klātesoši.

72.

Zemāk doto rituālu var veikt priesteris vai diakons.

73.

Parasti svētības rituālu veic atsevišķās mājās, tomēr aiz pastorāliem
apsvērumiem un ar mērķi stiprināt vienā ēkā vai teritorijā dzīvojošo ģimeņu
vienotību var to veikt kopīgi daudzām ģimenēm, kas pulcējušās piemērotā vietā.
Šādā gadījumā lūgšana jāizsaka daudzskaitlī.

74.

Vienmēr ievērojot rituāla pamatelementus, tas ir, Dieva Vārda lasīšanu, kā arī
svētības lūgšanu, celebrants var atsevišķas sadaļas pielāgot ģimeņu situācijai un
ārējiem apstākļiem. Rituāla veikšanas laikā viņam mīlestībā jāgriežas pie visiem
klātesošajiem, bet īpaši pie bērniem, sirmgalvjiem un slimniekiem.
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SVĒTĪBAS RITUĀLS
IEVADRITUĀLS

75.

Kad ģimene sapulcējusies, celebrants sveicina klātesošos, sakot:

Miers šim namam un visiem tā iemītniekiem.
Vai:

Žēlastība un miers no Dieva Tēva un no mūsu Kunga Jēzus Kristus
lai ir ar jums.
vai izsaka citus piemērotus vārdus, īpaši ņemtus no Svētajiem Rakstiem.
Visi atbild:

Un ar tavu garu.
76.

Prāvests vai viņa palīgs sagatavo klātesošos svētības pieņemšanai, uzrunājot
viņus šādi vai līdzīgi:

Dvēseļu gana vizītes mērķis vispirms ir, lai viņa personā pats Kristus
ienāktu jūsu namā un nestu jums mieru un prieku. Šīs dāvanas
saņemsiet, īpaši pateicoties Dieva Vārda lasīšanai un Baznīcas
lūgšanai, tādēļ sagatavosim mūsu sirdis, lai šī rituāla laikā Kungam
caur Svēto Garu labpatiktu mūs uzrunāt un stiprināt ar savu
žēlastību.
Citos apstākļos šim pamudinājumam jābūt piemērotam situācijai.

DIEVA VĀRDA LASĪJUMI

77.

Kāds no klātesošajiem vai pats celebrants lasa no zemāk norādītajiem
fragmentiem izvēlēto Svēto Rakstu tekstu.
Mt 7,24-28: Nams, kas celts uz klints.

LASĪJUMS NO JĒZUS KRISTUS EVAŅĢĒLIJA, KO UZRAKSTĪJIS SVĒTAIS MATEJS

Jēzus teica saviem mācekļiem: „Katrs, kas šos manus vārdus dzird
un izpilda, būs līdzīgs prātīgajam vīram, kas savu namu cēlis uz
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klints. Un lija lietus, un nāca plūdi, un pūta vēji, un gāzās pār šo
māju, bet tā nesagruva, jo tā bija celta uz klints. Un katrs, kas šos
vārdus dzird, bet tos neizpilda, būs līdzīgs neprātīgajam vīram, kas
savu māju cēla uz smiltīm. Un lija lietus, un nāca plūdi, un pūta vēji,
un gāzās pār šo māju, un tā sagruva; un tās posts bija liels.” Un
notika, kad Jēzus pabeidza šos vārdus, ka ļaudis brīnījās par Viņa
mācību.
TAS IR KUNGA VĀRDS.

78.

Vai:

Ef 4,1-6: Viens otru mīlestībā paciezdami.
Un tā es, Kunga gūsteknis, atgādinu jums…
Kol 3,12-25: Tērpieties sirsnīgā mīlestībā.
Tāpēc kā Dieva izredzētie…
Apd 2,44-47: Mājās lauza maizi un, gavilējot sirds vienkāršībā, pieņēma barību.
Bet visi, kas ticēja…
Lk 19,1-10: Šodien šim namam notikusi pestīšana.
Un Viņš, iegājis Jērikā, gāja tai cauri…
Jņ 1,35-39: Un palika tanī dienā pie Viņa.
Otrā dienā Jānis un divi no Viņa mācekļiem…

79.

Atkarībā no apstākļiem var recitēt vai dziedāt responsorija psalmu vai
atbilstošu dziesmu.
RESPONSORIJA PSALMS

Ps 100[99]2.3.4.5 (R.: sal. 3d)

Refrēns: Mēs Kunga tauta un Viņa ganību avis.
1

Gavilējiet Kungam, visa zeme, *
Kalpojiet Kungam ar prieku;
Viņa vaiga priekšā*
Ejiet ar gavilēm.
Refrēns
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2

Ziniet, ka Kungs ir Dievs:*
Viņš mūs ir radījis,
Mēs piederam Viņam,*
Viņa tauta un Viņa ganību avis.
Refrēns

3

4

Ejiet Viņa vārtos ar pateicības dziesmām,†
Ar himnām Viņa pagalmos;*
Slavējiet Viņu un teiciet Viņa vārdu.
Jo Kungs ir labvēlīgs; †
Viņa žēlsirdība pastāv mūžam,*
Un Viņa uzticība uz paaudžu paaudzēm.
Refrēns

Vai:

Ps 128[127], 1-2.3.4-5 (R.: sal. 1a)

Refrēns: Svētīgs ir vīrs, kas Kunga bīstas.
1

2

Svētīgs ir ikviens, kas Kunga bīstas,*
Kas staigā Viņa ceļus.
Tu ēdīsi no sava roku darba,*
Tu būsi laimīgs un tev labi klāsies.
Refrēns

3

Tava sieva kā auglīgs vīna koks*
Tava nama sienās.
Tavi bērni kā eļļas koka atvases*
Ap tavu galdu.
Refrēns

4

5

Redzi, tā tiks svētīts cilvēks,*
Kas Kunga bīstas.
Lai Kungs tevi svētī no Sionas,†
Ka tu redzētu Jeruzalemes labklājību*
Visās sava mūža dienās.
Refrēns
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Vai:

Ps 148, 1-2.3-4.12-13 (R.: sal. 13a)

Refrēns: Lai ir slavēts Kunga vārds.
1

2

Slavējiet Kungu no debesīm,*
Slavējiet Viņu augstumos.
Slavējiet Viņu, visi Viņa eņģeļi,*
Slavējiet Viņu, visi debesu spēki.
Refrēns

3

4

Slavējiet Viņu, saule un mēness,*
Slavējiet, visas mirdzošās zvaigznes.
Slavējiet Viņu, debesis visaugstākās,*
Un ūdeņi, kas esat virs debesīm.
Refrēns

12

13

Jaunekļi un jaunavas,*
Sirmgalvji un bērni,
Lai visi slavē Kunga vārdu,*
Jo tikai Viņa vārds ir cildens.
Refrēns

80.

Atkarībā no apstākļiem celebrants īsi uzrunā klātesošos, skaidrojot Bībeles
lasījumus, lai ticības gaismā viņi saprastu rituāla nozīmi.

LŪGUMI

81.

Seko kopīga lūgšana. No zemāk dotajiem lūgumiem celebrants var izvēlēties
atbilstošākos vai pievienot tiem citus, ņemot vērā konkrētos apstākļus vai ģimenes
situāciju.
Lieldienu laikposmā

Dārgie brāļi un māsas, izjūtot Lieldienu prieku, Svētā Gara
iedvesmoti, pazemīgi lūgsim augšāmcēlušos Kristu, kurš
saskaņā ar Tēva gribu ir mūsu vienības iesākums un balsts:
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Kungs, paliec ar mums!
Kungs Jēzu Kristu, Tu pēc savas augšāmcelšanās parādījies
mācekļiem un iepriecināji viņus ar miera dāvanu,
— dari, lai šī ģimene apzinās Tavu klātbūtni, vienmēr ir kopā ar
Tevi un bauda Tavu mieru.
Caur krusta pazemojumu Tu esi sasniedzis augšāmcelšanās godību,
— māci visiem šīs ģimenes locekļiem arī ikdienas grūtībās būt
vienotiem mīlestībā.
Tu mācekļiem pie galda ļāvi sevi pazīt maizes laušanā,
— dari, lai šī ģimene, kopīgi piedaloties Euharistijas svinēšanā,
stiprina savu dievbijību un sniedz ticības liecību.
Tu ar Svētā Gara spēku piepildīji namu, kurā bija pulcējušies Tavi
mācekļi,
— sūti to pašu Garu pār šo ģimeni, lai tā bauda Tavu mieru.
82.

Vai:
Ārpus Lieldienu laika

Dārgie brāļi un māsas, Jēzus Kristus dāvā un stiprina vienotību mūsu
vidū. Lūgsim Viņu svētīt šo ģimeni un sauksim:
Kungs, svētdari mūs!
Kungs Jēzu Kristu, Tu Svētā Gara spēkā cel no mums Baznīcu kā
dzīvu svētnīcu,
— dari, lai šie kalpi pulcējas Tavā vārdā un balsta savu dzīvi Tevī
kā nesatricināmā pamatā.
Tu esi svētījis ģimenes dzīvi, paliekot kopā ar Mariju un Jāzepu,
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—

māci visiem šīs mājas iemītniekiem pašaizliedzīgi kalpot cits
citam un palikt vienotiem.

Tu ar kristīgās iniciācijas sakramentiem ieved cilvēku ģimenes
locekļus Baznīcas saimē,
— dari, lai šie Tavi kalpi uzticīgi pilda savus pienākumus Baznīcā.
Tu esi gribējis, lai dzimstošā Baznīca būtu pulcējusies kopā ar Mariju,
Tavu Māti,
— dari, lai šī mājas Baznīca mācās no Vissvētākās Jaunavas
saglabāt sirdī Tavus vārdus, būt pastāvīgiem lūgšanā un
atvērtiem pret citiem cilvēkiem.
83.

Pēc lūgumiem celebrants var pamudināt visus klātesošos nodziedāt vai
recitēt Kunga lūgšanu, uzrunājot viņus šādi vai līdzīgi:

Paklausot Pestītāja vārdiem un Viņa dievišķo likumu pildot, mēs ar
paļāvību sakām:
Visi: Tēvs mūsu…

SVĒTĪBAS LŪGŠANA

84.

Celebrants paceļ rokas pār ģimenes locekļiem un piebilst:
Lieldienu laikā

Esi slavēts, Kungs Dievs! Tu vecās derības Pashas laikā labvēlējies
pasargāt no sērgas savas tautas namus, kas bija iezīmēti ar jēra
asinīm. Kā savas vislielākās mīlestības zīmi Tu atdevi par mums
patieso Lieldienu Jēru, savu Dēlu, krustā sisto un augšāmcēlušo Jēzu,
lai pasargātu savus ticīgos no ienaidnieka uzbrukumiem un
piepildītu viņus ar Svētā Gara žēlastību.

48
PERSONU SVĒTĪŠANAS RITUĀLI

Sūti savu svētību  pār šo ģimeni un šo namu un iededz mīlestību
tā iemītnieku sirdīs. Caur Kristu, mūsu Kungu.
Visi: Amen.
85.

Vai:
Ārpus Lieldienu laika

Mūžīgais Dievs, Tu savā tēvišķīgajā labestībā palīdzi cilvēkiem
viņu vajadzībās. Sūti bagātīgu svētību pār šo ģimeni un šo namu
un ar savu žēlastību svētdari tā iemītniekus, lai viņi ievēro Tavus
baušļus un tā izmanto doto laiku, lai reiz nonāktu viņiem
sagatavotajā mājoklī debesīs. Caur Kristu, mūsu Kungu.
Visi: Amen.
86.

Vai:

Mēs slavējam Tevi, Dievs, mūsu Tēvs, kas ļauj šai ģimenei dzīvot
šajā namā. Dāvā tā iemītniekiem Svētā Gara dāvanas un savas
svētības žēlastību, lai viņu savstarpējā mīlestība izpaužas darbos,
bet visi, kas šo namu apmeklēs, lai saņem mīlestību un mieru, kas
nāk no Tevis. Caur Kristu, mūsu Kungu.
Visi: Amen.
87.

Pēc svētības lūgšanas celebrants apslaka klātesošos un māju ar svētīto ūdeni,

sakot:

Lai šis ūdens atgādina mums pieņemto Kristību un mūsu piederību
Kristum, kurš mūs ir atpircis ar savām ciešanām un augšāmcelšanos.
Visi: Amen.
RITUĀLA NOSLĒGUMS

88.

Celebrants pabeidz rituālu, sakot:
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Lai Dievs piepilda jūs ar prieku un cerību, kas plūst no ticības! Lai
jūsu sirdīs valda Kristus miers! Lai Svētais Gars vairo jūsos savas
dāvanas!
Visi: Amen.
89.

Rituālu var noslēgt ar piemērotu dziedājumu.
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KRĪTA, VĪRAKA UN ROTASLIETU
SVĒTĪŠANAS RITUĀLS
KUNGA PARĀDĪŠANĀS SVĒTKOS
6. JANVĀRĪ

1299. Šī svētība notiek pēc sprediķa vai pēc Komūnijas lūgšanas. Celebrants
sagatavo ticīgos svētības saņemšanai, uzrunājot tos šādi vai līdzīgi:

Zvaigznes vadīti, gudrie no Austrumiem ieradās Betlēmē un
dāvināja Jēzum zeltu, vīraku un mirres. Zelts nozīmēja Jēzus Karaļa
godu, vīraks – Augstā Priestera, bet mirres, izmantotas sāpju
remdēšanai un mirušo iesvaidīšanai, vēstīja par Kunga apbedīšanu.
Saskaņā ar senu ieradumu šīsdienas sv. Mises laikā mēs svētām
krītu, lai ar to iezīmētu mūsu māju durvis par zīmi, ka esam
pieņēmuši iemiesoto Dieva Dēlu.
Mēs svētām arī vīraku, lai tā smarža būtu zīme, ka visu ilgojamies
darīt Dieva godam. Lūgsim, lai jaunajā gadā Kristus ir mūsu vidū un
lai visi, kas Viņu meklē kā gudrie no Austrumiem, var Viņu atrast
mūsu mājās.
Mēs svētām zeltu un sudrabu, lai šie cēlmetāli mums atgādina, ka
vienīgais, kuram pienākas slava un gods, ir Kristus, visas pasaules
Karalis.
SVĒTĪBAS LŪGŠANA

1300. Pēc īsas lūgšanas klusumā celebrants paceļ rokas un izsaka svētības
lūgšanu:

Dievs, vienīgā un mūžīgā Gaisma, Tu aizvedi gudros pie sava Dēla,
atklāji tiem Viņu kā visu karaļu Karali, un viņi ieticēja, godināja Jēzu
un dāvināja veltes.
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Svētī  šo krītu durvju iezīmēšanai mūsu mājās, kurās esam
pieņēmuši Tavas Atklāsmes gaismu, un dari, lai mēs kļūstam arvien
redzamāka gaisma cilvēkiem, kas Tevi meklē.
Svētī  šo vīraku, lai tā smaržīgie dūmi līdz ar mūsu lūgšanām
paceļas Tava vaiga priekšā. Dari, lai mūsu mājas ir vieta ikdienas
lūgšanai vienībā ar Tavu Dēlu, kurš mājoja mūsu vidū, lai atklātu
mums Tevi.
Svētī šos cēlmetālus, lai tie mums atgādina, ka vienīgais, kuram
pienākas slava un gods, ir Kristus, visas pasaules Karalis. Kas dzīvo
un valda mūžu mūžos.
Visi: Amen.

1301. Celebrants apslaka ar svētīto ūdeni klātesošos, kā arī krītu, vīraku un
cēlmetālus. Šajā laikā var dziedāt atbilstošu dziesmu.

1302. Ja svētīšana notiek pēc sprediķa, tad pēc upurdāvanu sagatavošanas
jāapkūpina altāris. Ja svētīšana notiek pēc Komūnijas lūgšanas, tad pēc dziedājuma
celebrants dod ticīgajiem noslēguma svētību un sūta viņus kā parasti.

1303. Durvju iezīmēšana var notikt sekojošā veidā: ģimenes galva (vai draudzes
vecākais), stāvot pie atvērto durvju sliekšņa, saka:

Un Vārds kļuva miesa.
Visi atbild:

Un dzīvoja starp mums.
Pēc tam ar svētīto krītu raksta uz durvīm zīmes: J + M + J (Jēzus, Marija, Jāzeps)
2013 vai: C + M + B (Christus mansionem benedicat – Lai Kristus svētī mājokli)
2013, un saka:

Lai katrs, kas meklē Kristu, vienmēr Viņu atrod mūsu vidū.
Visi atbild:

Amen.
1304. Var arī apkūpināt dzīvokli ar pasvētīto vīraku, dziedot atbilstošu
Ziemassvētku dziesmu.
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SVEČU UN TICĪGO SVĒTĪŠANAS RITUĀLS
SV. BLAZIJA PIEMIŅAS DIENĀ
3. FEBRUĀRĪ

1305. Ja priesterim ir nodoms svētīt sveces un dot ticīgajiem īpašu svētību ar sv.
bīskapa un mocekļa Blazija aizbildniecību, tad jāsvin Misi šī mocekļa godam.

1306. Pēc ievadsveiciena celebrants ievada ticīgos liturģijā šādi vai līdzīgi:
Šodien mēs atceramies svēto Blaziju, Sebastas (tagadējās Turcijas
teritorijā) bīskapu. Viņš nomira kā moceklis aptuveni 316. gadā.
Agrīno Viduslaiku tradīcija mums vēsta par viņu kā par ticīgo
aizstāvi un aizbildni kakla slimībās, tādēļ ar viņa aizbildniecību
lūdzam Dievam kakla veselību un runas dāvanas labas izmantošanas
žēlastību. Šīs svētās Mises noslēgumā varēsim saņemt īpašu svētību,
vienlaicīgi lūdzot pasargāt no kakla un mēles slimībām.
1307. Pēc Komūnijas lūgšanas iededz (uz galdiņa līdzās altārim) divas īpašas
sveces. Celebrants sagatavo ticīgos līdzdalībai svētībā, uzrunājot tos šādi vai
līdzīgi:

Lūgsim Dievam, kurš ir dzīvības Avots, kakla veselību un prasmi
pareizi izmantot runas dāvanas Dieva godam un cilvēku labumam.
SVĒTĪBAS LŪGŠANA

1308. Pēc klusuma brīža celebrants paceļ rokas un izsaka svētības lūgšanu:
Visvarenais, mūžīgais Dievs, Tu radīji visu pasauli un mīlestībā sūtīji
mums savu Dēlu Jēzu Kristu, dzimušu no Jaunavas Marijas, lai Viņš
dziedinātu mūsu dvēseles un miesas slimības. Sniedzot ticības
liecību, svētais bīskaps Blazijs ieguva moceklības palmu, un
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Tu, Kungs, dāvāji viņam kakla slimību dziedināšanas žēlastību.
Mēs Tevi lūdzam, svētī  šīs sveces un dari, lai ticīgie ar svētā
Blazija aizbildniecību tiek atbrīvoti no kakla slimībām, jebkurām
citām briesmām un vienmēr var Tev pateikties. Caur Kristu, mūsu
Kungu.
Visi: Amen.

1309. Celebrants apslaka ar svētīto ūdeni klātesošos un sveces. Pēc tam ticīgie,
kas lūdz svētību, pienāk pie celebranta, kurš, izmantojot sveces saskaņā ar vietējo
ieradumu, svēta viņus, sakot:

Lai Dievs ar svētā bīskapa un mocekļa Blazija aizbildniecību sargā
tevi no kakla slimības un ikvienas citas kaites. Dieva Tēva un Dēla, 
un Svētā Gara vārdā.
Katrs ticīgais atbild:

Amen.
Vai arī, pacēlis rokas pār tautu, nolasa svētības lūgšanu, bet pēc tam svēta ar
svecēm katru ticīgo.
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MAIZES, ŪDENS UN SĀLS SVĒTĪŠANAS RITUĀLS
SV. AGATAS PIEMIŅAS DIENĀ
5. FEBRUĀRĪ

1310. Pēc Komūnijas lūgšanas celebrants var iesākt šo svētību sekojoši:
Šīsdienas aizbildnes vārds „Agata” grieķu valodā nozīmē „laba”.
Svētā dzīvoja III gadsimtā Sicīlijā, kur vulkāna Etnas izvirdumi ar
uguni un lavu postīja iedzīvotāju apmetnes un laukus, kā arī
apdraudēja cilvēku dzīvību.
Sena tradīcija vēsta, ka gadu pēc Agatas nāves vulkāna izvirduma
laikā Katanjas (Sicīlijā) pilsētas iedzīvotāji vērsās pēc palīdzības pie
savas novadnieces un tika glābti. Atceroties šo notikumu, radās
ieradums šajā dienā svētīt maizi kā labestības zīmi, kā arī ūdeni, kas
palīdz glābties no uguns briesmām. Bez tam mēs svētām arī sāli,
atceroties mācekļiem teiktos Jēzus vārdus: „Jūs esat zemes sāls.”
SVĒTĪBAS LŪGŠANA

1311. Pēc īsas lūgšanas klusumā celebrants paceļ rokas un izsaka svētības
lūgšanu:

Dievs, Tu dari, ka zeme dod labību, no kuras cilvēks ar savu darbu
sagatavo maizi dzīvības uzturēšanai. Tu atklāji savu labestību
tuksnesī ceļojošajai tautai un sūtīji tai mannu iztikai. Tavs
vienpiedzimušais Dēls nosauca sevi par maizi, kas nāk no debesīm
un dod pasaulei dzīvību. Viņš parādīja savu mīlestību, kad pavairoja
maizi, lai paēdinātu izsalkušos cilvēkus, bet dienā pirms savām
ciešanām deva mācekļiem savu Miesu maizes zīmē.
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Svētī  šo maizi, ko šodien esam atnesuši, svētās jaunavas un
mocekles Agatas godam, un dari, lai ar viņas aizbildniecību mēs,
daloties šajā maizē, esam cits citam labi un ar visiem cilvēkiem
dzīvojam saskaņā.
Svētī  šo ūdeni, lai, uzglabāts mūsu mājās, tas sargā mūs no uguns
un ikvienām briesmām.
Esi slavēts, Kungs, mūsu Dievs, kurš visas radības piepildi ar
svētību! Mēs Tevi lūdzam, svētī  šo sāli svētās Agatas godam, lai
Tavi kalpi, kuri dievbijīgi šo sāli lietos, ar viņas aizbildniecību
priecājas par debesu žēlastības dāsnumu, nemitīgi meklē Dievu un
pieaug mīlestībā. Caur Kristu, mūsu Kungu.
Visi: Amen.

1312. Celebrants var apslacīt sapulcējušos, maizi un sāli ar svētīto ūdeni. Pēc tam
dod ticīgajiem noslēguma svētību un sūta viņus kā parasti.
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2. NODAĻA

SLIMNIEKU SVĒTĪŠANAS RITUĀLS
IEVADS

290.

Pastāv ļoti sens ieradums, kas savu iesākumu rod Kristus un apustuļu
rīcībā, ka Baznīcas kalpi svētī slimniekus. Apmeklējot slimniekus, noteikti jāievēro
norādījumi, kas doti rituālē „Slimnieku garīgā aprūpe”, tomēr vispirms viņiem
jāparāda tiem Kristus un Baznīcas rūpes un mīlestība.

291.

Rituālē „Slimnieku garīgā aprūpe” ir paredzētas daudzas izdevības
slimnieku svētīšanai un dotas svētības lūgšanas 13.

292.

Šeit piedāvāto rituālu var veikt priesteris, diakons vai lajs. Saglabājot
rituāla pamatelementus un struktūru, viņi pielāgo celebrāciju slimnieku situācijai
un vietējiem apstākļiem.

293.

Ja svētība tiek dota tikai vienam slimniekam citas svētības laikā, tad
priesteris vai diakons var izmantot īsāku lūgšanu, kas dota nr. 320, īsākajā rituālā.

_____________________________
13

Sal. Slimnieku garīgā aprūpe, Rīgas metropolijas kūrija, 1975.
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I SVĒTĪŠANAS RITUĀLS
A. PIEAUGUŠO SVĒTĪŠANA
IEVADRITUĀLS

294.

Kad kopiena sapulcējusies, rituāla kalpotājs saka:

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā.
Visi apzīmē sevi ar krusta zīmi un atbild:

Amen.
295.

Ja rituāla kalpotājs ir priesteris vai diakons, viņš sveicina slimniekus un
klātesošos, sakot:

Miers šim namam un visiem tā iemītniekiem.
vai izsaka citus vārdus, īpaši ņemtus no Svētajiem Rakstiem.
Visi atbild:

Un ar tavu garu.
296.

Ja rituāla kalpotājs ir lajs, tas sveicina slimniekus un klātesošos, sakot:

Brāļi un māsas, slavēsim Kungu, kurš dzīvoja virs zemes, labu
darīdams un visus dziedinādams.
Visi atbild:

Lai Dievs ir mūžam slavēts.
Vai:

Amen.
297.

Rituāla kalpotājs sagatavo slimniekus un klātesošos svētības pieņemšanai,
uzrunājot viņus šādi vai līdzīgi:
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Kungs Jēzus, kurš staigāja pa šo zemi, darīdams labu un
dziedinādams cilvēkus no viņu vājībām un ciešanām, lika saviem
mācekļiem rūpēties par slimniekiem, uzlikt viņiem rokas un svētīt
tos Viņa vārdā. Šī rituāla laikā uzticēsim Dievam mūsu slimos brāļus,
lai izlūgtu viņiem spēku pacietīgi panest miesas un gara kaites un
apzināties, ka tāpat kā viņi ir Kristus ciešanu dalībnieki, tāpat arī
piedzīvos Viņa iepriecinājumu.
DIEVA VĀRDA LASĪJUMI

298.

Lektors vai kāds no klātesošajiem, vai pats rituāla kalpotājs lasa Svēto
Rakstu tekstu, īpaši ņemtu no lasījumiem rituālē „ Slimnieku garīgā aprūpe’’ un no
Lekcionārija tekstiem, paredzētiem sv. Misei par slimniekiem 14. Jāizvēlas teksti,
kas vairāk atbilst slimnieku garīgās un miesīgās veselības stāvoklim.
2 Kor 1,3-7: Katras iepriecināšanas Dievs.

LASĪJUMS NO SV. APUSTUĻA PĀVILA OTRĀS VĒSTULES KORINTIEŠIEM

Slavēts lai Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, žēlsirdības
Tēvs un katras iepriecināšanas Dievs, kas mūs iepriecina visās mūsu
bēdās, lai arī mēs paši varētu iepriecināt tos, kas cieš visādas
apspiešanas, ar to mācību, ar kādu Dievs mūs iepriecina.
Jo kā Kristus ciešanas pārpilnīgi mūs piemeklē, tāpat pārpilnībā
nāk pār mums iepriecinājumi caur Kristu. Bet, ja mēs ciešam bēdas,
tad tas jūsu pamācīšanai un pestīšanai; kad tiekam iepriecināti, tad
tas jūsu iepriecināšanai; ja mēs tiekam pamudināti, tad tas jūsu
pamudināšanai un glābšanai. Tas dod to, ka jūs panesat tās pašas
ciešanas, kuras mēs ciešam, lai mūsu cerība par jums būtu stipra,
zinādami, ka jūs būsiet līdzdalībnieki iepriecinājumā, tāpat kā esat
ciešanās.
TAS IR DIEVA VĀRDS.
_______________________
Sal. Slimnieku garīgā aprūpe, Rīgas metropolijas kūrija, 1975, 43.-102. lpp.; Mises lekcionārijs, VII sēj.
Rīgas metropolijas kūrija, 1992, 395.-405. lpp.
14
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299.

Vai:

Mt 11,28-30: Nāciet pie manis visi, un es jūs atspirdzināšu.

LASĪJUMS NO JĒZUS KRISTUS EVAŅĢĒLIJA, KO UZRAKSTĪJIS SVĒTAIS MATEJS

Tanī laikā Jēzus saviem mācekļiem sacīja: „Nāciet pie manis visi,
kas pūlaties un esat apgrūtināti! Es jūs atspirdzināšu. Ņemiet manu
jūgu uz sevis un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un
pazemīgu sirdi; un jūs atradīsiet mieru savām dvēselēm. Jo mans
jūgs ir tīkams, un mana nasta viegla.”
TAS IR KUNGA VĀRDS.

300.

Vai:

Mk 6,53-56: Visur tie lika neveselos ielās.

LASĪJUMS NO JĒZUS KRISTUS EVAŅĢĒLIJA, KO UZRAKSTĪJIS SVĒTAIS MARKS

Un pārcēlušies viņi nāca Ģenezaretes zemē un piestājās malā. Kad
viņi izkāpa no laivas, ļaudis tūlīt pazina Jēzu. Un tie skrēja pa visu to
apgabalu un sāka gultās nest tos, kas slimoja, turp, kur tie dzirdēja
Viņu esam. Un kur vien Viņš iegāja - miestos vai ciemos, vai pilsētās
- visur tie lika neveselos ielās un lūdza Viņu atļaut pieskarties Viņa
drēbju šuvei; un, kas Viņam pieskārās, tie kļuva veseli.
TAS IR KUNGA VĀRDS.

301.

Atkarībā no apstākļiem var dziedāt responsorija psalmu vai atbilstošu
dziesmu.
RESPONSORIJA PSALMS

Ps 102[101],3.24-25 (R.: sal. 2)

Refrēns: Kungs, uzklausi manu lūgšanu.
3

Neapslēp no manis savu vaigu.*
Tai dienā, kad es ciešu bēdas,
Pievērs man savu ausi.*
Tai dienā, kad es piesaukšu Tevi, ātri uzklausi mani.
Refrēns
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24

25

Ceļā ir izsīkuši mani spēki,*
Manas dienas ir saīsinātas.
Es sacīšu: „Mans Dievs, †
Nepaņem mani mana mūža pusē;*
Tavi gadi ir uz paaudžu paaudzēm.”
Refrēns

Vai:

Is 38,10.11.12abcd.16 (R.: sal. 17bc)

Refrēns: Kungs mani izglāba no pazušanas.
10

Es sacīju: „Mana mūža vidū *
Man ir jāaiziet.
Pie pazemes vārtiem mani atstās *
Mani atlikušie gadi.”
Refrēns

11

Es sacīju: „Neredzēšu vairs Dievu *
Dzīvo zemē;
Neredzēšu vairs nevienu *
No šīs pasaules iemītniekiem.
Refrēns

12

Manu mājokli nojauks un aiznesīs projām no manis *
Kā ganu telti.
Kā audējs esmu satinis savu dzīvi, *
Bet Kungs pārcērt tās pavedienu.
Refrēns

16

Dzīvo tie, par kuriem Kungs ir nomodā, *
Viņu vidū mana gara dzīve sasniegs pilnību.
Tu esi mani izdziedinājis un ļāvis dzīvot. *
Lūk, rūgtumu Tu esi pārvērtis man veselībā.”
Refrēns

302.

Atkarībā no apstākļiem rituāla kalpotājs īsi uzrunā klātesošos, skaidrojot
Bībeles lasījumus, lai ticības gaismā viņi saprastu rituāla nozīmi.
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LŪGUMI

303.

Seko kopīga lūgšana. No zemāk dotajiem lūgumiem rituāla kalpotājs var
izvēlēties atbilstošākos vai pievienot tiem citus, ņemot vērā slimnieku stāvokli vai
konkrētos apstākļus.

Paļāvībā lūgsim Kungu Jēzu, mūsu Pestītāju, lai ar savu žēlastību
Viņš mierina mūsu slimos brāļus, un teiksim:
Kungs, palīdzi mūsu slimajiem brāļiem!
Kungs Jēzu, Tu nāci pasaulē kā miesas un dvēseles ārsts, lai
dziedinātu mūsu slimības.
Kungs Jēzu, sāpju vīrs, Tu uzņēmies mūsu ciešanas un vājības.
Kungs Jēzu, Tu visā kļuvi līdzīgs brāļiem, lai parādītu viņiem savu
žēlsirdību.
Kungs Jēzu, Tu izjuti miesas vājumu, lai atpestītu mūs no ļauna.
Kungs Jēzu, Tu devi mums par Māti Vissvēto Jaunavu Mariju, kura,
stāvot pie Tava krusta, bija vienota ar Tevi ciešanās.
Kungs Jēzu, Tu ilgojies, lai mēs savas ciešanas vienojam ar Tavām
ciešanām Baznīcas, Tavas Miesas, labā.
304.

Kopīgai lūgšanai var pievienot vai tās vietā lūgties:

Kungs Jēzu, kurš uzņēmies mūsu ciešanas un nesi mūsu sāpes,
apžēlojies par mums!
Visi: Apžēlojies par mums!
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Kristu, kurš apžēlojies par cilvēkiem un staigāji virs zemes, darīdams
labu un dziedinādams slimos, apžēlojies par mums!
Visi: Apžēlojies par mums!
Kungs, Tu uzdevi apustuļiem uzlikt rokas slimajiem, apžēlojies par
mums!
Visi: Apžēlojies par mums!
305.

Vai:

Lūgsim Dievu par slimo N. un par visiem, kas viņu ārstē un kopj, un
kopā teiksim: „Kungs, uzklausi mūs!”
Visi: Kungs, uzklausi mūs!
Mēs Tevi lūdzam, uzlūko labvēlīgi slimo N.
Visi: Kungs, uzklausi mūs!
Mēs Tevi lūdzam, dāvā viņam (viņai) jaunus spēkus.
Visi: Kungs, uzklausi mūs!
Mēs Tevi lūdzam, atvieglo viņa (viņas) ciešanas.
Visi: Kungs, uzklausi mūs!
Mēs Tevi lūdzam, atbrīvo viņu no grēkiem un kārdinājumiem.
Visi: Kungs, uzklausi mūs!
Mēs Tevi lūdzam, stiprini ar savu žēlastību visus slimniekus.
Visi: Kungs, uzklausi mūs!
Mēs Tevi lūdzam, dāvā savu palīdzību visiem, kas aprūpē
slimniekus.
Visi: Kungs, uzklausi mūs!
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Mēs Tevi lūdzam, dāvā veselību tam, kuram (tai, kurai) mēs Tavā
vārdā uzliekam rokas.
Visi: Kungs, uzklausi mūs!

SVĒTĪBAS LŪGŠANA

306.

Ja rituāla kalpotājs ir priesteris vai diakons, viņš atkarībā no apstākļiem
paceļ rokas vienlaicīgi pār visiem slimniekiem un izsaka svētības lūgšanu:

Kungs, mūsu Dievs, Tu sūtīji pasaulē savu Dēlu, lai Viņš uzņemtos
mūsu ciešanas un nestu mūsu sāpes. Mēs Tevi pazemīgi lūdzam,
stiprini šo slimnieku pacietību un cerību, lai, pateicoties Tavai
svētībai , viņi uzveic savu vājumu un, Tavas palīdzības balstīti, ir
veseli miesā un garā. Caur Kristu, mūsu Kungu.
Visi: Amen.
307.

Vai bez roku uzlikšanas:

Kungs Jēzu, Tu staigāji pa šo zemi, darot labu un visus dziedinot.
Mēs Tevi pazemīgi lūdzam, svētī  šos slimniekus, lai viņi ir miesā
stipri, garā mundri, pacietīgi slimībā, lai atgūst veselību un ar prieku
slavē Tevi brāļu kopienā. Kas dzīvo un valdi mūžu mūžos.
Visi: Amen.
308.

Ja rituāla kalpotājs ir lajs, tas apzīmē katra slimnieka pieri ar krusta zīmi
un izsaka svētības lūgšanu:

Kungs, mūsu Dievs, Tu daudzos veidos rūpējies par savām radībām.
Atpestī mūs savā mīlestībā, atbalsti šos slimniekus un stiprini savā
dievišķajā spēkā; dziedini viņu vājības un devīgi apvelti ar
iepriecinājumu, kādu no Tevis gaidām. Caur Kristu, mūsu Kungu.
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Visi: Amen.

309.

Vai pār vienu slimnieku:

Kungs, mūsu Tēvs, visvarenais, mūžīgais Dievs, Tu ar savu svētību
stiprini mūsu vājo dabu. Svētī šo savu slimo kalpu (kalponi) N.,
ļauj viņam (viņai) uzveikt vājumu, atgūt veselību un, atceroties Tavu
labestību, pateicībā slavēt Tavu svēto vārdu. Caur Kristu, mūsu
Kungu.
Visi: Amen.
310.

Pēc svētības lūgšanas rituāla kalpotājs pamudina dalībniekus piesaukt
Vissvētās Jaunavas Marijas aizbildniecību. To var darīt, recitējot vai dziedot
Marijai veltītu antifonu, piem., Tavā patvērumā vai Esi sveicināta, Karaliene.
RITUĀLA NOSLĒGUMS

311.

Ja rituāla kalpotājs ir priesteris vai diakons, tas, uzrunājot slimniekus,
noslēdz rituālu, sakot:

Lai jūs (tevi) svētī Dievs Tēvs.
Visi: Amen.
Lai jūs (tevi) dziedina Dievs Dēls.
Visi: Amen.
Lai jūs (tevi) apgaismo Svētais Gars.
Visi: Amen.
Pēc tam saliek rokas un svētī visus klātesošos, sakot:

Jūs visus, šeit klātesošos, lai svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls, 
un Svētais Gars.
Visi: Amen.
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312.

Ja rituāla kalpotājs ir lajs, tas apzīmē sevi ar krusta zīmi un piesauc Dieva
svētību pār slimniekiem un visiem klātesošajiem, sakot:

Kungs Jēzus, kurš staigāja pa šo zemi, darot labu un dziedinot
slimniekus, lai dāvā mums labu veselību un bagātīgi apvelta mūs ar
savu svētību.
Visi: Amen.
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B. BĒRNU SVĒTĪŠANA

313.

Augstāk dotie teksti jāpielāgo slimo bērnu situācijai. Šeit tiek doti lūgumi
un speciāla svētības lūgšana.

LŪGUMI

314.

Pie zemāk piedāvātajiem lūgumiem rituāla kalpotājs var pievienot citus,
slimnieku stāvoklim vai konkrētajiem apstākļiem atbilstošākus:

Kungs Jēzus velta bērniem īpašu mīlestību un rūpes, tādēļ lūgsim
Viņu kopā par šiem slimajiem bērniem, sakot:
Kungs, sargā viņus visos ceļos!
Kungs Jēzu, Tu pieņēmi bērnus un sacīji, ka viņiem pieder debesu
valstība; uzklausi labvēlīgi lūgšanu, ko veltām par šiem bērniem.
Kungs Jēzu, Tu esi sacījis, ka debesu valstības noslēpumi nav tikuši
atklāti gudrajiem un varenajiem, bet gan vienkāršajiem; apvelti šos
bērnus ar savu mīlestību.
Kungs Jēzu, Tu, ienākot Jeruzalemē, labprāt pieņēmi sveicienus no
bērniem, kad tie dievbijīgi dziedāja Tev „Hosanna”; iepriecini šos
bērnus un viņu vecākus.
Kungs Jēzu, Tu uzdevi saviem mācekļiem rūpēties par slimajiem;
svētī visus, kuri cenšas palīdzēt šiem bērniem atgūt veselību.
SVĒTĪBAS LŪGŠANA

315.

Ja rituāla kalpotājs ir priesteris vai diakons, viņš atkarībā no apstākļiem
uzliek rokas visiem slimajiem bērniem un izsaka svētības lūgšanu:
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Kungs, mūsu Dievs, Tavs Dēls Jēzus Kristus labprāt pieņēma un
svētīja bērnus. Esi labvēlīgs šiem bērniem (N. un N.) un tos svētī ,
lai Tava Baznīca un šo bērnu vecāki priecājas par bērnu atgūtajiem
spēkiem un pateicībā Tevi no sirds slavē. Caur Kristu, mūsu Kungu.
Visi: Amen.
316.

Ja rituāla kalpotājs ir lajs, īpaši, ja bērnu svēta viņa māte vai tēvs, tie
apzīmē katra bērna pieri ar krusta zīmi un izsaka svētības lūgšanu:

Žēlsirdības Tēvs un ikviena mierinājuma Dievs, Tu savā labestībā
rūpējies par visu radību un dāvā cilvēkiem dvēseles un miesas
veselību. Piecel šo bērnu N. (šos bērnus N. un N.), (kurus man esi
devis), lai visā savā dzīvē tas (tā, tie) pieaug žēlastībā un gudrībā pie
Tevis un cilvēkiem, kalpo Tev taisnībā un svētumā un pienācīgi
pateicas par Tavu žēlsirdību. Caur Kristu, mūsu Kungu.
Visi: Amen.
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II ĪSĀKS RITUĀLS
317.

Rituāla kalpotājs saka:

Mūsu palīdzība Kunga vārdā.
Visi atbild:

Kas ir radījis debesis un zemi
318.

Kāds no klātesošajiem vai pats rituāla kalpotājs lasa Svēto Rakstu tekstu,

piem.:
2 Kor 1,3-4:

Slavēts lai Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, žēlsirdības
Tēvs un katras iepriecināšanas Dievs, kas mūs iepriecina visās mūsu
bēdās, lai arī mēs paši varētu iepriecināt tos, kas cieš visādas
apspiešanas, ar to mācību, ar kādu Dievs mūs iepriecina.
Mt 11,28-29:

Tanī laikā Jēzus saviem mācekļiem sacīja: „Nāciet pie manis visi,
kas pūlaties un esat apgrūtināti! Es jūs atspirdzināšu. Ņemiet manu
jūgu uz sevis un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un
pazemīgu sirdi; un jūs atradīsiet mieru savām dvēselēm.”
319.

Ja rituāla kalpotājs ir priesteris vai diakons, viņš atkarībā no apstākļiem
uzliek rokas slimajam, ja lajs, tas apzīmē slimnieka pieri ar krusta zīmi un izsaka
svētības lūgšanu:

Kungs, mūsu Tēvs, visvarenais, mūžīgais Dievs, Tu ar savu svētību
stiprini mūsu vājo dabu. Svētī šo savu slimo kalpu (kalponi) N.,
ļauj viņam (viņai) uzveikt vājumu, atgūt veselību un, atceroties Tavu
labestību, pateicībā slavēt Tavu svēto vārdu. Caur Kristu, mūsu
Kungu.
Visi: Amen.
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ĪSA LŪGŠANA

320.

Atkarībā no apstākļiem priesteris vai diakons var izmantot īsu svētības
lūgšanu:

N., lai svētī  tevi Tas, kurš ir Kungs un Pestītājs, lai sargā tavu
miesu, atpestī tavu dvēseli un ieved tevi mūžīgajā dzīvē.
Visi: Amen.
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51. NODAĻA

ĒDIENU SVĒTĪŠANAS RITUĀLS
LIELDIENU GALDAM
IEVADS

1313. Dieva Dēls pieņēma miesu no Jaunavas Marijas un uz mūžiem saistīja viņu
ar savu dievišķo dabu Vārda Personā. Ciešanu, nāves un augšāmcelšanās
Lieldienu noslēpumā Dievs Tēvs Svētā Gara spēkā darīja Jēzu par Kungu un Viņa
godības pilnajā cilvēcībā nosēdināja Viņu debesīs pie savas labās rokas. Jēzus
Kristus augšāmceltā miesa ir tā pārveidojošā spēka avots, kas aptver katru cilvēku
un visu Dieva radīto materiālo pasauli.

1314. Svētku prieka izpausme Kunga augšāmcelšanās svinībās ir arī lepnāka
maltīte. Saskaņā ar senu ieradumu Lielajā sestdienā tiek svētīts ēdiens Lieldienu
galdam, tā saucamā svētība. Šis ieradums atgādina mums svētā Pāvila vārdos
pausto patiesību: „Vai jūs ēdat vai dzerat, vai ko citu darāt, visu dariet Dieva
godam.” (1 Kor 10,31)

1315. Ēdienu svētīšanas rituālu var veikt laukumā pie baznīcas, atbilstošā telpā
vai pašā baznīcā, tomēr tā, lai netraucētu tiem, kuri adorē Vissvētāko Sakramentu
pie Kunga kapa. Ir jāievēro atbilstoši laika intervāli, lai varētu pulcēties lielāks
skaits ticīgo.

1316. Šo rituālu var veikt priesteri, diakoni, kā arī bīskapa noteikti akolīti un
lektori, kas ir garīgā semināra audzēkņi.
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SVĒTĪBAS RITUĀLS
IEVADRITUĀLS

1317. Kad ticīgie sapulcējušies, rituāla kalpotājs apzīmē sevi ar krusta zīmi un
saka:

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā.
Visi apzīmē sevi ar krusta zīmi un atbild:

Amen.
1318. Priesteris vai diakons sveicina klātesošos, sakot:
Žēlastība un miers no Dieva, mūsu Tēva, kurš ar sava Dēla nāvi un
augšāmcelšanos samierināja pasauli ar sevi un piepildīja mūs ar
prieku, lai ir ar jums visiem.
Visi atbild:

Un ar tavu garu.
_____________________________________________________________
Akolīts vai lektors sveicina klātesošos, sakot:

Dievs Tēvs ar sava Dēla nāvi un augšāmcelšanos samierināja pasauli
ar sevi un piepildīja mūs ar prieku. Godināsim Viņu!
Visi atbild:

Amen.
_________________________________________________________________________

1319. Rituāla kalpotājs sagatavo klātesošos svētības saņemšanai, uzrunājot tos
šādi vai līdzīgi:

554
SVĒTĪBU RITUĀLI LATVIJAS DIECĒZĒS

Jēzus nomira un augšāmcēlās mūsu pestīšanai, lai mēs dzīvotu
dievišķo dzīvi un piedalītos lielajā priekā. Šī prieka izpausme būs
mūsu tikšanās ar augšāmcēlušo Kungu svētās Mises Lieldienu upurī
– Euharistiskās Maizes laušanā – kuru svinēsim šonakt un rīt.
Lieldienu svinībās esam aicināti priecāties arī kopīga svētku mielasta
laikā mūsu mājās, tādēļ esam atnesuši svētīt dažus no ēdieniem,
kādus baudīsim ģimenes lokā, un lūdzam, lai Kristus ielej mūsu
sirdīs prieku un savstarpēju labestību, kā arī atalgo mūsu vecāku un
tuvinieku pūles, kuri šos ēdienus ir sagatavojuši.
DIEVA VĀRDA LASĪJUMI

1320. Lektors vai kāds no klātesošajiem, vai pats rituāla kalpotājs lasa Svēto
Rakstu tekstu.
Apd 2,44-47a: Viņi ēda maltīti priecīgi un sirds vienkāršībā.

LASĪJUMS NO APUSTUĻU DARBIEM

Un visiem tiem, kuri ticēja, viss bija kopīgs; viņi pārdeva savu
mantu un īpašumus un izdalīja ieņēmumus savā starpā, katram pēc
tā vajadzībām. Ik dienas viņi ar vienotu sirdi devās uz templi, bet
savās mājās tikās, lai lauztu maizi; viņi labprātīgi un dāsni dalījās
maltītē; viņi slavēja Dievu, un ikviens pret viņiem izturējās labvēlīgi.
TAS IR DIEVA VĀRDS.
Vai:
Mt 6,31-33: Nerūpējieties par daudz un nesakiet: ko mēs ēdīsim?

LASĪJUMS NO JĒZUS KRISTUS EVAŅĢĒLIJA, KO UZRAKSTĪJIS SVĒTAIS MATEJS

Jēzus sacīja saviem mācekļiem: „Neraizējieties, jautādami: „Ko
mēs ēdīsim, ko dzersim vai ar ko ģērbsimies?” Jo to visu meklē
pagāni. Jūsu Debesu Tēvs zina, ka jums to visu vajag. Meklējiet
vispirms Viņa valstību un Dieva pestījošo taisnību, un visas šīs
pārējās lietas jums arī tiks dotas klāt.”
TAS IR KUNGA VĀRDS.
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1321. Atkarībā no apstākļiem rituāla kalpotājs īsi uzrunā klātesošos, skaidrojot
Bībeles lasījumus, lai ticības gaismā viņi saprastu rituāla nozīmi.

LŪGUMI

1322. Seko kopīga lūgšana. No zemāk piedāvātajiem lūgumiem rituāla kalpotājs
var izvēlēties atbilstošākos vai pievienot tiem citus, ņemot vērā klātesošo situāciju
vai konkrētos apstākļus.

Dievs Tēvs zina, kas mums nepieciešams dzīvei un pestīšanai, tādēļ
paļāvībā lūgsim Viņu Baznīcas, pasaules un mūsu vajadzībās, saucot:
Kungs, uzklausi mūs!
Lūgsim par visām zemes tautām, lai Dievs pasargā tās no neražas,
sausuma un bada.
Lūgsim par visiem Kristum ticīgajiem, lai, rūpējoties par ikdienišķo
maizi, viņi vispirms meklē Dieva valstības dārgumus.
Lūgsim par valstu vadītājiem, lai viņi šīs zemes labumus neizšķērdē
kariem un ieročiem, bet taisnīgi rūpējas par slimiem, apspiestiem un
nabagiem.
Lūgsim par veciem un vientuļiem cilvēkiem, lai, pateicoties kaimiņu
un tuvinieku labestībai, viņi sajūt Kunga augšāmcelšanās svētku
prieku.
Lūgsim par strādājošiem lauksaimniecībā, rūpnīcās, uzņēmumos, lai
viņi par darbu saņem taisnīgu samaksu un sabiedrības pateicību.
Lūgsim par visiem mūsu tautiešiem, lai tuvojošos svētkus viņi
sagaida savstarpējā saskaņā.
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Lūgsim par šeit klātesošajiem, lai mēs sēstos pie kopīga galda
pateicībā par visām dāvanām, kādas saņemam no Dieva un mīlošiem
cilvēkiem.
SVĒTĪBAS LŪGŠANA

1323. Priesteris vai diakons paceļ rokas un izsaka svētības lūgšanu. Rituāla
kalpotājs lajs izsaka šo lūgšanu saliktām rokām.

Kungs Jēzu Kristu, Tu dienā pirms ciešanām un nāves uzdevi
mācekļiem sagatavot Lieldienu mielastu, augšāmcelšanās dienā
pieņēmi divu mācekļu uzaicinājumu un apsēdies ar viņiem pie
galda, bet vēlā vakarā ieradies pie apustuļiem, lai kopā ar viņiem
ēstu maltīti. Mēs Tevi lūdzam, ļauj mums ticībā piedzīvot Tavu
klātbūtni Lieldienu mielasta laikā, lai varam priecāties par līdzdalību
Tavā dzīvē un augšāmcelšanās godībā.
Dzīvā Maize, kas nāc no debesīm un dod pasaulei dzīvību, svētī 
šo maizi un miltu izstrādājumus par piemiņu tai maizei, ar kuru Tu
paēdināji ļaudis, kas klausījās Tevī, un ko Tu ņēmi savās svētajās un
cienījamajās rokās, lai to pārvērstu par savu Miesu.
Dieva Jērs, Tu uzveici ļaunumu un nomazgāji pasauli no grēkiem.
Svētī  šo gaļu, kūpinājumus un ikvienu ēdienu, ko ēdīsim Lieldienu
jēra un to svētku ēdienu atcerei, kādus Tu ēdi kopā ar apustuļiem
Pēdējo vakariņu laikā.
Kristu, mūsu dzīvība un augšāmcelšanās, svētī  šīs olas, jaunas
dzīvības zīmi, lai mēs, daloties ar tām ģimenes, tuvinieku un viesu
lokā, varam arī dalīties cits ar citu priekā par Tavu klātbūtni. Ļauj
mums visiem nonākt Tavā mūžīgajā mielastā Tēva namā. Kas dzīvo
un valdi mūžu mūžos.
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Visi: Amen.

1324. Rituāla kalpotājs klusumā apslaka ēdienus ar svētīto ūdeni. Ja svētīšana
notiek baznīcas laukumā vai baznīcā, viņš pamudina dalībniekus kaut īsu brīdi
pielūgt Vissvētāko Sakramentu, kas uzstādīts pie Kunga kapa. Iespēju robežās viņš
šo adorāciju pats vada, īpaši, ja ēdienu svētīšanā piedalījušies bērni.
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52. NODAĻA

LAUKU ZĀĻU UN BĒRNU SVĒTĪŠANA KRISTUS
MIESAS UN ASIŅU SVĒTKOS
1325. Šo rituālu var veikt Kristus Miesas un Asiņu svētkos ceturtdienā, svētdienā
pēc šiem svētkiem vai Vissvētākā Sakramenta oktāvas noslēgumā. Rituāls notiek
pēc euharistiskās procesijas un svētības ar Vissvētāko Sakramentu.

1326. Celebrants svētību var iesākt sekojoši:
Ar līdzdalību Kristus Miesas un Asiņu svinībās, piedalīšanos svētās
Mises Upurī, euharistiskajā procesijā esam apliecinājuši ticību
Kristus, Dieva Dēla un Cilvēka, patiesai un reālai klātbūtnei maizes
un vīna zīmēs. Maize un vīns ir šīs materiālās pasaules, šīs zemes
daļiņa. Dievs zemi radīja cilvēkam, un viņš to pārvalda, apstrādājot
ar savu roku darbu.
Šodien esam atnesuši lauku zāles un lūdzam Dievu, lai Viņš savā
visvarenībā gādā par mūsu laukiem, pļavām un mežiem, sargā tos
no piesārņojuma un posta, kā arī ļauj tiem nest bagātīgus augļus
mūsu labumam.
Dieva Dēls, mūsu Kungs Jēzus Kristus, atnākot pasaulē, kļuva
Bērns, kurš pieauga gudrībā, gados un žēlastībā pie Dieva un
cilvēkiem. Vēlāk Viņš ar mīlestību pieņēma bērnus un tos svētīja,
runāja par viņu cieņu un norādīja kā piemēru tiem, kuri patiesi
meklē Dieva valstību.
Tomēr bērniem nepieciešama pieaugušo palīdzība, lai viņi varētu
attīstīt iedzimtās spējas un morālās, prāta un fiziskās dotības, kā arī
sasniegt cilvēcisku un kristīgu briedumu, tādēļ lūgsim Dieva svētību,
lai mēs labprāt rūpējamies par viņu audzināšanu, bet bērni labprāt
pieņem viņiem izvirzītās audzināšanas prasības.
SVĒTĪBAS LŪGŠANA

1327. Pēc īsas lūgšanas klusumā celebrants paceļ rokas un izsaka svētības
lūgšanu:
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Dievs, visas pasaules Kungs, Tu dari, ka zeme dod augus, kas
cilvēkiem un dzīvniekiem kalpo pārtikai. No Tevis nāk ūdens
bagātība un saules stari laukiem, dārziem, pļavām, ganībām un
mežiem, lai viss, kas tajos plaukst un zeļ, nestu augļus, kad pienāks
ražas laiks.
Mēs Tevi lūdzam, svētī  Tavam godam atnestās zāles, jaunos
labības dzinumus, puķes. Pasargā augus no sausuma, krusas,
plūdiem un ikviena posta, lai tie aug, priecē acis, nes bagātīgus
augļus un kalpo cilvēku un dzīvnieku veselībai.
Dari arī, lai mēs, paliekot Kristū kā vīnakoka zari, Viņa mīlestības
Euharistijā stiprināti, varam nest labo darbu augļus Tavam godam.
Caur Kristu, mūsu Kungu.
Visi: Amen.

Kungs, mūsu Dievs, Tu dari, ka arī bērni teic Tava vārda godu, tādēļ
uzlūko labvēlīgi šos bērnus, kurus Baznīca paļāvībā uztic Tavai
labestībai. Tavs no Jaunavas Marijas dzimušais Dēls labprāt pieņēma
bērnus, apskāva viņus un norādīja visiem kā piemēru.
Tēvs, sūti pār šiem bērniem savu svētību , lai tie pieaugot dara
labu, klausa Svētā Gara iedvesmām, liecina par Kristu, sludina un
aizstāv ticību. Caur Kristu, mūsu Kungu.
Visi: Amen.

1328. Celebrants apslaka zāles un bērnus ar svētīto ūdeni. Šajā laikā var dziedāt
atbilstošu dziesmu.
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53. NODAĻA

AUTOVADĪTĀJU UN TRANSPORTLĪDZEKĻU
SVĒTĪŠANAS RITUĀLS
SV. JURA DIENĀ, 23. APRĪLĪ, VAI CITĀ DIENĀ

1329. Šo rituālu var svinēt uzreiz pēc svētās Mises, vesperēm vai saistībā ar
Vārda liturģiju. Rituāla kalpotājs var būt priesteris vai diakons.

I SVĒTĪBAS RITUĀLS
IEVADRITUĀLS

1330. Īpašnieki novieto savus transportlīdzekļus piemērotā laukumā un stāv to
tuvumā. Rituāla sākumā var dziedāt atbilstošu dziesmu, piem., Tavā patvērumā.
Pēc dziesmas rituāla kalpotājs saka:

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā.
Visi apzīmē sevi ar krusta zīmi un atbild:

Amen.
1331. Rituāla kalpotājs sveicina klātesošos, sakot:
Kungs Jēzus, kurš ir Ceļš, Patiesība un Dzīvība, lai ir ar jums visiem.
vai izsaka citus vārdus, īpaši ņemtus no Svētajiem Rakstiem.
Visi atbild:

Un ar tavu garu.
1332. Rituāla kalpotājs sagatavo klātesošos svētības pieņemšanai, uzrunājot tos
šādi vai līdzīgi:
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Svētais Trīsvienīgais Dievs ilgojas, lai mēs pa dažādiem šīs zemes
ceļiem dievbijīgi un saprātīgi virzāmies uz debesīm, kur Viņš mums
sagatavojis mūžīgu mājokli. Mūsu cilvēciskā ceļa galīgais mērķis ir
pats Dievs un Dieva bērnu mūžīgā kopība ar Tēvu, Dēlu un Svēto
Garu.
Šodien esam pulcējušies lūgt Dieva gādību un svētību, lai saprātīgi
un droši varam izmantot savus transportlīdzekļus dažādos ceļos
mūsu pašu un tuvāko labumam. Lūgsim, lai Kristus, kurš ir mūsu
ceļš, vienmēr ir ar mums un vada mūs uz ceļojuma un dzīves mērķi.
DIEVA VĀRDA LASĪJUMI

1333. Lektors vai kāds no klātesošajiem, vai pats rituāla kalpotājs lasa īsu Svēto
Rakstu tekstu.
Jņ 14,6-7: Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība.

LASĪJUMS NO JĒZUS KRISTUS EVAŅĢĒLIJA, KO UZRAKSTĪJIS SVĒTAIS JĀNIS

Jēzus teica: „Es esmu ceļš; es esmu patiesība un dzīvība.
Neviens nevar nākt pie Tēva savādāk, kā vien caur mani. Ja jūs
pazītu mani, jūs pazītu arī manu Tēvu. Bet no šī brīža jūs Viņu
pazīstat un esat Viņu redzējuši.
TAS IR KUNGA VĀRDS.
Vai:
Jņ 14,1-6: Lai jūsu sirdis nebīstas.

LASĪJUMS NO JĒZUS KRISTUS EVAŅĢĒLIJA, KO UZRAKSTĪJIS SVĒTAIS JĀNIS

Pēdējo vakariņu laikā Jēzus sacīja apustuļiem: „Lai jūsu sirdis
nebīstas! Jūs ticat Dievam, ticiet arī man. Ja tas tā nebūtu, tad es par
to nerunātu. Tagad es eju, lai sagatavoju jums vietu. Un, kad es būšu
aizgājis un sagatavojis jums vietu, es atgriezīšos, lai jūs ņemtu pie
sevis, lai jūs varētu būt ar mani tur, kur es esmu. Jūs zināt ceļu turp,
kur es eju.” Toms teica: „Kungs, mēs nezinām, kurp Tu ej, kā tad mēs
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varam zināt ceļu?” Jēzus teica: „Es esmu ceļš; es esmu patiesība un
dzīvība. Neviens nevar nākt pie Tēva savādāk, kā vien caur mani.”
TAS IR KUNGA VĀRDS.

1334. Atkarībā no apstākļiem rituāla kalpotājs īsi uzrunā klātesošos, skaidrojot
Bībeles lasījumus, lai ticības gaismā viņi saprastu rituāla nozīmi.

LŪGUMI

1335. Atkarībā no ieskatiem pirms svētības lūgšanas var būt kopīga lūgšana. No
zemāk dotajiem lūgumiem rituāla kalpotājs var izvēlēties atbilstošākos vai
pievienot tiem citus, ņemot vērā konkrētos apstākļus.

Pazemīgi lūgsim mūsu Kungu Jēzu Kristu, kurš ir Ceļš, kas ved uz
mūžīgo tēviju, kopīgi sakot:
Kungs, vadi mūs pa Tavu baušļu ceļu!
Kungs Jēzu, Tu, kļūdams viens no mums, dzīvoji starp cilvēkiem,
dalot mūsu rūpes, grūtības un trūkumu,
— dari, lai mēs, Tavas klātbūtnes atbalstīti, ejam pa mīlestības ceļu.
Kungs Jēzu, Tu, apstaigājot dažādas apdzīvotās vietas, sludināji
Evaņģēliju un dziedināji slimos,
— pārstaigā arvien mūsu ceļus un stiprini mūs savā žēlsirdībā.
Kungs Jēzu, Tu biji tuvu mācekļiem jūras braucienā un pasargāji
viņus no ikvienām briesmām,
— esi vienmēr ar mums šīs pasaules vētrās.
Kungs Jēzu, Tu gāji kopā ar noskumušajiem mācekļiem ceļā uz
Emmausu,
— svētī mūs ceļojuma laikā un dari dedzīgas mūsu sirdis.
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Kungs Jēzu, Tu ilgojies, lai visi cilvēki pa dažādiem dzīves ceļiem
steidzas uz debesu Tēva mājām,
— dari, lai visi autovadītāji saprātīgi un droši izmanto savus
transportlīdzekļus un ciena citu cilvēku tiesības.
Kungs Jēzu, Tu aicināji sekot žēlsirdīgā samarieša piemēram, kurš
palīdzēja ievainotajam uz ceļa,
— dari, lai visi ceļotāji pašaizliedzīgi steidzas palīgā saviem
tuvākajiem grūtībās un nelaimes gadījumos.
Kungs Jēzu, Tu caur savu apustuli aicini visus cilvēkus „saprātīgi,
taisnīgi un dievbijīgi dzīvot šajā pasaulē”,
— pasargā visus autovadītājus no braukšanas alkohola un citā
reibumā, jo tas ved pie nelaimes gadījumiem un nāves.
Kungs Jēzu, Tu mūs kā bērnus atdevi savas Mātes gādībā,
— viņas aizbildniecībā vadi mūs pa drošiem ceļiem, lai reiz mēs
varētu Tevi skatīt un kopā ar Tevi priecāties mūžībā.
SVĒTĪBAS LŪGŠANA

1336. Priesteris vai diakons paceļ rokas un izsaka svētības lūgšanu:
Dievs, Tu sava Vārda spēkā radīji pasauli un devi cilvēkam varu pār
visu radību un spēju darīt pasauli pilnīgāku saskaņā ar Tavas gribas
nodomu. Dari, lai šie transportlīdzekļi, kas ir cilvēka gudrības un
darba rezultāts, pateicoties Tavai svētībai , kalpo cilvēku labumam,
viņu darbam un atpūtai.
Ar svētā Kristapa aizbildniecību apvelti ar prātīgumu visus, kuri šos
transportlīdzekļus izmantos. Dari ar savu svētību , lai viņi
uzmanīgi un droši ceļo un rūpējas par citu cilvēku drošību. Lai,
dodoties uz darbu vai atpūtā, viņiem vienmēr līdzi iet Kristus. Kas
dzīvo un valda mūžu mūžos.
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Visi: Amen.

1337. Vai:
Bezgalīgas žēlsirdības un neizmērojamas majestātes Dievs, ne telpa,
ne laiks neattālina Tevi no tiem, par kuriem Tu gādā.
Ar savu svētību  palīdzi saviem kalpiem, kas savam un savu
tuvāko labumam izmantos šos transportlīdzekļus. Vadi viņus un
gādā par viņiem, lai tiem nekaitē šķēršļi un nesalauž grūtības.
Apvelti viņus ar veselību un prātīgumu, lai, pateicoties Tavai
gādībai, tie laimīgi sasniedz savu ilgu mērķi. Caur Kristu, mūsu
Kungu.
Visi: Amen.

1338. Pēc svētības lūgšanas rituāla kalpotājs atbilstoša dziedājuma pavadībā, ejot
gar automašīnu rindu, apslaka ar svētīto ūdeni klātesošos un mašīnas.
RITUĀLA NOSLĒGUMS

1339. Rituāla kalpotājs noslēdz rituālu, sakot:
Lai Kungs vada jūs visos ceļos, ka jūs dzīvotu mierā un sasniegtu
mūžīgo dzīvi.
Visi: Amen.
Pēc tam, izdarot krusta zīmi pār klātesošajiem, saka:

Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls,  un Svētais Gars.
Visi: Amen.

1340. Rituālu var noslēgt ar atbilstošu dziesmu.
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II ĪSĀKS RITUĀLS
1341. Sākumā rituāla kalpotājs saka:
Mūsu palīdzība Kunga vārdā.
Visi atbild:

Kas ir radījis debesis un zemi.
1342. Lektors vai kāds no klātesošajiem, vai pats rituāla kalpotājs lasa īsu Svēto
Rakstu tekstu.
Jņ 14,6:

LASĪJUMS NO JĒZUS KRISTUS EVAŅĢĒLIJA, KO UZRAKSTĪJIS SVĒTAIS JĀNIS

Jēzus sacīja apustuļiem: „Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība.
Neviens nevar nākt pie Tēva citādi, kā vien caur mani.”
TAS IR KUNGA VĀRDS.
Vai:
Mt 22,37a.39b-40:

LASĪJUMS NO JĒZUS KRISTUS EVAŅĢĒLIJA, KO UZRAKSTĪJIS SVĒTAIS MATEJS

Jēzus viņam sacīja: „Tev ir jāmīl Kungs, savs Dievs, no visas
savas sirds; tev ir jāmīl savu tuvāko kā sevi pašu. Šajos divos baušļos
ietilpst viss likums un arī pravieši.”
TAS IR KUNGA VĀRDS.
SVĒTĪBAS LŪGŠANA

1343. Rituāla kalpotājs paceļ rokas un izsaka svētības lūgšanu:
Dievs, Tu sava Vārda spēkā radīji pasauli un devi cilvēkam varu pār
visu radību un spēju darīt pasauli pilnīgāku saskaņā ar Tavas gribas
nodomu. Dari, lai šie transportlīdzekļi, kas ir cilvēka gudrības un
darba rezultāts, pateicoties Tavai svētībai , kalpo cilvēku labumam,
viņu darbam un atpūtai.
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Ar svētā Kristapa aizbildniecību apvelti ar prātīgumu visus, kuri šos
transportlīdzekļus izmantos. Dari ar savu svētību , lai viņi
uzmanīgi un droši ceļo un rūpējas par citu cilvēku drošību. Lai,
dodoties uz darbu vai atpūtā, viņiem vienmēr līdzi iet Kristus. Kas
dzīvo un valda mūžu mūžos.
Visi: Amen.

1344. Vai:
Bezgalīgas žēlsirdības un neizmērojamas majestātes Dievs, ne telpa,
ne laiks neattālina Tevi no tiem, par kuriem Tu gādā.
Ar savu svētību  palīdzi saviem kalpiem, kas savam un savu
tuvāko labumam izmantos šos transportlīdzekļus. Vadi viņus un
gādā par viņiem, lai tiem nekaitē šķēršļi un nesalauž grūtības.
Apvelti viņus ar veselību un prātīgumu, lai, pateicoties Tavai
gādībai, tie laimīgi sasniedz savu ilgu mērķi. Caur Kristu, mūsu
Kungu.
Visi: Amen.

1345. Atkarībā no apstākļiem rituāla kalpotājs apslaka ar svētīto ūdeni
klātesošos un automašīnas.
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54. NODAĻA

LAUKU ZĀĻU UN PUĶU SVĒTĪŠANAS RITUĀLS
VISSVĒTĀS JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS
UZŅEMŠANAS SVINĪBĀS
15. AUGUSTĀ

IEVADS

1346. Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svinības ir vissenākie
mariāniskie svētki. Austrumos tos svinēja jau VI gadsimtā. Tie ir svētki, kas
atgādina Marijas pilnīgo līdzdalību viņas Dēla Lieldienu noslēpumā: pārejā no šīs
pasaules pie Tēva.
Kopš IX gadsimta Debesīs uzņemšanas svinībās svētī labības vārpas,
augļus un puķes. Tie simbolizē Marijas garīgo briedumu un žēlastības pilnību, ar
kādu viņu Dievs apveltīja.

SVĒTĪBAS RITUĀLS
1347. Zāļu un puķu svētīšana notiek pēc svētās Komūnijas lūgšanas. Celebrants
sagatavo ticīgos svētības pieņemšanai, uzrunājot tos šādi vai līdzīgi:

Bezvainīgajā un debesīs uzņemtajā mūsu Kunga Jēzus Kristus Mātē
Baznīca apbrīno un slavē pestīšanas brīnišķīgo augli un kā mirdzoši
tīrā tēlā ar prieku skata to, pēc kā ilgojas un ko cer saņemt.
Puķu, zāļu un ārstniecības augu pušķi, ko šodien esat atnesuši uz
baznīcu, simbolizē Marijas garīgo briedumu un žēlastību bagātību,
ar kādām Dievs kopš mūžiem ir apveltījis sava Dēla un mūsu Māti.
Ar debesu un zemes Karalienes aizbildniecību lūgsim Dievu, lai šīs
zāles, puķes un augļi, Viņa svētīti, kalpo cilvēku un dzīvnieku
labumam.
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SVĒTĪBAS LŪGŠANA

1348. Pēc īsas lūgšanas klusumā celebrants paceļ rokas un izsaka svētības
lūgšanu:

Kungs, mūsu Dievs, Tu dari, ka uz zemes aug lauku zāles, augi un
labība cilvēku un dzīvnieku iztikai un ārstēšanai. No Tevis nāk
ūdens un saules staru bagātība, lai viss, kas plaukst un zaļo, nestu
augļus, kad pienāks ražas laiks.
Mēs Tevi lūdzam, svētī  šos atnestos zaļumus, lauku zāles, puķes
un labības vārpas. Pasargā tos no sausuma, krusas, plūdiem un
ikviena posta, lai tie aug, priecē acis, nes bagātīgus augļus un kalpo
cilvēku un dzīvnieku veselībai.
Un, kad šķirsimies no šīs pasaules, lai mūs pilnām riekšavām labo
darbu, stāda Tev priekšā debesīs uzņemtā Vissvētā Jaunava,
visbrīnišķīgākais šīs zemes auglis. Caur Kristu, mūsu Kungu.
Visi: Amen.

1349. Celebrants, ejot pa baznīcas vidu vai stāvot pie altāra, apslaka ar svētīto
ūdeni klātesošos un zāļu pušķus. Šajā laikā visi dzied piemērotu dziesmu, piem.,
Magnificat.

1350. Pēc dziedājuma celebrants dod ticīgajiem noslēguma svētību un sūta viņus
kā parasti.
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55. NODAĻA

SĒJAI PAREDZĒTĀS LABĪBAS UN SĒKLU
SVĒTĪŠANAS RITUĀLS
VISSVĒTĀS JAUNAVAS MARIJAS DZIMŠANAS
SVĒTKOS
8. SEPTEMBRĪ

1351. Pēc Komūnijas lūgšanas celebrants var iesākt svētību sekojoši:
Pirms sējas noliekam Dieva Radītāja priekšā graudus un sēklas.
Vispirms tiem ilgi jāguļ zemē un jānomirst, līdz kamēr tie dos jaunus
augus cilvēku un dzīvnieku iztikai. Ar Vissvētās Dieva Dzemdētājas
aizbildniecību lūgsim visvareno Dievu, lai Viņš šiem graudiem dod
spēku nest bagātīgu ražu, bet mums pacietīgu paļāvību Viņa
tēvišķajai apredzībai.
SVĒTĪBAS LŪGŠANA

1352. Pēc īsas lūgšanas klusumā celebrants paceļ rokas un izsaka svētības
lūgšanu:

Dievs, Tu dari, ka ikviena sēkla, iekritusi zemē, nomirst, lai nestu
augļus, kas priecē sējēju un dod maizi izsalkušajam.
Mēs Tevi lūdzam, svētī  šos graudus un citas sēklas. Pasargā tos no
krusas, plūdiem, sausuma un ikviena posta, bet zemi veldzē ar rasu
no debesīm, lai augi, kas izaugs, nes bagātīgus augļus.
Dari arī, lai mēs pēc Vissvētās Jaunavas Marijas piemēra, kura
klausījās Tavā Vārdā un auglīgi to glabāja savā sirdī, nesam
simtkārtīgus augļus, pildot Tavu gribu. Caur Kristu, mūsu Kungu.
Visi: Amen.
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1353. Celebrants apslaka ar svētīto ūdeni klātesošos un sēklas. Šajā laikā var
dziedāt atbilstošu dziesmu.

1354. Pēc dziedājuma celebrants dod ticīgajiem noslēguma svētību un sūta viņus
kā parasti.
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56. NODAĻA

SVEČU, KRONĪŠU UN ZIEDU
SVĒTĪŠANAS RITUĀLS
MIRUŠO ATDUSAS VIETĀM
1., 2. NOVEMBRĪ VAI CITĀ DIENĀ

1355. Visu svēto svinībās vai Visu ticīgo mirušo piemiņas dienā pēc Komūnijas
lūgšanas celebrants var iesākt svētību sekojoši:

Lūgsim Kristu svētīt šīs sveces, kronīšus un ziedus, kurus nesīsim
uz mirušo atdusas vietām kā mūsu uzticīgās mīlestības un piemiņas
simbolu. Lūgsim Pestītāju, kurš uz krusta upurēja sevi visu cilvēku
pestīšanai, lai Viņš pieņem lūgšanas par mūsu dārgajiem aizgājējiem
un stiprina mūsos ticību mūžīgajai dzīvei.
SVĒTĪBAS LŪGŠANA

1356. Pēc īsas lūgšanas klusumā celebrants paceļ rokas un izsaka svētības
lūgšanu:

Kungs Jēzu Kristu, Tu mierināji tos, kuri apraudāja savu tuvinieku
nāvi, un apsolīji, ka katrs, kas Tev tic, dzīvos, kaut būtu nomiris.
Uzlūko mūs, kas lūdzamies par mirušajiem, kuri iegājuši mūžībā.
Svētī  šos kronīšus un ziedus, kurus liksim uz viņu kapu kopiņām
par zīmi mīlestībai, kas mūs vieno, un pateicībai par to labo, ko viņi
darījuši uz zemes.
Svētī  arī šīs sveces, ko iedegsim kā simbolu mūsu lūgšanai par
aizgājēju ieiešanu mūžīgajā gaismā.
Dari, lai šie kapu rotājumi un degošās sveces visiem, kas apmeklēs
viņu kapus, atgādina mūsu ticību tam, ka reiz satiksim viņus
mūžīgajā priekā un gaismā. Kas dzīvo un valdi mūžu mūžos.
Visi: Amen.
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1357. Celebrants apslaka kronīšus, ziedus un sveces ar svētīto ūdeni. Pēc tam
celebrants dod ticīgajiem noslēguma svētību un sūta viņus kā parasti.
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57. NODAĻA

KAPA KRUSTA, PIEMINEKĻA VAI PLĀKSNES
SVĒTĪŠANAS RITUĀLS
2. NOVEMBRĪ VAI CITĀ DIENĀ

1358. Šo rituālu var veikt pirms vai pēc krusta, pieminekļa vai plāksnes
uzstādīšanas tiem paredzētajā vietā kapsētā, piem., 1. vai 2. novembrī.

1359. Celebrants saka:
Kungs, rādi mums savu žēlsirdību.
Visi atbild:

Un dāvā mums savu pestīšanu.
1360. Celebrants lasa īsu Svēto Rakstu tekstu.
Rom 6,8-9:

LASĪJUMS NO SVĒTĀ APUSTUĻA PĀVILA VĒSTULES ROMIEŠIEM

Ja mēs esam miruši līdz ar Kristu, tad mēs ticam, ka mēs arī
dzīvosim kopā ar Kristu, zinādami, ka Kristus, no miroņiem uzcēlies,
nekad vairāk nemirs; nāvei pār Viņu vairāk nav varas.
TAS IR DIEVA VĀRDS.

1361. Celebrants sagatavo klātesošos svētībai:
Ticības gaismā esam pārliecināti, ka nāve nav beigas, bet gan
dzīvības pāreja jaunā kvalitātē. Tā nav dzīvo pēdējā šķiršanās no
tuviniekiem, bet gan šķiršanās uz laiku, pēc kuras mēs visi
satiksimies Tēva mājās, ja līdz pat sava mūža pēdējai dienai uz
zemes izturēsim ticībā un mīlestībā.
Uz mūsu tuvinieku kapiem uzstādām krustus, pieminekļus vai
plāksnes, paužot mūsu nesatricināmo cerību, kas balstās Jēzus
Kristus nāvē un augšāmcelšanā. Lūgsim Dievu stiprināt mūsu ticību
augšāmcelšanai un mūžīgajai dzīvei un svētīt šo krustu (pieminekli,
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plāksni), kas uzstādīts (kas tiks uzstādīts) Viņa kalpa (kalpones) N.
atdusas vietā.
SVĒTĪBAS LŪGŠANA

1362. Pēc īsas lūgšanas klusumā celebrants izsaka svētības lūgšanu:
Bezgalīgi labais Tēvs, Tu sūtīji pasaulē savu vienpiedzimušo Dēlu,
lai ar savu nāvi un augšāmcelšanos Viņš atpestītu mūs no mūžīgās
nāves un dāvātu mums cerību uz mūžīgo dzīvi. Tava Dēla krusts ir
mūsu uzvaras zīme, un Kristības sakramentā ar šo zīmi apzīmogoti,
mēs ik dienas nesam savu krustu, lai ietu pa dzīvi Kristus pēdās.
Svētī  šo krustu (pieminekli, plāksni), kas paceļas (pacelsies) uz
Tava kalpa (kalpones) N. kapa. Parādi viņam (viņai) savu bezgalīgo
žēlsirdību un piecel viņa (viņas) miesu godības pilnai dzīvei mūžībā.
Stiprini mūsu cerību, ka krusta spēkā Tu izvedīsi mūs pa nāves
vārtiem un pieņemsi Tavu svēto sabiedrībā. Caur Kristu, mūsu
Kungu.
Visi: Amen.

1363. Celebrants apslaka krustu (pieminekli, plāksni) ar svētīto ūdeni.
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58. NODAĻA

SKOLĒNU UN STUDENTU SVĒTĪŠANAS RITUĀLS
JAUNĀ MĀCĪBU VAI KATEHĒZES GADA SĀKUMĀ
1. SEPTEMBRĪ VAI CITĀ DIENĀ

1364. Šim rituālam jābūt saistītam ar svēto Misi, ko svin jaunā mācību vai
katehēzes gada pirmajās dienās. Ja liturģiskie priekšraksti to ļauj, var svinēt
votīvmisi Svētā Gara godam. Sākumā dzied himnu Nāc, Svētais Gars.

1365. Pēc ievadsveiciena celebrants uzrunā skolēnus, studentus, vecākus,
pedagogus, katehētus šādi vai līdzīgi:

Jaunā mācību gada sākumā nākam uz baznīcu pateikties Dievam par
labi aizvadītām brīvdienām, sauli, gaisu, ūdeni un visu skaisto
pasauli, kādu Viņš radījis.
Mēs nākam arī lūgt Svētā Gara spēku un gaismu skolēniem,
studentiem, vecākiem, pedagogiem, (katehētiem). Mēs ticam, ka,
tikai pateicoties šai dievišķajai gaismai, varam iepazīt patiesību par
Dievu, pasauli un sevi.
Lūgsim Dievu svētīt jūs mācībām, vairot jūsu dotības, dāvāt degsmi
mācīties un vadīt pa svētuma ceļu.
1366. Pēc Evaņģēlija celebrants, pamatojoties uz Svēto Rakstu lasījumiem,
skaidro klātesošajiem rituāla nozīmi, ņemot vērā klātesošo situāciju.
VISPĀRĒJĀ LŪGŠANA

1367. Pēc tam seko vispārējā lūgšana. No zemāk dotajiem lūgumiem celebrants
var izvēlēties atbilstošākos vai pievienot tiem citus, ņemot vērā konkrētos
apstākļus.

Uzsākot jauno mācību gadu, lūgsim Dievu apveltīt mūs ar Svētā
Gara spēku, kurš ir patiesības un ikvienas gudrības Avots.
Lūgsim:
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Kungs, vadi mūs sava Gara spēkā!
Lūgsim par Kristus Baznīcu virs zemes, lai tā visus cilvēkus ved uz
patiesību un pestīšanu.
Lūgsim par valstu vadītājiem, lai tie ciena visu ticīgo vecāku tiesības
audzināt savus bērnus saskaņā ar savu kristīgo pārliecību.
Lūgsim par audzinātājiem, pedagogiem (katehētiem), lai viņi vārdos
un ar savu piemēru māca bērnus un jauniešus mīlēt Dievu un
cilvēkus.
Lūgsim par mūsu draudzes bērniem, lai Svētais Gars atver viņu
sirdis un prātus Evaņģēlija patiesību pieņemšanai.
Lūgsim par jauniešiem, lai ar cītīgām studijām un pašaudzināšanu
viņi sagatavojas veikt uzdevumus, kādi tos gaida Baznīcā un valstī.
Lūgsim par visiem klātesošajiem, lai mēs uzticīgi sekojam Kristum,
kurš ir mūsu Ceļš, Patiesība un Dzīvība.
SVĒTĪBAS LŪGŠANA

1368. Pēc vispārējās lūgšanas pēdējā lūguma celebrants paceltām rokām izsaka
svētības lūgšanu:

Dievs, visvarenais Tēvs, dzīvības un gudrības Avots, Tu svētajā
Kristībā šos bērnus (jauniešus) esi darījis par saviem pieņemtajiem
bērniem un Tava Dēla Baznīcas locekļiem.
Uzlūko šeit sapulcējušos skolēnus (studentus), kuri jaunā mācību
(studiju, katehēzes) gada sākumā lūdz Tavu svētību. Svētī  viņus,
lai tie labāk pazīst visu labo un skaisto pasaulē, kuru Tu esi
radījis. Apgaismo viņu prātus un iededz viņu sirdīs Svētā Gara
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degsmi, lai tie labprāt iepazīst patiesību, pēc Tava Dēla parauga
pieaug gudrībā un žēlastībā un līdz ar mums slavē Tevi Baznīcas
saimē. Caur Kristu, mūsu Kungu.
Visi: Amen.

1369. Celebrants var apslacīt bērnus un jauniešus ar svētīto ūdeni.
1370. Pēc noslēguma svētības var dziedāt atbilstošu dziesmu.
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67. NODAĻA

KAROGA SVĒTĪŠANAS RITUĀLS
IEVADS

1471. No cilvēka sabiedriskās dabas izriet nepieciešamība pēc saiknes ar citiem
cilvēkiem, lai viņš varētu pareizi attīstīties un dzīvot uz zemes. Lai uzturētu šo
saikni, cilvēki izmanto dažādus simbolus, pie kuriem pieder arī karogi. Tie izsaka
piederību dažādām grupām un biedrībām, kurās cilvēki iesaistās, tiecoties pēc
kopīgiem ideāliem, aizstāvot kopīgas intereses vai manifestējot saskanīgus
uzskatus.

1472. Var svētīt laicīga rakstura karogus, piem., apvienību, amata brālību, civilu
biedrību (starp tām ugundzēsēju). Vēlams, lai uz tiem būtu svēto aizbildņu attēls
vai reliģiski simboli. Var svētīt tīri reliģiska rakstura karogu, kas pieder brālībām
vai karitatīvajām organizācijām.

1473. Nedrīkst svētīt tādu biedrību karogus, kuru principi nesaskan ar Baznīcas
mācību un mērķiem (piem., politisku partiju, kuras pārstāv ateistisku pasaules
uzskatu).
Ja atsevišķas biedrības godina svētos kā savus aizbildņus un uz to
karogiem atveidoti viņu attēli, tad svētības lūgšanā var piesaukt svēto
aizbildniecību.

1474. Karoga svētīšanas rituālu var veikt pēc sprediķa vai pēc Komūnijas
lūgšanas sv. Mises laikā, kas tiek svinēta ar konkrētās biedrības locekļu
piedalīšanos, vai īpašas Dieva Vārda liturģijas laikā.

1475. Rituāla kalpotājs ir priesteris vai diakons. Ja svētība paredzēta sv. Mises
laikā, to vada priesteris.
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I

LAICĪGAS APVIENĪBAS KAROGA
SVĒTĪŠANAS RITUĀLS

A. PĒC SPREDIĶA VAI PĒC KOMŪNIJAS LŪGŠANAS

1476. Celebrants svētību var iesākt sekojoši:
Dievs, kurš ir Mīlestība un ilgojas visus cilvēkus darīt par savas
mīlestības līdzdalībniekiem, sūtīja pasaulē savu Dēlu, lai Viņš
palīdzētu visiem cilvēkiem, īpaši slimiem, nomāktiem.
Kristus, kurš staigāja pa zemi, darot labu, sacīja: „Ko jūs esat darījuši
vienam no maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši.”
Cilvēks ir sabiedriska būtne, kas aicināta, dzīvojot saskaņā un
mīlestībā un līdzdarbojoties ar citiem, pareizi attīstīties un palīdzēt
attīstībā līdzcilvēkiem.
Arī jūs esat saistīti ne tikai savam labumam, bet arī lai kopīgām
pūlēm kalpotu citu cilvēku labumam, tādēļ lūgsim bagātīgu Dieva
svētību šīs apvienības locekļiem (mūsu valstij), lai viņi (mēs) būtu
vienoti darbā un kalpošanā tuvākajam tā, kā šodien ar šo karogu
rokās kopā nāk (nākam) pie Dieva, ikviena labuma Devēja.
SVĒTĪBAS LŪGŠANA

1477. Pēc īsas lūgšanas klusumā celebrants izsaka svētības lūgšanu:
Dievs, Tu radīji cilvēku pēc savas līdzības un aicināji viņu dzīvot un
augt kopienā ar citiem cilvēkiem. Savā Dēlā Tu sniedzi mums
brīnišķīgu mīlestības paraugu un caur Viņu pavēlēji mums citam citu
mīlēt.
Apvelti ar bagātīgu svētību  šos ticīgos, kuri sevi velta kalpošanai
tuvākajiem.
Svētī  arī šo (Latvijas valsts) karogu (kas pieder N. apvienībai).
Dari, lai visi, kurus šī zīme vieno, ir miera kopiena un labprāt palīdz
citiem.
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Ar svētā N. aizbildniecību sniedz palīdzību visiem, kas Tevi piesauc,
un pasargā tos no ikvienām briesmām. Caur Kristu, mūsu Kungu.
Visi: Amen.

1478. Celebrants apslaka ar svētīto ūdeni klātesošos un karogu.
1479. Ja svētība notika pēc sprediķa, tad seko vispārējā lūgšana, ja pēc
Komūnijas lūgšanas, tad celebrants dod ticīgajiem svētību un sūta viņus kā parasti.

B. DIEVA VĀRDA LITURĢIJAS LAIKĀ
IEVADRITUĀLS

1480. Kad ticīgie sapulcējušies, tiek dziedāta piemērota dziesma, piem., Tavā
patvērumā vai kāda cita dziesma konkrētās apvienības aizbildņa godam. Pēc
dziedājuma celebrants saka:

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā.
Visi apzīmē sevi ar krusta zīmi un atbild:

Amen.
1481. Celebrants sveicina klātesošos, sakot:
Kungs Jēzus, kurš gāja, darīdams labu, lai ir ar jums visiem.
vai izsaka citus vārdus, īpaši ņemtus no Svētajiem Rakstiem.
Visi atbild:

Un ar tavu garu.
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1482. Celebrants sagatavo klātesošos svētības pieņemšanai, uzrunājot tos šādi
vai līdzīgi:

Dievs, kurš ir Mīlestība un ilgojas visus cilvēkus darīt par savas
mīlestības līdzdalībniekiem, sūtīja pasaulē savu Dēlu, lai Viņš
palīdzētu visiem cilvēkiem, īpaši slimiem, nomāktiem.
Kristus, kurš staigāja pa zemi, darot labu, sacīja: „Ko jūs esat darījuši
vienam no maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši.”
Cilvēks ir sabiedriska būtne, kas aicināta, dzīvojot saskaņā un
mīlestībā un līdzdarbojoties ar citiem, pareizi attīstīties un palīdzēt
attīstībā līdzcilvēkiem.
Arī jūs esat saistīti ne tikai savam labumam, bet arī lai kopīgām
pūlēm kalpotu citu cilvēku labumam, tādēļ lūgsim bagātīgu Dieva
svētību šīs apvienības locekļiem (mūsu valstij), lai viņi (mēs) būtu
vienoti darbā un kalpošanā tuvākajam tā, kā šodien ar šo karogu
rokās kopā nāk (nākam) pie Dieva, ikviena labuma Devēja.
1483. Pēc īsas lūgšanas klusumā celebrants izsaka sekojošu lūgšanu:
Visvarenais Dievs, sūti pār mums Svēto Garu un iededz mūsu sirdīs
mīlestību, lai mēs domās un darbos esam Tev patīkami un mīlam
Tevi mūsu tuvākajos. Caur Kristu, mūsu Kungu.
Visi: Amen.
DIEVA VĀRDA LASĪJUMI

1484. Lektors vai kāds no klātesošajiem, vai pats celebrants lasa Svēto Rakstu
tekstu. Jāizvēlas teksts, kas visvairāk saskan ar apvienības mērķi.
Flp 2,1-4: Esiet vienoti domās un nodomos.

LASĪJUMS NO SVĒTĀ APUSTUĻA PĀVILA VĒSTULES FILIPIEŠIEM

Ja ir kāds iepriecinājums Kristū, ja kāds mīlestības mierinājums,
ja kāda gara sadraudzība, ja ir kāda sirsnīga līdzjūtība, tad piepildiet
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manu prieku, būdami vienprātīgi, vienoti mīlestībā, vienoti domās
un nodomos! Nedariet neko ķildas vai tukša goda dēļ, bet pazemībā
viens otru uzskatiet augstāku par sevi! Nerūpējieties tikai par to, kas
ir savs, bet arī par to, kas ir cita!
TAS IR DIEVA VĀRDS.
Citi teksti izvēlei: Apd 4,32-34b; 1 Kor 12,4-6.12.14.18-20.24b-26.27; 1 Pēt 3,8-11.

1485. Atkarībā no apstākļiem celebrants īsi uzrunā klātesošos, skaidrojot Bībeles
lasījumu, lai ticības gaismā viņi saprastu rituāla nozīmi.

LŪGUMI

1486. Atkarībā no apstākļiem pirms svētības lūgšanas var būt kopīga lūgšana.
No zemāk dotajiem lūgumiem celebrants var izvēlēties atbilstošākos vai pievienot
tiem citus, ņemot vērā biedrības locekļu situāciju vai konkrētos apstākļus.

Kristus, nesot mūsu vājības, ciešanas, grūtības, gāja, darīdams labu,
lai mēs sekotu Viņa pēdās. Vienoti mīlestībā, kopīgi Viņu lūgsim:
Kungs, māci mūs kalpot tuvākajam!
Kungs Jēzu, Tu mūsu dēļ kļuvi nabags un nāci nevis lai Tev kalpotu,
bet lai Tu pats kalpotu,
— dari, lai mēs mīlam tuvākos un palīdzam viņiem.
Kungs Jēzu, Tu ar atpestīšanas darbu atjaunoji pasauli, lai cilvēki
savstarpēji kļūtu tuvāki un cits citu mīlētu,
— dari, lai mēs dzīvojam saskaņā ar Evaņģēlija principiem.
Kungs Jēzu, Tu gribi, lai visiem cilvēkiem ir līdzdalība Tavos
labumos,
— aicini no savas tautas daudzus apustuļus, kuri, Tavas mīlestības
mudināti, labprāt palīdz tiem, kas atrodas vajadzībās.
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Kungs Jēzu, Tu gribēji, lai Tava Māte ir arī mūsu Māte,
— dari, lai mēs, meklējot viņas patvērumu, vienmēr pieredzam
palīdzību no debesīm.
SVĒTĪBAS LŪGŠANA

1487. Celebrants paceļ rokas un izsaka svētības lūgšanu:
Dievs, Tu radīji cilvēku pēc savas līdzības un aicināji viņu dzīvot un
augt kopienā ar citiem cilvēkiem. Savā Dēlā Tu sniedzi mums
brīnišķīgu mīlestības paraugu un caur Viņu pavēlēji mums citam citu
mīlēt.
Apvelti ar bagātīgu svētību  šos ticīgos, kuri sevi velta kalpošanai
tuvākajiem.
Svētī  arī šo (Latvijas valsts) karogu (kas pieder N. apvienībai).
Dari, lai visi, kurus šī zīme vieno, ir miera kopiena un labprāt palīdz
citiem.
Ar svētā N. aizbildniecību sniedz palīdzību visiem, kas Tevi piesauc,
un pasargā tos no ikvienām briesmām. Caur Kristu, mūsu Kungu.

Visi: Amen.

1488. Celebrants apslaka ar svētīto ūdeni klātesošos un karogu. Šajā laikā var
dziedāt piemērotu dziesmu.
RITUĀLA NOSLĒGUMS

1489. Pēc dziedājuma celebrants var dot klātesošajiem svinīgu svētību. Paceļot
rokas pār viņiem, celebrants saka:

Visvarenais Dievs, dāsni dāvā saviem kalpiem gādību un žēlastību,
dod viņiem dvēseles un miesas veselību, kā arī savstarpēju sirsnīgu
mīlestību un pastāvīgu gatavību Tev kalpot. Caur Kristu, mūsu
Kungu.
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Visi: Amen.
Saliek rokas un, izdarot krusta zīmi, saka:

Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls,  un Svētais Gars.
Visi: Amen.
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23. NODAĻA

UZ BAZNĪCU ATNESTĀS JAUNĀS RAŽAS
SVĒTĪŠANAS RITUĀLS
IEVADS

765.

Ievērības cienīgs ir ieradums publiski atnest uz baznīcu jauno ražu un šajā
sakarā slavēt Dievu. Tas atgādina pienākumu pateikties Dievam par saņemtajām
labdarībām, kā arī uzturēt tradīciju, par kuru liecina jau Vecā Derība.

766.

Šo rituālu var veikt priesteris, diakons vai lajs, tomēr izmantojot sev
paredzētās darbības un lūgšanas.

767.

Vienmēr saglabājot rituāla struktūru un pamatelementus, var izvēlēties
zināmas tā sadaļas, lai pielāgotu celebrāciju personu situācijai un vietējiem
apstākļiem.
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SVĒTĪBAS RITUĀLS
IEVADRITUĀLS

768.

Kad kopiena sapulcējusies,
dziedājuma rituāla kalpotājs saka:

var

dziedāt

atbilstošu

dziesmu.

Pēc

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā.
Visi apzīmē sevi ar krusta zīmi un atbild:

Amen.
769.

Ja rituāla kalpotājs ir priesteris vai diakons, viņš sveicina klātesošos, sakot:

Visaugstais Dievs, kurš radījis debesis un zemi, lai ir ar jums visiem.
vai izsaka citus vārdus, īpaši ņemtus no Svētajiem Rakstiem.
Visi atbild:

Un ar tavu garu.
770.

Ja rituāla kalpotājs ir lajs, tas sveicina klātesošos, sakot:

Bezgalīgi labais Dievs dāvā mums uzturu no zemes augļiem.
Slavēsim Viņu un augsti teiksim.
Visi atbild:

Amen.
771.

Rituāla kalpotājs sagatavo klātesošos svētības saņemšanai, uzrunājot viņus
šādi vai līdzīgi:
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Vispilnīgākajā veidā Baznīca pateicas Dievam par saņemtajām
labdarībām, kad svin euharistisko Upuri. Euharistijas svinēšanā
paustā godināšana notiek dienas dažādās stundās un tādējādi
pamāca, ka mums vienmēr jāpateicas.
Tādēļ slavēsim Dievu, kurš kā zemes labumus atkal mums devis šo
jauno ražu. Kā taisnīgais Ābels upurēja Dievam no savas ražas
pirmajiem augļiem, tā arī mēs mācīsimies dalīties šajos augļos ar
brāļiem, lai mēs būtu Dieva Tēva bērni, no kura nāk viss labais, kas
paredzēts visu cilvēku labumam.
DIEVA VĀRDA LASĪJUMI

772.

Lektors vai kāds no klātesošajiem, vai pats rituāla kalpotājs lasa Svēto
Rakstu tekstu.
Apd 14,15b-17: Dievs jūs baro un piepilda jūsu sirdis ar prieku.

LASĪJUMS NO APUSTUĻU DARBIEM

Dievs radījis debesis un zemi, un jūru, un visu, kas tanīs ir. Viņš
pagājušās paaudzēs visām tautām atļāvis iet savus ceļus, taču
nepārstāja liecināt par sevi, darot labu. Viņš sūtīja lietu no debesīm
un ražīgus gadus, baroja jūs un piepildīja jūsu sirdis ar prieku.
TAS IR DIEVA VĀRDS.

773.

Vai:

At 27,1a.28,1-12b: Svētīts ir tava lauka auglis.
Mozus kopā ar Izraēļa vecajiem izdeva tādu pavēli…
Jl 2,21-24.26-27: Apcirkņi piepildīsies ar labību.
Nebīsties, zeme…
1 Tim 6,6-11.17-19: Šīs pasaules bagātajiem pavēli nepaļauties uz nedrošu bagātību.
Tiešām, dievbijība…
Lk 12,15-21: Cilvēka dzīve nav atkarīga no viņa mantas.
Jēzus sacīja: „Pielūkojiet un sargieties…
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774.

Atkarībā no apstākļiem var dziedāt responsorija psalmu vai atbilstošu
dziesmu.
RESPONSORIJA PSALMS

Ps 67[66],2-3.4-5.7-8 (R.: sal. 7)

Refrēns: Dievs mūs ir svētījis, zeme ir devusi savu augli.
2

3

Lai Dievs apžēlojas par mums un mūs svētī, *
Viņa vaigs pār mums lai gaiši atmirdz,
Lai Viņa ceļš taptu zināms zemes virsū, *
Viņa pestīšana visām tautām.
Refrēns

4

5

Lai Tevi, Dievs, slavē tautas, *
Lai visas tautas Tevi godā.
Tautas lai priecājas un gavilē, †
Jo ļaudīm Tu tiesu spried taisnīgi *
Un vadi tautas zemes virsū.
Refrēns

7

8

Zeme ir devusi savu augli, *
Dievs, mūsu Dievs, mūs ir svētījis.
Lai Dievs mūs svētī, *
Visas zemes malas lai Viņu godina.
Refrēns

775.

Atkarībā no apstākļiem rituāla kalpotājs īsi uzrunā klātesošos, skaidrojot
Bībeles lasījumus, lai ticības gaismā viņi saprastu rituāla nozīmi.

LŪGUMI

776.

Atkarībā no ieskatiem pirms svētības var būt kopīga lūgšana. No zemāk
dotajiem lūgumiem rituāla vadītājs var izvēlēties atbilstošākos vai pievienot tiem
citus, ņemot vērā konkrētos apstākļus.
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Pateicoties Dievam par šo jauno ražu un lūdzot svētību mūsu roku
darbam, atcerēsimies, ka arī mums pašiem dzīvē jānes taisnības
augļi. Pazemīgi lūgsim Dievu, sakot:
Kungs, svētī mūsu roku darba augļus!
Neizmērojami labais Dievs, Tu savā apredzībā esi mums devis
uzturu no zemes augļiem,
— dari, lai šī raža, ko esam vaiga sviedros savākuši no zemes, uztur
mūsu dzīvību un palīdz mums attīstīties arī iekšēji.
Tu caur savu Dēlu Jēzu Kristu esi apveltījis mūs ar svētuma
žēlastību,
— dari, lai mēs, paliekot Viņā, smeļam no Viņa pilnības un nesam
bagātīgus augļus.
Tu pieņēmi maizi un vīnu, cilvēka roku darba augļus, kā Kristus
Miesas un Asiņu zīmes Euharistijā, šajā lielajā ticības noslēpumā,
— dari, lai šīs dāvanas, kas konsekrētas uz Tava Dēla galda, uztur
Baznīcas dzīvību.
Tu ilgojies, lai visi Tavi bērni taisnīgi ņemtu dalību šīs zemes
labumos,
— dari, lai tie, kuriem neklājas viegli, arī grūtībās vienmēr Tevi
slavē.
Seko zemāk dotā svētības lūgšana.

777.

Ja kopīgā lūgšana tiek izlaista, pirms svētības lūgšanas rituāla kalpotājs

saka:

Lūgsimies.
Atkarībā no apstākļiem visi brīdi lūdzas klusumā, pēc tam seko svētības lūgšana.
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SVĒTĪBAS LŪGŠANA

778.

Ja rituāla kalpotājs ir priesteris vai diakons, viņš paceļ rokas, ja lajs, tas
saliek rokas un izsaka svētības lūgšanu:

Kungs Dievs, visu lietu Radītāj, Tu dāvā rasu no debesīm un bagātini
zemi, lai tā dotu dāsnus augļus, tādēļ mēs pateicamies Tavai
visvarenībai par savākto zemes ražu, jo ar šīm savas labvēlības
dāvanām Tu piepildi savu ticīgo ilgas. Dari, lai mēs nenogurstoši
slavējam Tavu žēlsirdību un, izmantojot laicīgos labumus, vienmēr
meklējam mūžīgos. Caur Kristu , mūsu Kungu.
Visi: Amen.

779.

Vai:

Visvarenais Dievs, Tu, dāvājot labvēlīgu laiku un dzīvinošu lietu,
dari, ka zeme dod bagātīgus augļus. Savā labestībā svētī šo ražu un
dari, lai Tava tauta vienmēr Tev pateicas par saņemtajām dāvanām,
un lai nabagie un trūcīgie, izmantojot auglīgās zemes dāsnos augļus,
sludina Tava vārda godu. Caur Kristu, mūsu Kungu.
Visi: Amen.
RITUĀLA NOSLĒGUMS

780.

Rituāla kalpotājs pagriežas pret klātesošajiem un noslēdz rituālu, sakot:

Lai ir slavēts un augsti teikts Dievs, Tēvs un Dēls, un Svētais Gars.
Visi: Amen.

781.

Rituālu var noslēgt ar atbilstošu dziesmu.
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SVĒTĪBAS RITUĀLS PIE GALDA
IEVADS

782.

Sēžoties pie maltītes vai to pabeidzot, kristietis viens pats vai kopā ar
citiem brāļiem pateicas labajam Dievam par ēdienu, kādu ik dienas saņem no Viņa
labvēlības. Bez tam kristietis atceras, ka Kungs Jēzus Euharistijas sakramentu ir
saistījis ar mielasta rituālu, bet pēc savas augšāmcelšanās parādījās mācekļiem
maizes laušanas laikā.

783.

Kristietis, sēžoties pie galda, viņam pasniegtajā ēdienā atpazīst Dieva
svētības zīmi. Pie tam viņš nedrīkst aizmirst par nabagiem, kuriem nav tāda
ēdiena, kāda viņam varbūt ir pārpilnībā. Iespēju robežās kristietis ierobežo savu
iztiku, lai steigtos palīgā tiem, kam tas nepieciešams. Nereti varbūt ielūdz viņus
pie sava galda par zīmi brālībai saskaņā ar Kristus vārdiem, kas ierakstīti
Evaņģēlijā: „Bet, ja tu rīko mielastu, aicini nabagus, kroplus, klibus un aklus! Un
svētīgs tu būsi, jo viņiem nav, ar ko tev atlīdzināt, bet tev tiks atlīdzināts, kad
taisnīgie augšāmcelsies.” (Lk 14,13-14)

784.

Šeit piedāvātās shēmas, teksti un lūgšanas ir zināma palīdzība, ko var
izmantot ģimenes vai dažādas kopienas. Ir attiecīgi, lai zināmās liturģiskajās
dienās vai laikposmos šī svētība atbilstu vairāk gandarīšanas vai svētku raksturam.
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PIRMĀ SHĒMA
PIRMS PUSDIENĀM

785. Rituāla kalpotājs saka:
Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā.
Visi apzīmē sevi ar krusta zīmi un atbild:

Amen.
Pēc tam:
V:
R:
V:
R:

Visi gaida no Tevis, Kungs, lai Tu dotu tiem barību attiecīgā laikā.
Kad Tu atver savu roku, viņi bauda Tavus labumus.
Lūgsim Tēvu, kurš vienmēr rūpējas par saviem bērniem:
Tēvs mūsu…
Jo Tev pieder valstība, Tev gods un vara mūžīgi.
Amen.

Rituāla kalpotājs apzīmē sevi ar krusta zīmi, bet, ja tas ir priesteris vai diakons, tad
izdara krusta zīmi arī pār ēdienu, sakot:
V: Svētī , Kungs, mūs un šīs dāvanas, kuras izmantosim,

pateicoties Tavai devībai. Caur Kristu, mūsu Kungu.
R: Amen.
PĒC PUSDIENĀM

786.
V: Kungs, lai Tevi teic visi Tavi darbi.
R: Un lai Tevi slavē Tavi ticīgie.
V: Visvarenais Dievs, mēs pateicamies par visām Tavām

žēlastībām. Kas dzīvo un valdi mūžu mūžos.
R: Amen.
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V: Kungs, dāvā mūžīgo dzīvi visiem, kuri mīlestībā uz Tevi

steidzas mums palīgā.
R: Amen.
Vai:
V: Kungs, dāvā visiem cilvēkiem nepieciešamo barību, lai viņi

kopā ar mums Tev pateicas.
R: Amen.

335
SVĒTĪBA PIE GALDA
PIRMS VAKARIŅĀM

787. Rituāla kalpotājs saka:
Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā.
Visi apzīmē sevi ar krusta zīmi un atbild:

Amen.
Pēc tam:
V:
R:
V:
R:

Nabagie ēdīs un paēdīs. Slavēs Kungu tie, kas Viņu meklē.
Lai viņu sirdis ir mūžam dzīvas.
Lūgsim Dievu, kurš ik dienas dāvā maizi:
Tēvs mūsu…
Jo Tev pieder valstība, Tev gods un vara mūžīgi.
Amen.

V: Kungs, mūsu Dievs, apvelti mūs ar savu gādību un dāvā

mums, vājiem cilvēkiem, nepieciešamo iztiku. Caur Kristu ,
mūsu Kungu.
R: Amen.
PĒC VAKARIŅĀM

788.
V: Žēlsirdīgais un labais Kungs ir darījis, ka Viņa brīnumi paliek

mūžīgā piemiņā.
R: Viņš deva iztiku tiem, kas Viņu godina.
V: Dievs, Tu esi mūs paēdinājis ar savām dāvanām, rādi mums

savu bezgalīgo žēlsirdību. Kas dzīvo un valdi mūžu mūžos.
R: Amen.
Vai:
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V: Dievs ir slavējams savās dāvanās un svēts visos savos darbos.

Kas dzīvo un valda mūžu mūžos.
R: Amen.
V: Kungs, dāvā mūžīgo dzīvi visiem, kuri mīlestībā uz Tevi
steidzas mums palīgā.
R: Amen.
Vai:
V: Kungs, dāvā visiem cilvēkiem nepieciešamo barību, lai viņi

kopā ar mums Tev pateicas.
R: Amen.
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789.

Augstāk doto ēdiena svētīšanu un pateicību jāievēro vienmēr, izņemot
zemāk uzskaitītās dienas, kurās mainās tikai versi.
Adventa laikposmā
PIRMS ĒŠANAS
V: Kungs, uzlūko mūs, Tu, kas baro savu tautu.
R: Nāc savā varenībā un spēkā.
PĒC ĒŠANAS
V: Skaidri, taisnīgi un dievbijīgi dzīvosim šajā laikā.
R: Gaidot svētīgo cerību un mūsu Pestītāja Jēzus Kristus

atnākšanu.
Kunga dzimšanas laikposmā
PIRMS ĒŠANAS
V: Vārds kļuva miesa. Alleluja.
R: Un dzīvoja starp mums. Alleluja.
PĒC ĒŠANAS
V: Kungs ir parādījis savu pestīšanu. Alleluja.
R: Tautu priekšā atklājis savu taisnību. Alleluja.

Lielā gavēņa laikposmā
PIRMS ĒŠANAS
V: Ne no maizes vien dzīvo cilvēks.
R: Bet no ikviena vārda, kas iziet no Dieva mutes.
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PĒC ĒŠANAS
V: Mums ir sākušās gandarīšanas dienas.
R: Lai mēs nožēlotu grēkus un atpestītu savu dvēseli.

Lielajā ceturtdienā, Lielajā piektdienā un Lielajā sestdienā
PIRMS UN PĒC ĒŠANAS
V: Kristus mūsu dēļ kļuva paklausīgs līdz pat nāvei.
R: Un tā bija nāve uz krusta.
Lieldienu oktāvā
PIRMS UN PĒC ĒŠANAS
V: Lūk, diena, kuru Kungs ir devis. Alleluja.
R: Priecāsimies tajā un līksmosim. Alleluja.

Lieldienu laikposmā
PIRMS ĒŠANAS
V: Tie, kuri ieticēja, pieņēma barību ar prieku un sirds

vienkāršībā. Alleluja.
R: Un slavēja Dievu. Alleluja.
PĒC ĒŠANAS
V: Mācekļi pazina Kungu. Alleluja.
R: Maizes laušanā. Alleluja.
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OTRĀ SHĒMA
I Adventa laikposmā
PIRMS ĒŠANAS

790. Rituāla kalpotājs:
Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā.
Visi apzīmē sevi ar krusta zīmi un atbild:

Amen.
791.

Kāds no klātesošajiem lasa īsu Svēto Rakstu tekstu.

Is 58,10.11a

LASĪJUMS NO PRAVIEŠA ISAJA GRĀMATAS

Ja tu savu dvēseli atvērsi izsalkušajam un apmierināsi apbēdinātu
dvēseli, tad tava gaisma uzausīs tumsībā un tava tumsa kļūs kā
dienas vidus. Un Kungs tevi vienmēr vadīs un tavu dvēseli sātinās
tuksnesī.
TAS IR DIEVA VĀRDS.

792.

Vai:

Apd 2,44-47a

LASĪJUMS NO APUSTUĻU DARBIEM

Visi ticīgie turējās kopā, un viss viņiem bija kopīgs. Savus
īpašumus un mantu viņi pārdeva un izdalīja visiem, cik kuram
vajadzīgs. Ik dienas viņi vienprātīgi uzturējās svētnīcā, bet mājās,
laužot maizi, ēda maltīti sirds vienkāršībā un līksmībā. Viņi slavēja
Dievu un visā tautā bija labi ieredzēti.
TAS IR DIEVA VĀRDS.

793.

Vai:
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2 Kor 9,8-10

LASĪJUMS NO SVĒTĀ APUSTUĻA PĀVILA OTRĀS VĒSTULES KORINTIEŠIEM

Dievs ir spējīgs jums bagātīgi dot visādas žēlastības, lai jūs
vienmēr visā būtu pārtikuši un bagāti ar ikvienu labu darbu, kā tas ir
rakstīts: „Viņš izdala, dod nabagiem, Viņa taisnība pastāv uz
mūžiem.” Bet tas, kas sēklu dod sējējam, pasniegs arī maizi ēšanai un
vairos jūsu graudus, un liks pieaugt jūsu taisnības augļiem.
TAS IR DIEVA VĀRDS.

794.

Vai:

Ef 5,19-20

LASĪJUMS NO SVĒTĀ APUSTUĻA PĀVILA VĒSTULES EFEZIEŠIEM

Runājiet cits uz citu ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām,
dziedādami un teikdami Kungu savās sirdīs. Pateicieties vienmēr par
visu Dievam un Tēvam mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā.
TAS IR DIEVA VĀRDS.

795.

Vai:

1 Tes 5,16-18

LASĪJUMS NO SVĒTĀ APUSTUĻA PĀVILA PIRMĀS VĒSTULES TESALONĪKIEŠIEM

Vienmēr esiet priecīgi. Nemitīgi lūdzieties. Par visu esiet pateicīgi,
jo tāda ir Dieva griba Kristū Jēzū attiecībā uz jums.
TAS IR DIEVA VĀRDS.

796.

Vai:

Ebr 13,1-2

LASĪJUMS NO VĒSTULES EBREJIEM

Lai turpina pastāvēt brāļu mīlestība. Neaizmirstiet arī viesmīlību,
jo daži caur to, paši nezinot, bija uzņēmuši savā pajumtē eņģeļus.
TAS IR DIEVA VĀRDS.
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797.

Vai:

Mt 6,31ab.32b-33

LASĪJUMS NO JĒZUS KRISTUS EVAŅĢĒLIJA, KO UZRAKSTĪJIS SVĒTAIS MATEJS

Neraizējieties, jautādami: „Ko mēs ēdīsim?” vai „Ko mēs
dzersim?” Jūsu debesu Tēvs zina, ka tas viss jums ir vajadzīgs. Tādēļ
meklējiet vispirms Dieva valstību un Viņa taisnību, bet tas viss jums
būs pielikts klāt.
TAS IR KUNGA VĀRDS.

798.

Pēc teksta izlasīšanas rituāla kalpotājs piebilst (ja tas ir priesteris vai
diakons, viņš izdara krusta zīmi):

Lūgsimies.
Dievs, žēlsirdīgais Tēvs, Tu, gribēdams dāvāt mums mūžīgo dzīvi,
nolēmi, ka Tavs Dēls pieņems cilvēka dabu.
Svētī šīs dāvanas, ar kurām barosim savu miesu, lai stiprināti mēs
gaidītu Kristus slavas pilno atnākšanu. Kas dzīvo un valda mūžu
mūžos.
Visi: Amen.
PĒC ĒŠANAS

799.
V: Skaidri, taisnīgi un dievbijīgi dzīvosim šajā laikā.
R: Gaidot svētīgo cerību un mūsu Pestītāja Jēzus Kristus

atnākšanu.
Rituāla kalpotājs piebilst:

Lūgsimies.
Mēs pateicamies Tev, visvarenais Dievs, jo Tu esi mūs barojis ar
savas apredzības dāvanām, un pazemīgi lūdzam, stiprini mūsu
miesu un vairo mūsu gara spēkus. Caur Kristu, mūsu Kungu.
Visi: Amen.
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II Kunga dzimšanas laikposmā
PIRMS ĒŠANAS

800.

Viss notiek kā Adventa laikposmā, izņemot sekojošas lūgšanas:

Lūgsimies.
Mēs slavējam Tevi, Kungs Dievs, jo Vissvētās Jaunavas Marijas
jaunavīgajā mātišķībā Tu esi piepildījis nabagu ilgas. Dari, lūdzam,
lai mēs tādā pat ticībā, kādā Marija gaidīja sava Dēla piedzimšanu,
atpazīstam Viņa klātbūtni mūsu brāļos. Caur Kristu , mūsu Kungu.
Visi: Amen.
PĒC ĒŠANAS

801.

Rituāla kalpotājs saka:

V: Vārds kļuva miesa. Alleluja.
R: Un dzīvoja starp mums. Alleluja.

Lūgsimies.
Tēvs, Tavs iemiesojies Vārds ir Bērns, kurš mums ir dzimis, un Dēls,
kurš ticis mums dots. Dari, lūdzam, lai, kalpojot mūsu brāļiem, mēs
stiprinām viņu dvēseles un paēdinām viņu miesu. Caur Kristu, mūsu
Kungu.
Visi: Amen.
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III Lielā gavēņa laikposmā
PIRMS ĒŠANAS

802.

Viss notiek kā Adventa laikposmā, izņemot sekojošas lūgšanas:

Lūgsimies.
Mēs pateicamies Tev, Dievs, jo Tu mūs stiprini ar šo iztiku. Dāvā
pārtiku arī izsalkušajiem un trūkumcietējiem un sapulcē visus
cilvēkus pie svētā galda savā valstībā. Caur Kristu , mūsu Kungu.
Visi: Amen.
PĒC ĒŠANAS

803.

Rituāla kalpotājs saka:

V: Ne no maizes vien dzīvo cilvēks.
R: Bet no ikviena vārda, kas iziet no Dieva mutes.

Lūgsimies.
Dievs, Tu ar sava Dēla četrdesmit dienu ilgo gavēni mūs pamāci, ka
cilvēka dzīvē svarīgi ir ne tikai maizi ēst, bet arī pieņemt katru Tavu
sacīto vārdu. Palīdzi mums celt augšup savu garu, lai, Tavas
žēlastības stiprināti, mēs patiesi mīlam Tevi brāļos. Caur Kristu,
mūsu Kungu.
Visi: Amen.
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IV Lielajā ceturtdienā, Lielajā piektdienā un Lielajā sestdienā
PIRMS ĒŠANAS

804.

Viss notiek kā Adventa laikposmā, izņemot sekojošas lūgšanas:

Lūgsimies.
(Ja rituāla kalpotājs ir priesteris vai diakons, viņš izdara krusta zīmi)

Kungs Jēzu Kristu, Tu, pildot Dieva gribu, mūsu dēļ kļuvi paklausīgs
līdz pat nāvei. Svētī mūs, kas kā viena ģimene pulcējamies pie šī
galda, un dari, lai mēs, vienmēr meklējot to, kas labs, Dievam
patīkams un pilnīgs, pēc Tava parauga uzņemam garīgo barību. Kas
dzīvo un valdi mūžu mūžos.
Visi: Amen.
PĒC ĒŠANAS

805.

Rituāla kalpotājs saka:

V: Kristus mūsu dēļ kļuva paklausīgs līdz pat nāvei.
R: Un tā bija nāve uz krusta.

Lūgsimies.
Dievs, visu cilvēku Tēvs, uzlūko labvēlīgi šo saimi un dari, lai mēs
līdzīgi kā tagad sēžamies pie šī galda, reiz kopā ar visiem cilvēkiem
varētu būt līdzdalīgi pilnīgajā priekā Tavā valstībā. Caur Kristu,
mūsu Kungu.
Visi: Amen.
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V Lieldienu laikposmā
PIRMS ĒŠANAS

806.

Viss notiek kā Adventa laikposmā, izņemot sekojošas lūgšanas:

Lūgsimies.
Mēs ar prieku slavējam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, kas pēc savas
augšāmcelšanās parādījies mācekļiem maizes laušanā.
Kungs, esi kopā ar mums un svētī  šīs dāvanas, ko ar pateicību
saņemsim un, kā šodien brāļos uzņemam viesos Tevi, tā reiz pieņem
mūs savā valstībā. Kas dzīvo un valdi mūžu mūžos.
Visi: Amen.
PĒC ĒŠANAS

807.

Rituāla kalpotājs saka:

V: Mācekļi pazina Kungu. Alleluja.
R: Maizes laušanā. Alleluja.

Lūgsimies.
Dievs, dzīvības Avots, piepildi mūsu sirdis ar Lieldienu prieku un
līdzīgi kā esi dāvājis mums zemes maizi, tā dari, lai mūsos nezūd
jaunā dzīve, ko mums savā žēlsirdībā devis Kristus ar savu nāvi un
augšāmcelšanos. Kas dzīvo un valda mūžu mūžos.
Visi: Amen.
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VI Parastajā laikposmā
PIRMS ĒŠANAS

808.

Viss notiek kā Adventa laikposmā, izņemot sekojošas lūgšanas:

Lūgsimies.
(Ja rituāla kalpotājs ir priesteris vai diakons, viņš izdara krusta zīmi)

Kungs, mūsu Dievs, Tu tēvišķā mīlestībā rūpējies par saviem
bērniem. Svētī  mūs un šīs dāvanas, kuras baudīsim, pateicoties
Tavam dāsnumam. Žēlsirdīgi apvelti visus cilvēkus ar savas
apredzības labumiem. Caur Kristu, mūsu Kungu.
Visi: Amen.
809.

Vai:

Kungs Dievs, Tu uzturi esamībā visu, ko esi radījis, un saviem
bērniem pastāvīgi dod nepieciešamo uzturu. Mēs slavējam Tevi par
šo galdu, pie kura brālīgi sēdīsimies stiprināt mūsu miesu ar laicīgo
iztiku.
Mēs Tevi lūdzam, lai, pateicoties Tavam Vārdam, pieaug mūsu ticība
un mēs vienmēr meklējam Tavu valstību. Caur Kristu , mūsu
Kungu.
Visi: Amen.
810.

Vai:

Dievs, Tu mīli dzīvību, Tu uzturi gaisa putnus un ietērp lauku lilijas.
Mēs slavējam Tevi par visām radībām un šo mielastu, ko baudīsim.
Mēs Tevi pazemīgi lūdzam, Kungs, savā labestībā dod visiem
cilvēkiem dzīvei nepieciešamo iztiku. Caur Kristu , mūsu Kungu.
Visi: Amen.
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811.

Vai:
(Ja rituāla kalpotājs ir priesteris vai diakons, viņš izdara krusta zīmi)

Bezgalīgi labais Dievs, Tu maizes laušanā stiprini savu bērnu
vienību.
Svētī  mūs un šīs dāvanas un dari, lai mēs, ar prieku sēžoties pie
kopīga galda, mācāmies dzīvot brālīgā vienotībā. Caur Kristu, mūsu
Kungu.
Visi: Amen.
PĒC ĒŠANAS

812.

Rituāla kalpotājs saka:

V: Es slavēšu Kungu mūžīgi.
R: Mana mute vienmēr teiks Viņa godu.

Lūgsimies.
Kungs, ikviena labuma Devēj, mēs pateicamies Tev, ka savā
žēlsirdībā esi sapulcējis mūs pie šī galda. Dari, lai mēs, miesā
stiprināti, priecīgi ejam pa šīs zemes ceļiem un reiz laimīgi nonākam
mūžīgā mielasta vietā. Caur Kristu, mūsu Kungu.
Visi: Amen.
813.

Vai:

Dievs, Tu uzturi visu, kas dzīvo un esi ļāvis mums sēdēt pie šī galda.
Pasargā mūs savā mīlestībā un piepildi ar rūpēm par brāļu labumu,
lai mēs, tagad priecīgi dalot ar viņiem laicīgo iztiku, reiz varam kopā
sēdēt pie viena galda Tavā valstībā. Caur Kristu, mūsu Kungu.
Visi: Amen.
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814.

Vai:

Mēs pateicamies Tev, Dievs, jo Tu esi mūs ēdinājis pie šī galda. Dari,
lai ēdiens, ko baudījām miesas stiprināšanai, palīdz mums augt arī
garīgi. Caur Kristu, mūsu Kungu.
Visi: Amen.
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TREŠĀ SHĒMA
PIRMS ĒŠANAS

815.
V:
R:
V:
R:

Kad kopiena sapulcējusies, rituāla kalpotājs saka:

Slavēsim Dievu par Viņa dāvanām.
Katrā laikā pateiksimies Kungam.
Mūsu mute lai vienmēr teic Viņa godu.
Katrā laikā pateiksimies Kungam.

(Ja rituāla kalpotājs ir priesteris vai diakons, viņš izdara krusta zīmi)

Mēs slavējam Tevi, Dievs, jo no Tevis nāk visi labumi. Svētī  šo
ēdienu, kuru ēdīsim, un dari, lai mēs, saglabājot patiesas brālības
garu, vienmēr paliekam vienoti ar Tevi. Caur Kristu , mūsu
Kungu.
Visi: Amen.
PĒC ĒŠANAS

816.
V:
R:
V:
R:

Lai Kunga vārds ir slavēts.
Tagad un mūžīgi.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam.
Tagad un mūžīgi.

Dievs, mūsu Tēvs, mēs pateicamies Tev par ēdienu, kuru Tu mums
dāsni esi devis pie šī saimes galda. Dari, lai mēs, labprāt sniedzot
tuvākajiem no Tevis saņemtās dāvanas, varam kļūt mūžīgā mielasta
dalībnieki. Caur Kristu, mūsu Kungu.
Visi: Amen.
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CETURTĀ SHĒMA
PIRMS ĒŠANAS

817.

Sākumā visi apzīmē sevi ar krusta zīmi. Rituāla kalpotājs (ja tas ir
priesteris vai diakons, izdarot krusta zīmi) saka:
V: Svētī  , Kungs, mūs un šīs dāvanas, kuras izmantosim,

pateicoties Tavam dāsnumam. Caur Kristu, mūsu Kungu.
R: Amen.
818.

Vai:

Kungs, mūsu Dievs, gādā par mums un dāvā mums, vājiem
cilvēkiem, nepieciešamo iztiku. Caur Kristu , mūsu Kungu.
Visi: Amen.
819.

Vai:

Dievs, stiprini mūs ar savām dāvanām, un lai mūs iepriecina Tava
žēlastība. Caur Kristu , mūsu Kungu.
Visi: Amen.
820.

Vai (ja rituāla kalpotājs ir priesteris vai diakons, viņš izdara krusta zīmi):

Dievs, no Tevis nāk visi labumi. Mēs Tevi lūdzam, svētī 
ēdienu, kuru ar pateicību vēlamies pieņemt.
Visi: Amen.
821.

šo

Vai:

Mēs slavējam Tevi, visvarenais Tēvs, jo Tu dāvā mums ikdienišķo
maizi.
Mēs slavējam Tevi, vienpiedzimušais Dieva Dēls, jo Tu baro mūs ar
savu Vārdu.
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Mēs slavējam Tevi, Svētais Gars, jo Tu mūs esi pulcējis uz šo brālīgo
mielastu.
Visi: Amen.
PĒC ĒŠANAS

822.

Rituāla kalpotājs saka:

Visvarenais Dievs, mēs pateicamies par visām Tavām labdarībām.
Kas dzīvo un valdi mūžu mūžos.
Visi: Amen.
823.

Vai:

Dievs, Tu mūs esi barojis ar savām dāvanām, rādi mums savu
bezgalīgo žēlsirdību. Kas dzīvo un valdi mūžu mūžos.
Visi: Amen.
824.

Vai:

Dievs, Tu esi slavējams visās savās dāvanās un svēts visos savos
darbos. Kas dzīvo un valdi mūžu mūžos.
Visi: Amen.
825.

Vai:

Dievs, mūsu Tēvs, mēs pateicamies Tev par ēdienu un dzērienu, ko
Tu mums esi devis iztikai. Dari, lai reiz mēs kļūstam mielasta
dalībnieki Tavā valstībā un nebeidzam Tevi slavēt. Caur Kristu,
mūsu Kungu.
Visi: Amen.
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826.

Vai:

Kungs, apvelti ar mūžīgo dzīvi visus, kuri mīlestībā uz Tevi steidzas
mums palīgā.
Visi: Amen.
827.

Vai:

Kungs, dāvā visiem cilvēkiem nepieciešamo iztiku, lai viņi kopā ar
mums Tev pateicas.
Visi: Amen.

