Adventa pirmā svētdiena
A: Jes2:1-5; Rm13:11-14; Mt24:36-44 vai Mt21:1-11
B: Jes64:1-9; 1Kor1:3-9; Mk13:24-37 vai Mk11:1-10
C: Jer33:14-16; 1Tes3:9-13; Lk21:25-36 vai Lk19:28-40
Dziesma: Kā būs man tevi saņemt 11
Liturģiskā krāsa: violeta vai zila
Gods Dievam: nedzied

Introits
Uz tevi, Kungs, es paceļu savu dvēseli, mans Dievs, uz
tevi es ceru, nepamet mani kaunā. (Ps25:1a-2a)
Priecājies ļoti, Ciānas meita, un gavilē, Jeruzalemes
meita! Redzi, tavs ķēniņš nāk pie tevis, taisnīgs un tavs
palīgs. (Zah9:9)
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam!
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz
mūžību. Āmen.)

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi
A: Ps122 - Jūs, vārti, paceliet savas palodas, lai godības
ķēniņš ieiet! (Ps24:7)
B: Ps80:1-7,16-18 - Atjauno mūs un liec savam vaigam
spīdēt! (8a)
C: Ps25:1-10 - Uz tevi, Kungs, es paceļu savu dvēseli. (1)

Lūgšana
Celies, Kungs, savā spēkā ˙un ˙˙nāc,
sargi mūs un dari brī˙vus,
lai, atraisīti no mūsu grēku briesmām, topam pe˙stīti.
To lūdzam tev, kas tu dzīvo un valdi, ar Tēvu Svētā Gara
vie˙nībā,
Dievs no mūžības uz mū˙žību. (senā)
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Evaņģēlija pants
Ps85:8
Parādi mums, Kungs, savu žēlastību
un dāvini mums savu pestīšanu!

Prefācija
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,
visos laikos un visās vietās ar ga˙vilēm ˙˙pateicam
*caur Jēzu Kristu, ˙mūsu ˙˙Kungu:
Viņš atnāca kā Pestītājs cil˙vēka ˙˙miesā
un mums atvēra ceļu uz de˙besu ˙˙valstību,
lai, atkal ˙nākdams ˙˙godībā,
* mums dāvinātu visu, ko ticībā ce˙ram un ˙˙gaidām.
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem
* slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami …

Lūgšana pēc komūnijas
Mēs vēršamies pie tavas žēlas˙tības, ˙˙Kungs,
un tevi lūdzam, liec, lai šīs dievišķās dāvanas mūs šķīstī
no grē˙kiem
un sagatavo svētkiem, kuŗus gai˙dām.
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.
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Adventa otrā svētdiena
A: Jes11:1-10; Rm15:4-13; Mt3:1-12
B: Jes40:1-11; 2Pēt3:8-15a; Mk1:1-8
C: Mal3:1-4; Flp1:3-11; Lk3:1-6
Dziesma: Ieprieciniet, ieprieciniet 8
Liturģiskā krāsa: violeta vai zila
Gods Dievam: nedzied

Introits
Mūsu acis raugās uz tevi, mūsu Dievu, lai tu apžēlojies
par mums. Apžēlojies par mums, Kungs, apžēlojies
par mums! [Ps123:2b-3a]
Redzi, tā Kunga Vārds nāk šurpu no tālienes, jūs dziedāsit kā svētku naktī un priecāsities kā svētceļnieki,
kas ar mūzikas skaņām dodas uz tā Kunga kalnu.
(Jes30:27a, 29)
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam!
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz
mūžību. Āmen.)

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi
A: Ps72:1-7,18-19 - Lai viņa laikā zeļ taisnīgais. (7)
B: Ps85:2,8-13 - Taisnība staigās viņa priekšā. (14)
C: Lk1:68-79 - Slavēts ir tas Kungs, jo tas piemeklējis
savus ļaudis un tiem gādājis pestīšanu. (68)

Lūgšana
Modini, Kungs, mūsu sir˙dis,
lai sataisām tavam vienpiedzimušajam Dēlam ce˙ļu,
ka caur viņa nākšanu mūsu dvēseles top šķīstītas
kalpoša˙nai ˙˙tev.
To lūdzam caur viņu, mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu
Dē˙lu,
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. (senā)
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Evaņģēlija pants
Ps85:8
Parādi mums, Kungs, savu žēlastību
un dāvini mums savu pestīšanu!

Prefācija
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,
visos laikos un visās vietās ar ga˙vilēm ˙˙pateicam
*caur Jēzu Kristu, ˙mūsu ˙˙Kungu:
Viņš atnāca kā Pestītājs cil˙vēka ˙˙miesā
un mums atvēra ceļu uz de˙besu ˙˙valstību,
lai, atkal ˙nākdams ˙˙godībā,
* mums dāvinātu visu, ko ticībā ce˙ram un ˙˙gaidām.
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem
* slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami …

Lūgšana pēc komūnijas
Mēs vēršamies pie tavas žēlas˙tības, ˙˙Kungs,
un tevi lūdzam, liec, lai šīs dievišķās dāvanas mūs šķīstī
no grē˙kiem
un sagatavo svētkiem, kuŗus gai˙dām.
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.
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Adventa trešā svētdiena
A: Jes35:1-10; Jk5:7-10; Mt11:2-11
B: Jes61:1-4,8-11; 1Tes5:16-24; Jņ1:6-8,19-28
C: Cef3:14-20; Flp4:4-7; Lk3:7-18
Dziesma – Nu vārtus veriet, atdariet 17
Liturģiskā krāsa: violeta vai zila
Gods Dievam: nedzied

Introits
Atjauno mūs atkal, tu Dievs, mūsu palīgs. Parādi
mums, Kungs, savu žēlastību un dāvini mums savu
pestīšanu! (Ps85:5a,8)
Sakait izmisušām sirdīm: esiet stipras, nebīstieties!
Redzi, te ir jūsu Dievs! (Jes35:4a)
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam!
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz
mūžību. Āmen.)

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi
A: Ps146:5-10 - Teici to Kungu, mana dvēsele! (1)
B: Ps126 - Tiešām tas Kungs ir darījis lielas lietas. (3)
vai Lk1:46-55 - Mans gars gavilē par Dievu, manu
Pestītāju. (47)
C: Jes12:2-6 - Liels ir jūsu Svētais! (6c)

Lūgšana
Visuvarenais Dievs, sendienās tu sūtīji Jāni Kris˙tītāju,
lai viņš liecinātu par tava Dēla nākšanu un sagatavotu
viņam ce˙ļu:
Dod mums gudrību saprast tavu gribu šo˙dien,
lai arī mēs varam liecināt par tava Dēla nākšanu, tā
sataisot viņam ce˙ļu.
To lūdzam caur viņu, mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu
Dē˙lu, kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.
VAI
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Pievērs savu ausi, Kungs, mūsu lūg˙šanām
un caur tavu žēlastības pilno atnākšanu dari gaišu
mūsu dvēseles tum˙su.
To lūdzam tev, kas tu dzīvo un valdi, ar Tēvu Svētā Gara
vie˙nībā, Dievs no mūžības uz mū˙žību. (senā)

Evaņģēlija pants
Ps85:8
Parādi mums, Kungs, savu žēlastību
un dāvini mums savu pestīšanu!

Prefācija
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,
visos laikos un visās vietās ar ga˙vilēm ˙˙pateicam
*caur Jēzu Kristu, ˙mūsu ˙˙Kungu:
Viņš atnāca kā Pestītājs cil˙vēka ˙˙miesā
un mums atvēra ceļu uz de˙besu ˙˙valstību,
lai, atkal ˙nākdams ˙˙godībā,
* mums dāvinātu visu, ko ticībā ce˙ram un ˙˙gaidām.
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un
de˙besu˙˙pulkiem
* slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami …

Lūgšana pēc komūnijas
Mēs vēršamies pie tavas žēlas˙tības, ˙˙Kungs,
un tevi lūdzam, liec, lai šīs dievišķās dāvanas mūs šķīstī
no grē˙kiem
un sagatavo svētkiem, kuŗus gai˙dām.
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.

7

Adventa ceturtā svētdiena
A: Jes7:10-16; Rm1:1-7; Mt1:18-25
B: 2Sam7:1-11,16; Rm16:25-27; Lk1:26-38
C: Mih5:1-4a; Ebr10:5-10; Lk1:39-45,(46-55)
Dziesma: Ak, nāci, nāci, Dievs pie mums 4
Liturģiskā krāsa: violeta vai zila
Gods Dievam: nedzied

Introits
Lāsojiet, debesis, no augšienes un padebeši lai izlej
taisnību, lai atveŗas zeme un izdod pestīšanu. (Jes45:8)
Jūs, vārti, paceliet savas palodas, un topiet augstākas,
jūs mūžīgās durvis, lai godības ķēniņš ieiet. (Ps24:9)
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam!
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz
mūžību. Āmen.)

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi
A: Ps80:1-7, 17-19 - Atjauno mūs atkal un liec savam
vaigam spīdēt, lai mēs atspirgstam! (8)
B: Ps89:2-4, 19-26 - Es dziedāšu par tā Kunga žēlastību
visos laikos. (2a)
vai Lk1:46-55 - Mans gars gavilē par Dievu, manu
Pestītāju. (47)
C: Ps80:1-7 - Atjauno mūs atkal un liec savam vaigam
spīdēt, lai mēs atspirgstam! (8)
vai Lk1:46-55 - Mans gars gavilē par Dievu, manu
Pestītāju. (47)
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Lūgšana
Celies, Kungs, savā spēkā ˙un ˙˙nāc,
steidzies ar savu lielo varenību mums pa˙līgā
un tavas žēlastības un apžēlošan˙ās ˙˙dēļ
paātrini pestīšanu ko kavē mūsu grē˙ki.
To lūdzam caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. (senā)
VAI
Dievs, tu, kas caur Jaunavas Marijas miesas augli
cilvēkiem esi dāvinājis mūžīgās pestīšanas la˙bumus,
mēs tevi lūdzam, ka sekojam viņas paklausības
piemēram, jo caur viņu esam saņēmuši dzīvības
Ie˙sācēju.
Caur viņu, mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.
(senā, alternatīva)

Evaņģēlija pants
Ps85:8
Parādi mums, Kungs, savu žēlastību
un dāvini mums savu pestīšanu!
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Prefācija
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,
visos laikos un visās vietās ar ga˙vilēm ˙˙pateicam
*caur Jēzu Kristu, ˙mūsu ˙˙Kungu:
Viņš atnāca kā Pestītājs cil˙vēka ˙˙miesā
un mums atvēra ceļu uz de˙besu ˙˙valstību,
lai, atkal ˙nākdams ˙˙godībā,
* mums dāvinātu visu, ko ticībā ce˙ram un ˙˙gaidām.
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem
* slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami …

Lūgšana pēc komūnijas
Mēs vēršamies pie tavas žēlas˙tības, ˙˙Kungs,
un tevi lūdzam, liec, lai šīs dievišķās dāvanas mūs šķīstī
no grē˙kiem
un sagatavo svētkiem, kuŗus gai˙dām.
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.
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Atstāts tukšs ar nolūku.
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Kristus piedzimšanas svētvakars
Jes9:2-7; Tit2:11-14; Lk2:1-14,(15-20)
Dziesma: Es skaistu rozīt’ zinu 29
Liturģiskā krāsa: balta

Introits
Šovakar jūs atzīsiet, ka tas Kungs nāk jūs atpestīt un
rīt jūs redzēsiet tā Kunga godību. [2Moz16:6b,7a]
Jo mums ir piedzimis Bērns, mums ir dots Dēls,
valdība guļ uz viņa kamiešiem. Viņa vārds ir: Brīnums,
Padoma devējs, Varenais Dievs, Mūžīgais tēvs un Miera
valdnieks. (Jes9:5)
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam!
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz
mūžību. Āmen.)

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

Lūgšana
Dievs, tu, kas ik gadus mūs iepriecini ar pestīšanas
ce˙rību,
dod, ka tavu Vienpiedzimušo Dēlu, kuŗu ar gavilēm
tagad sagaidām kā Pes˙tītāju,
reiz paļāvībā varam uzlūkot, kad viņš atkal nāks kā
ties˙nesis,
Caur viņu, mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. (senā)
VAI
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Dievs, tu, kas caur savas patiesās gaismas spožumu esi
darījis šo vissvētāko nakti gaišu kā die˙nu:
mēs tevi lūdzam, dod, ka, iepazinuši tavas gaismas
noslēpumu šeit virs ze˙mes,
ar prieku baudām to arī de˙besīs.
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.
(senā)

Evaņģēlija pants
Ps118:[26a],27a
Svētīts lai ir, kas nāk tā Kunga vārdā!
Tas Kungs ir Dievs, viņš ir mūsu gaisma.

Prefācija
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,
* visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam,
jo Vārda miesā tapšana rāda mūsu gara acīm tavas
godības ˙jauno ˙˙gaismu
* un kļūstot redzams miesā viņš iededzina mūsos
mīlestību uz neredza˙majiem ˙˙labumiem.
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem
* slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami …

Lūgšana pēc komūnijas
Kungs, atjauno mūs caur šo sa˙kramentu,
kuŗā atkal svinam tava mīļotā Dēla dzimšanu, kas veco
cilvēku dara jau˙nu.
Caur viņu, mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.
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Ziemsvētki –
Kristus piedzimšanas svētki
Jes62:6-12; Tit3:4-7; Lk2:(1-7),8-20 vai Jņ1:1-14
Dziesma: No debesīm es atnesu 46
Liturģiskā krāsa: balta

Introits
Tas Kungs sacīja uz mani: ‘Tu esi mans Dēls, šodien es
tevi esmu dzemdinājis.’ [Ps2:7b]
Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un
mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā Tēva
vienpiedzimušā Dēla, pilnu žēlastības un patiesības.
(Jņ1:14)
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam!
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz
mūžību. Āmen.)

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

Lūgšana
Visspēcīgais Dievs, mēs tevi lū˙dzam,
izlēj pār mums sava miesā tapušā Vārda jauno gais˙mu
un dod, lai tā caur ticību izgaismo mūsu dvēseles,
atspīdēdama arī mūsu dar˙bos.
Caur viņu, mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. (senā)

Evaņģēlija pants
Ps118:[26a],27a
Svētīts lai ir, kas nāk tā Kunga vārdā!
Tas Kungs ir Dievs, viņš ir mūsu gaisma.
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Prefācija
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,
* visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam,
jo Vārda miesā tapšana rāda mūsu gara acīm tavas
godības ˙jauno ˙˙gaismu
* un kļūstot redzams miesā viņš iededzina mūsos
mīlestību uz neredza˙majiem ˙˙labumiem.
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem
* slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami …

Lūgšana pēc komūnijas
Kungs, atjauno mūs caur šo sa˙kramentu,
kuŗā atkal svinam tava mīļotā Dēla dzimšanu, kas veco
cilvēku dara jau˙nu.
Caur viņu, mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.
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Otrie Ziemsvētki
Jes52:7-12; Ebr1:1-4,(5-12); Jņ1:1-14
Dziesma: Mēs Dievu Kungu slavējam 44
Liturģiskā krāsa: balta

Introits
Tu esi Dievs, kas dara brīnumus; tu esi tautām darījis
zināmu savu spēku. Ar savu spēcīgo elkoni tu esi
atpestījis savu tautu. (Ps77:15-16a)
Dziediet tam Kungam jaunu dziesmu, jo viņš ir darījis
brīnumus! Tas Kungs ir zināmu darījis savu palīdzīgo
un svētīgo rīcību, tautu priekšā viņš ir atklājis savu
taisnīgumu. (Ps98:1a,2)
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam!
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz
mūžību. Āmen.)

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi
Ps98 - Visi zemes gali redz mūsu Dieva svētīgo un
palīdzības pilno valdīšanu. (3b)

Lūgšana
Mēs lūdzam tevi, visspēcī˙gais ˙˙Dievs,
dod, ka tavs vienpiedzimušais Dēls, caur savu
piedzimšanu mie˙sā
mūs atbrīvo no vecā grēka jū˙ga,
kas vēl tur mūs savā kal˙pībā.
Caur viņu, mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. (senā)

Evaņģēlija pants
Ps118:[26a],27a
Svētīts lai ir, kas nāk tā Kunga vārdā!
Tas Kungs ir Dievs, viņš ir mūsu gaisma.
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Prefācija
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,
* visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam,
jo Vārda miesā tapšana rāda mūsu gara acīm tavas
godības ˙jauno ˙˙gaismu
* un kļūstot redzams miesā viņš iededzina mūsos
mīlestību uz neredza˙majiem ˙˙labumiem.
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem
* slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami …

Lūgšana pēc komūnijas
Kungs, atjauno mūs caur šo sa˙kramentu,
kuŗā atkal svinam tava mīļotā Dēla dzimšanu, kas veco
cilvēku dara jau˙nu.
Caur viņu, mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.
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Pirmā svētdiena pēc Ziemsvētkiem
A: Jes63:7-9; Ebr2:10-18; Mt2:13-23
B: Jes61:10-62:3; Gal4:4-7; Lk2:22-40
C: 1Sam2:18-20,26; Kol3:12-17; Lk2:41-52
Dziesma: Debespulks dzied apstarots 27
Liturģiskā krāsa: balta

Introits
Jo kad viss bija klusu un dusēja, un nakts savā
gājumā bija līdz pusei, tad tavs visvarenais Vārds
nolaidās no debesīm, no tava goda krēsla. [Salg18:1415a]
Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un
mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā Tēva
vienpiedzimušā Dēla, pilnu žēlastības un patiesības.
(Jņ1:14)
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam!
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz
mūžību. Āmen.)

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

Lūgšana
Visspēcīgais, mūžī˙gais ˙˙Dievs,
vadi mūs pēc sava Tēva prā˙ta,
lai tava mīļotā Dēla vārdā kļūstam pārbagāti labiem
dar˙biem.
Caur viņu, kuŗš ar tevi dzīvo un valda, Svētā Gara
vie˙nībā,
Dievs no mūžības uz mū˙žību. (senā)

Evaņģēlija pants
Ps118:[26a],27a
Svētīts lai ir, kas nāk tā Kunga vārdā!
Tas Kungs ir Dievs, viņš ir mūsu gaisma.
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Prefācija
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,
* visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam,
jo Vārda miesā tapšana rāda mūsu gara acīm tavas
godības ˙jauno ˙˙gaismu
* un kļūstot redzams miesā viņš iededzina mūsos
mīlestību uz neredza˙majiem ˙˙labumiem.
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem
* slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami …

Lūgšana pēc komūnijas
Kungs, atjauno mūs caur šo sa˙kramentu,
kuŗā atkal svinam tava mīļotā Dēla dzimšanu, kas veco
cilvēku dara jau˙nu.
Caur viņu, mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.
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Vecgads – 31. decembris
Māc3:1-13; Atkl21:1-6a; Mt25:31-46
Dziesma: Gods Dievam! Solis nostaigāts 59
Liturģiskā krāsa: balta

Introits
Māci man, Kungs, tavu ceļu, lai es staigāju tavā
patiesībā; valdi manu sirdi pie tā viena, tavu vārdu
bīties! [Ps86:11]
Tas Kungs lai tevi pasargā no visa ļauna, viņš lai
pasargā tavu dvēseli. Tas Kungs lai pasargā tavu
iziešanu un ieiešanu no šā laika mūžīgi. (Ps121:7,8)
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam!
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz
mūžību. Āmen.)

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi
Ps8 - Kungs, mūsu valdniek, cik goda pilns ir tavs vārds
visā pasaulē! (10)

Lūgšana
Visuvarenais un mūžī˙gais ˙˙Dievs,
no kā nāk katrs labs devums un katra pilnīga dā˙vana:
mēs pateicamies tev par visiem taviem labumiem,
kuŗus šajā gadā tu esi mums dā˙vinājis;
un tevi lūdzam, ka savā labestībā tu mūs joprojām
pasargi no visām briesmām un nelaimēm, un dāvā
mums svētītu un laimīgu jauno ga˙du.
Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.
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Evaņģēlija pants
Ps118:[26a],27a
Svētīts lai ir, kas nāk tā Kunga vārdā!
Tas Kungs ir Dievs, viņš ir mūsu gaisma.

Prefācija
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,
* visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam,
jo Vārda miesā tapšana rāda mūsu gara acīm tavas
godības ˙jauno ˙˙gaismu
* un kļūstot redzams miesā viņš iededzina mūsos
mīlestību uz neredza˙majiem ˙˙labumiem.
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem
* slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami …

Lūgšana pēc komūnijas
Kungs, atjauno mūs caur šo sa˙kramentu,
kuŗā atkal svinam tava mīļotā Dēla dzimšanu, kas veco
cilvēku dara jau˙nu.
Caur viņu, mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.
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Jēzus vārda došanas diena
1. janvāris
4Moz6:22-27; Gal4:4-7 / Flp2:5-11; Lk2:15-21
Dziesma: Ar to mīļo Jēzus vārdu 60
Liturģiskā krāsa: balta

Introits
Tu, Kungs, esi mūsu Tēvs, mūsu Pestītājs: jau no seniem laikiem tas ir tavs vārds. (Jes63:16b)
Jēzus vārdā lai lokās visi ceļi debesīs un zemes virsū
un pazemē un visas mēles apliecina, ka Jēzus Kristus ir
Kungs Dievam Tēvam par godu. (Flp2:10-11)
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam!
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz
mūžību. Āmen.)

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi
Ps8 - Viņš atpestīs savu tautu no viņas grēkiem.
(Mt1:21)

Lūgšana
Dievs, tu, kas savu vienpiedzimušo Dēlu esi dāvājis
cilvēkiem par Pes˙tītāju
un devis viņam Jēzus vār˙du,
ļauj, ka tavā žēlastībā viņu, kuŗa svēto vārdu godinām
šeit virs ze˙mes,
ar gavilēm drīkstam skatīt arī de˙besīs.
Caur viņu, mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību. (senā)

Evaņģēlija pants
Ps118:[26a],27a
Svētīts lai ir, kas nāk tā Kunga vārdā!
Tas Kungs ir Dievs, viņš ir mūsu gaisma.
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Prefācija
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,
* visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam,
jo Vārda miesā tapšana rāda mūsu gara acīm tavas
godības ˙jauno ˙˙gaismu
* un kļūstot redzams miesā viņš iededzina mūsos
mīlestību uz neredza˙majiem ˙˙labumiem.
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem
* slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami …

Lūgšana pēc komūnijas
Kungs, atjauno mūs caur šo sa˙kramentu,
kuŗā atkal svinam tava mīļotā Dēla dzimšanu, kas veco
cilvēku dara jau˙nu.
Caur viņu, mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.
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Otrā svētdiena pēc Ziemsvētkiem
Jer31:7-14 / Sir24:1-12; Ef1:3-14; Jņ1:(1-9),10-18
Dziesma: Senā pilsētā, kur Dāvids 48
Liturģiskā krāsa: balta

Introits
Kungs, mūsu valdniek, cik augsti godājams tavs Vārds
visās zemēs! Tava varenība sniedzas debesu augstumos! (Ps8:2)
Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un
mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā Tēva
vienpiedzimušā Dēla, pilnu žēlastības un patiesības.
(Jņ1:14)
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam!
(Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz
mūžību. Āmen.)

Ievadpsalms / Psalms ar atbildi
Ps147:12-20 vai Salg10:15-21 - Un Vārds tapa miesa un
mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu
godību kā Tēva vienpiedzimušā Dēla, pilnu žēlastības
un patiesības. (Jņ1:14)

Lūgšana
Visspēcīgais Dievs, mēs tevi lū˙dzam,
izlēj pār mums sava miesā tapušā Vārda jauno gais˙mu
un dod, lai tā caur ticību izgaismo mūsu dvēseles,
atspīdēdama arī mūsu dar˙bos.
Caur viņu, mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.
(senā 1. Zsv.)
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Evaņģēlija pants
Ps118:[26a],27a
Svētīts lai ir, kas nāk tā Kunga vārdā!
Tas Kungs ir Dievs, viņš ir mūsu gaisma.

Prefācija
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ˙un ir ˙˙svētīgi,
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū˙žīgais ˙˙Tēvs,
* visos laikos un visās ˙vietās ˙˙pateicam,
jo Vārda miesā tapšana rāda mūsu gara acīm tavas
godības ˙jauno ˙˙gaismu
* un kļūstot redzams miesā viņš iededzina mūsos
mīlestību uz neredza˙majiem ˙˙labumiem.
Tāpēc mēs līdz ar visiem enģeļiem un de˙besu ˙˙pulkiem
* slavējam tavu go˙dību, ˙˙dziedādami …

Lūgšana pēc komūnijas
Kungs, atjauno mūs caur šo sa˙kramentu,
kuŗā atkal svinam tava mīļotā Dēla dzimšanu, kas veco
cilvēku dara jau˙nu.
Caur viņu, mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dē˙lu,
kas ar tevi Svētā Gara vie˙nībā
dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mū˙žību.
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