
 
 
Baznīcēku atjaunošanas fonds aicina visas Jūsu ganītās draudzes pievienoties Atvērto 

Baznīcu Dienās 2010(ABD), kad daudzi Latvijas dievnami atvērs durvis it visiem - 
ceļotājam, kas brauc garām dievnamam, katram cilvēkam, kas ilgojas pēc Dieva miera un 
saskaņas, katram, kas sen nav bijis savā vai savu senču baznīcā un grib to tagad aplūkot, 
katram, kam baznīca ir kas jauns, kā arī tiem, kas ciena mūsu zemes kultūru un arhitektūru un 
grib ar to iepazīties. 
Šajās divās dienās - 19. un 20. Jūnijā (sestdiena un svētdiena) aicinām draudzes atvērt sava 
dievnama durvis un gaidīt apmeklētājus, noturēt kārtējo dievkalpojumu, organizēt koncertus, 
izstādes, utml., piesaistīt vietējos uzņēmējus baznīcu finansiālam atbalstam, atceroties tos 
dievnamus, kas ir sliktā tehniskā stāvoklī vai vēl tikai tiks būvēti. 
Lai pievienotos citu Latvijas baznīcu pulkam šajās divās dienās, draudzēm jābūt gatavām 
izpildīt sekojošus noteikumus: 

1. Pasākumā var piedalīties jebkura Latvijas 4 lielāko konfesiju sastāvā esoša draudze.  
2. Draudzei, kura vēlas piedalīties, jaāapņemas atvērt savas baznīcas durvis 

apmeklētājiem  2010.gada 19. un 20. jūnijā no plkst. 08.00 – 20.00, lai jebkurš tajā 
varētu ienākt un lūgt vai piedalīties pasākumos.  

3. Katrai draudzei, kas piedalās ABD, kādā no šīm dienām ir jānotur dievkalpojums; ja tā 
vēlas, var organizēt  arī pasākumus (koncertus, izstādes, akcijas dievnama 
atjaunošanai u.c.).  Tāpat draudze pēc savas iniciatīvas ir aicināta uzņemt savās 
naktsmītnēs ceļotājus, kas akcijas laikā - divas dienas – 2010. gada 19.un 20.jūnijā 
dodas apmeklēt Latvijas baznīcas. Informāciju par paredzamajiem pasākumiem, 
vietām un to sākuma laikiem draudzei jānodod Baznīcēku atjaunošanas fondam ne 
vēlāk kā līdz 2010.gada 5.maijam, bet pieteikšanās anketa – līdz 2010.gada 

1.aprīlim. 
4. Dalības maksa  – Ls 5 katrai draudzei, kas tiek izmantota informācijas apmaiņai un 

izvietošanai www.baznicekas.lv mājas lapā un masu medijos.  
5. Dalībniekam jāapņemas savu iespēju robežās Atvērto baznīcu dienu laikā iepazīstināt 

interesentus ar savu baznīcu un draudzes dzīvi.  
6. Visu atbildību par draudzē un baznīcā organizētajiem pasākumiem uzņemas pati 

draudze, bet Baznīcēku atjaunošanas fonds nodrošina informācijas apmaiņas procesu 
pirms pasākuma un tā laikā.  

Daudziem šodien neklājas viegli. Daļa atbildības par to ir jāuzņemas arī mums, kristiešiem. 
Varbūt mums vajag mazāk zūdīties, bet vairāk lūgt par mums pašiem, par Latviju un 
priecāties par to, kas mums ir - par Dieva vārdu, sludināt to un iepriecināt arī savus 
līdzcilvēkus, aicināt viņus nākt baznīcā. Ja ne katru dienu, tad par divām dienām gadā biežāk, 
nekā līdz šim.  
Ecēhiēla gr. 17:24.:”Es liku nokalst zaļajam kokam un devu jaunu zaļumu sausajam 

kokam. Es, Tas Kungs, to sacīju, un Es to arī izpildīju.” 
Būsim atvērti 2010.gada 19.-20. Jūnijā visā Latvijā! Pieteikšanās www.baznicekas.lv vai 
pa tel. 27813333. 
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