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Katlakalna draudzes svētdienas skolotāji / 2018.gada ziema- pavasaris
Sv.skolas noslēgums un vasaras brīvdienas - 27.maijs pēdējā mācību gada nodarbība.
Sv.Skolas sapulce 29.aprīlī

19 svētdienas un 6 skolotājas (7?). Katrai 3 svētdienas - un viena svētdiena.
Dita (26866851) kaijas22@inbox.lv, Evita (29334858) mazureevita@inbox.lv, Diāna (28363149)
cipresiite@tvnet.lv, Gunita (29331965) gunitina.ko@inbox.lv, Gunta (29467790)
leite.gunta@inbox.lv, Anna (20002123) kmeks@inbox.lv un Estere (22002736)
estere.greidane@gmail.com, Dāvis?
Papildus materiālus lūdzu skatīties iepriekšējā darba plānā.
Dieva svētību un prieku darbā pie Jēzus Kristus ganāmpulciņa!
Oskara piedāvātie materiāli:
https://1drv.ms/f/s!ArBpNik0CwIawBw5Or5yeSmEXyDz
+http://www.svskola.lv/
+http://www.svetdienasskola.lv/dziesmas

7.janvāris (1.sv.pēc
Zvaigznes dienas)
Diāna
Tēma: Zvaigznes d.

14.janvāris (2.sv.pēc
Zvaigznes dienas)
Gunita
Tēma: 1.bauslis

21.janvāris (3.sv.pēc
Zvaigznes dienas)
Gunta
Tēma: 2.bauslis

28.janvāris (Septuagesima 3.sv.pirms Gavēņa laika)

4.februāris (Sexagesima 2.sv.pirms Gavēņa laika)
Gunita
Tēma: 4.bauslis

11.februāris (Esto mihi 1.sv.pirms Gavēņa laika)
Evita
Tēma: 5.bauslis

18.februāris (Invocabit Gavēņa laika 1.svētdiena)
Diāna
Tēma: 6.bauslis

25.februāris (Reminiscere Gavēņa laika 2.svētdiena)
Anna
Tēma: 7.bauslis

4.marts (Oculi - Gavēņa laika 11.marts (Laetare - Gavēņa
3.svētdiena)
laika 4.svētdiena)
Gunita
Gunta
Tēma: 8.bauslis
Tēma: 9+10. bauslis

18.marts (Judica - Ciešanu
laika 1.svētdiena)
Diāna
Tēma: Zaļā4+Lielā5
1.baušļa atkārtojums

25.marts.PalmarumPūpolsvētdiena (Judica Ciešanu laika 2.svētdiena)
Anna
Tēma: Pūpolsvētdiena
2.baušļa atkārtojums

29.marts (Virdium - Zaļā
ceturtdiena) 18:00
Nenotiek

30.marts (Pasha - Lielā
Piektdiena) 10:00
Nenotiek

31.marts (Klusā Sestdiena)
23:00
Nenotiek

1.aprīlis (Lieldienas - Kristus
augšāmcelšanās svētki)
Nenotiek

2.aprīlis (2.Lieldienas -

8.aprīlis (Quasi modo geniti Baltā svētdiena)
Tēma: Lielā Piektdiena,
Lieldienas
Anna

15.aprīlis (Misericordia

6.maijs (Rogate. 6.Lieldienu
svētdiena)
Gunta
Tēma: Debesbr.diena
6.baušļa atkārtojums

13.maijs (Exaudi. Mātes
diena)
Dita
Tēma:Mātes diena
7. un 4..baušļu
atkārtojums

Dita
Tēma: 3.bauslis

Kristus augšāmcelšanās
svētki)

Nenotiek
Domini. 3.Lieldienu svētdiena)

Evita
Tēma: Jēzus
brīnumdarbi. Lācara
uzmodināšana.
3.baušļa atkārtojums

22.aprīlis (Jubilate.
4.Lieldienu svētdiena)
Dita
Tēma: Aklā dziedināšana
pie Zilou dīķa.
4.baušļa atkārtojums

29.aprīlis (Cantate.
5.Lieldienu svētdiena)
Evita
Tēma: Jēzus ir pasaules
gaisma.
Sapulce pēc
dievkalpojuma.
5.baušļa atkārtojums

20.maijs (Vasarsvētki)
Nenotiek

27.maijs (Trīsvienības sv.)
Dita
Tēma: Vasarsvētki
8.9.10.baušļu
atkārtojums
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Sv.Rakstu vietas

Ierosmēm

7.janvāris (1.sv.pēc
Zvaigznes dienas)
Diāna
Tēma: Zvaigznes d.

Zv.d.: Ps.72:1-7,10-14 / Jes.60:1-6 / Ef.3:1-12 / Mt.2:1-12
Var pastāstīt par zvaigzēm. Mēs redzam tās maziņas, bet īstenībā tās ir lielas.
No grāmatas vai interneta izdrukas - kādas izskatās zvaigznes. Dievs runā uz
mums arī caur zvaigznēm. Var apcerēt 3 gudro ceļojumu. Var izgatavot no
papīra gudro mājvietu, Jeruzālemes pili un Betlēmes kūti. Vēl ganus un aitiņas
un tas izpēlēt papīra teātri - kā 3 gudrie ceļoja un kas notika …

14.janvāris (2.sv.pēc
Zvaigznes dienas)
Gunita
Tēma: 1.bauslis

Ps.139:1-6,13-18 / 1.Sam.3:1-19 (11-20) / 1.Kor.6:12-20 / Jņ.1:43-51
Lozings: Jņ.1:17
1.bauslis. Īstais Dievs ir tikai viens. Viņš uztaisījis šo pasauli un arī cilvēkus.
Mēs pateicamies DIevam par šo pasauli un, ka esam dzīvi. Dievs
Ziemassvētkos dāvāja Jēzu, lai mēs varam dzīvot arī pēc nomiršanas.
Piemēram, no papīra var zīmēt un izgriezt šo pasauli un visu, kas to piepilda
(dzīvniekus, zivis, kokus, puķes, cilvēkus) Mēs visi sakām Dievam - paldies!

21.janvāris (3.sv.pēc
Zvaigznes dienas)
Gunta
Tēma: 2.bauslis

Ps.62:5-12 / Jon.3:1-5,10; 1.Kor.7:29-31 / Mk.1:14-20
2.bauslis. Dieva vārdu cienīt. Mēs par draugiem slikti nerunājam. Dievs ir mūsu
draugs.

28.janvāris (Septuagesima - Ps.111 / 5.Moz.18:15-20 / 1.Kor.8:1-13 / Mk.1:21-28
3.sv.pirms Gavēņa laika)
3.bauslis. Jāiet svētdien uz baznīcu. Un jābūt kopā ģimenē. Var no papīra
izgriezt baznīcu, un cilvēkus un salikt viņus baznīcā. Mēs svētdienās ejam uz
Dita
baznīcu, lai satiktos ar Dievu.
Tēma: 3.bauslis
4.februāris (Sexagesima 2.sv.pirms Gavēņa laika)
Gunita
Tēma: 4.bauslis

Ps.147 / jes.40:21-31 / 1.Kor.9:16-23 / Mk.1:29-39
4.bauslis - ģimene. Klausīt tētim un mammai. Viņi mīl un gādā par mums:
ēdienu, apģērbu, kur dzīvot. Viņi mūs mīl un iepriecina.

11.februāris (Esto mihi 1.sv.pirms Gavēņa laika)
Evita
Tēma: 5.bauslis

Esto mihi no psalma 31:3 “Esi man par klinti..” Tēmas: drošība un pamats.
Ps.50:1-6 / 2.Ķēn.2:1-12 / 2.Kor.4:3-6 / Mk.9:2-9
5.bauslis - nedrīkst darīt pāri otram. Ne cilvēkam ne dzīvnieciņam. Dievs
sodīs. Tad var atnākt kāds cits un nodarīt pāri mums. Vajag palīdzēt tiem, kas
grūtībās (žēlsirdīgais samarietis). Aizstāvēties mēs drrīksta, Arī savus draugus
un ģimeni - neļaut, lai darītu viņiem pāri.

18.februāris (Invocabit Gavēņa laika 1.svētdiena)
Diāna
Tēma: 6.bauslis

Invocabit no psalma 91:15 “Viņš sauc mani, un es viņam atbildēšu.”
Ps.25:1-10 / 1.Moz.9:8-17 / 1.Pēt.3:18-22 / Mk.1:9-15
6.bauslis - ir bērni, kuriem nav tēta, vai mammas. Ir kuriem nomiruši, bet ir arī
sastrīdējušies. Bet viņi abi mīl savus bērnus. Lūgsim, lai visiem bērniem būtu
gan tētis, gan mamma.

25.februāris (Reminiscere Gavēņa laika 2.svētdiena)
Anna
Tēma: 7.bauslis

Reminiscere no psalma 25:6 “Piemini, Kungs, savu laipnību.” Atcerēšanās - ko
mums ir svarīgi atcerēties?
Ps.22:24-32 / 1.Moz.17:1-7,15-16 / Rm.4:13-25 / Mk.8:31-38
7.bauslis- zagšana nozīmē paņemt to kas pieder otram it kā tas
būtu tavs. Mums nepatīk, ja kāds bez atļaujas ņem mūsu mantas. Tad
nedarīsim arī citiem tā.

4.marts (Oculi - Gavēņa laika Oculi no psalma 25:15 “Manas acis raugās uz to Kungu vienmēr.”
3.svētdiena)
Ps.19 / 2.moz.20:1-17 / 1.Kor.1:18-25 / Jņ.2:13-22
Gunita
8.bauslis - nedot nepatiesu liecību. Kas ir melošana? Kādēļ melot ir slikti? …
Tēma: 8.bauslis
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11.marts (Laetare - Gavēņa
laika 4.svētdiena)
Gunta
Tēma: 9+10. bauslis

Laetare - no Jesajas grāmatas 66:10 “Priecājies ar Jeruzālemi.
Ps.107:1-3,17-22 / 4.Moz.21:4-9 / Ef.2:1-10 / Jņ.3:14-21
Baušļi par iekāri: Ja pamanu, ka manas domas iegājušas aizliegtajā zonā,
griežos riņķī un eju atpakaļ. Pateicība par to, ko Dievs mums ir devis un prieks,
ka citiem iet labi un ir veseli …

18.marts (Judica - Ciešanu
laika 1.svētdiena)
Diāna
Tēma: Zaļā4+Lielā5
1.baušļa atkārtojums

Judica no psalma 43:1 “Gādā man taisnību, mans Dievs”.
Ps.116:1-2.12-19 / 2.Moz.12:1-14 / 1.Kor.11:23-26 / Jņ.13:1-17.31b-35
Ps.22 / Jes.62:13-53:12 / Ebr.10:16-25; Ebr.4:14-16, 5:7-9 / Jņ.18:1-19.42.
Dievs dod ēdienu miesai un viņš dod ēdienu arī dvēselei. Tas ir Dieva valstības
ēdiens, kurā mēs ļoti tuvu satiekamies ar Jēzu.
Jēzus atdeva dzīvību, lai mūs izglābtu. Varonība, drosme, mīlestība. Ko mēs
esam darījuši kādam citam par labu?

25.marts.PalmarumPūpolsvētdiena (Judica Ciešanu laika 2.svētdiena)
Anna
Tēma: Pūpolsvētdiena
2.baušļa atkārtojums

Ps.31:8-15 / Jes.50:4-9a / Fil.2:5-11 / Mk.14:1-15.47 / Mk.15:1-39
Jēzus brauc uz ēzelīša. Var zīmēt ēzelīti. Var rotaļu - bērni iziet ārā no istabas,
skolotāja paslēpj rotaļu ēzelīti, lai kaut kas drusku būtu no viņa redzams. Tad
bērni iet meklēt ēzelīti. Kurš atradis, tas apsēžas. Pēdējais palikušais kopā ar
skolotāju slēpj ēzelīti vēlreiz. Ir jāatrod ēzelītis, jo Jēzum to vajag. Ēze;ītis paklausība, pazemība.

8.aprīlis (Quasi modo geniti Baltā svētdiena)
Tēma: Lielā Piektdiena,
Lieldienas
Anna

Quasi modo geniti - no Pētera 1.vēstules 2:2 “.. kā nupat piedzimuši bērni.”
Ps.118:1-2.15-24 / Jes.25:6-9 / 1.Kor.15:1-11 / Mk.16:1-8 / Jņ.20:1-18
Var iemācīt lieldienu sveicienu ar atbildi: Kristus ir augšāmcēlies - patiesi
augšāmcēlies.
Slimnieks guļgultā, kamēr izveseļojas un tad viņš pieceļas no gultas.
Pa nakti guļam savā gultā un norīta pamostamies un pieceļamies. Līdzīgi
Jēzus, tikai viņš bija nomirs un augšāmcēlās.
Tik liels brīnums kā Lieldienas vēl nebija redzēts!

15.aprīlis (Misericordia

Misericordia Domini no psalma 35:5 “..zeme pilna viņa žēlastības”.
Ps.4 / Apd.3:12-19 / 1.Jņ.3:1-7 . Lk.24:36b-48
Lācars: Jņ.11.nod.
Brīnums, pārsteigums, prieks!
Jēzus spēj, ko neviens cilvēks nespēj.

Domini. 3.Lieldienu svētdiena)

Evita
Tēma: Jēzus
brīnumdarbi. Lācara
uzmodināšana
3.baušļa atkārtojums
22.aprīlis (Jubilate.
4.Lieldienu svētdiena)
Dita
Tēma: Aklā dziedināšana
pie Ziluo dīķa
4.baušļa atkārtojums

Jubilate no psalma 66:2 “Gavilējiet Dievam jūs, visas zemes!”
Ps.23 / Apd.4:5-12 / 1.Jņ.3:16-24 / Jņ.10:11-18
Aklā dziedināšana Jņ.9.nod.
?Ir daudz cilvēki, kuri nevar redzēt. Aizsien ar lakatu acis, lai iedomātos, kā
jūtās neredzīgs. Nevar rakstīt, nevar pats staigāt bez palīdzības. Jēzus
dziedina - noņem lakatu. Paldies Dievs, ka varam redzēt un palīdzi tiem
bērniem un pieaugušajiem, kuru acis labi nerāda.

29.aprīlis (Cantate.
5.Lieldienu svētdiena)
Evita
Tēma: Jēzus ir pasaules
gaisma.
Sapulce pēc
dievkalpojuma.
5.baušļa atkārtojums

Cantate no psalma 98:1 “dziediet Kungam jaunu dziesmu.”
Ps.22:26-32 / Apd.8:26-40 / 1.Jņ.4:7-21 / Jņ.15:1-8
Pasaules gaisma: Jņ.8:12
Ja mājās ir tumšs (pazūd elektrība) - ir grūti staigāt, grūžamies virsū galda
malai, krēslam … Meklējam kaut ko - telefonu, lai paspīdinātu gaismiņu, vai
svecīti, jo bez gaismas mēs nevaram.
Ir arī garīga gaisma, kas diomāta cilvēka dvēslei - tā ir Jēzus (Dieva baušļi,
draudzība, mīlestība …)

6.maijs (Rogate. 6.Lieldienu
svētdiena)
Gunta
Tēma: Debesbr.diena
6.baušļa atkārtojums

Rogate no Jāņa evaņģēlija 16:24 “.. lūdziet un jūs saņemsiet.” Tēma: ..
Ps.93 / Apd.1:1-11 / Ef.1:15-23 / Lk.24:44-53
Vai esam lidojuši ar lidmašīnu, laiduši papīra lidmašīnu? Putni lido debesīs,
bet tās nav tādas debesis, kurās ir Jēzus. Tā ir garīga un neredzma pasaule,
kur ir Dievs, eņģeļi, Jēzus un kur kristietis nonāk, kad nomirst šajā pasauļe …
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13.maijs (Exaudi. Mātes
diena)
Dita
Tēma:Mātes diena
7 un 4.baušļa
atkārtojums

Exaudi no psalma 27:7 “Uzklausi, ak Kungs, manu balsi..”
Ps.1 / Apd.1:15-17 / 1.Jņ.5:9-13 / Jņ.17:6-19
Mātes Diena

27.maijs (Trīsvienības sv.)
Dita
Tēma: Vasarsvētki
8.9.10.baušļu
atkārtojums

Ps.104:24-34.35b / Ech.37:1-14 / Apd.2:1-21 / Rm.8:22-27 / Apd.2:1-21 / Jņ.
15:26-27. 16:4b-15
Mācību gada noslēguma nodarbība

