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Katlakalna draudzes svētdienas skolotāji / 2017.gada rudens
Sv.skolas sākums Pļaujas svētkos 1.oktobrī. Plānošanas sapulce 17.septembrī pēc dievkalpojuma.

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.
1.oktobris
Dita, Gunta,

8.oktobris
Gunta

15.oktobris
Gunita

22.oktobris

5. novembris
Diāna

12.novembris
Evita

19.novembris
Gunita

26.novembris (Mūžības
sv.)
Dita

3. decembris (1.Adv.)
Anna, Estere

10. decembris (2.Adv.)
Skolotāju sapulce zvanīt Ditai
Gunta

17. decembris (3.Adv.)
Eglīte (Vajag sagatavot
paciņas)
Dita, Evita

24. decembris.
Svētvakars
Nenotiek

Diāna

29.oktobris
(Reformācijas d.)
Evita

31. decembris. Vecgads
Nenotiek

-Dita uzņēmās sv.skolas vadīšanu.
-Uzturēt kontaktus ar LELB svētdienas skolas nozari. Piedalīties kā pārstāve no mūsu draudzes
LELB rīkotajās sapulcēs un pasākumos. Vai sarunāt, kura varētu konkrētajā pasākumā piedalīties.
(Dita - par sapulcēm)
-Vasaras nometnes
-2.decembrī (sestdienā pirms pirmās Adventes) Vija Auriņa rīko “Laternu svētkus”.
??-Kuru svētdienu varētu būt bērnu eglīte, jo 24.un 31.iekrīt svētdienā? Vai svarīgi ir to rīkot pirms
Jaungada?
Oskara piedāvātie materiāli:
-https://1drv.ms/f/s!ArBpNik0CwIawBw5Or5yeSmEXyDz
+Šie materiāli ir palīdzoši bet ne normatīvi. Ja atrodat, un ziniet ko labāku, lietojiet to. Varbūt tie
dod kādas ierosmes.
+http://www.svskola.lv/
+http://www.svetdienasskola.lv/dziesmas
+Var sagatavot par katru tēmu krāsojamos materiālus, ja vajag mazajiem.
+Var vairāk dziesmas dziedāt un iet rotaļās.
+Svarīgi bērnus pieskatīt, kamēr pieaugušie ir dievkalpojumā.
+Iespējama reizi mēnesī individuāla tikšanās ar mācītāju, vai grupas supervīzija.

1.oktobris (Mt.21:23-32)
Pļaujas svētki/ Mācību
gada sākums
Ps.25:1-9; /
Ech.18:1-4.25-32; / Fil.
2,1-13

Ps.65:10-14. Tu liec viņu labībai un lauku augļiem labi izdoties. Vai esam
paši kaut ko iestādījuši un vērojuši, kā tas izaug. Ģimenes dārziņi, puķu pods
… Piemēram, Mamma pavasarī ir ko stādījusi. Kas dārzā izaug? Vai zinat kā
rodas maizīte, kā iegūst pienu? Cilvēka darbs kopā ar Dieva svētību.
Pacietība, kamēr izaug sētais, stādītais. Var visi kopā puķupodā ko iestādīt.
Mazie var zīmēt lauku dabus un augļus.
Atslēgvārdi: Pateicība. Audzēšana. Pacietība/
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8.oktobris (Mt.21:33-46)
Ps.80:8-16/ Jes.5:1-7/
Fil.3:4b-14

15.oktobris (Mt.22:1-14).
Ps.23/ Jes.25:1-9 / Fil.
4:1-9

Jņ.15:1-5 Jēzus: es esmu vīna koks un jūs zari. Kā atšķiras vīna koks no
citiem kokiem? Daudz lielu zaru, bet visi ir saistīti. Vīnogas: tumšas, gaišas.
Garšīga vīnogu sula. Arī cilvēki var nest labus augļus. Kas ir tas, kas Dievam
patīk: draudzīgums, paklausība, godīgums, žēlastība u.tml. Kā mums garšo
saldas vīnogas, tā Dievam patīk cilvēku labi darbi.
Atslēgvārdi: Pieaugšana, augļu nešana. Ticēt Jēzum un darīt labu.
Dievs mūs ielūdz pie sevis ciemos.
Var izvērst ciemošanās tēmu un tad to attēlot kā Dieva aicinājumu mums. Paši
esam rīkojuši svētkus un aicinājuši ciemiņus. Un arī paši esam gājuši ciemos.
Atcerēsimies cik priecīgi mēs bijām, kad atnāca ciemiņi un apsveica. Dievs
mūs aicina ciemos katru svētdienu - baznīcā.
Atslēgvārdi: Draugi, ciemošanās, viesmīlība, iepriecināšana.

22.oktobris (Mt.22:15-22) Apmeloja Jēzu. Melošana un negodīgums. Vai gadījies kādreiz samelot? Vai
Ps.96/ Jes.45:1-7/ 1.Tes. bija kauns? Divkosība, aprunāšana, sliktas slavas izplatīšana. Mums vajag
1:1-10
censties otru aizstāvēt. Atbildība par saviem vārdiem.
Atslēgvārdi: taisnīgums, viltīgums, .
29.okt. (Jņ.2:13-22)
Reformācijas diena
Atkl.14:6-7 /
Rom.1:13-17

Jēzus iztīra templi. Mājas tīrīšana, istabas tīrīšana, remonts mājās. Kļūdu
izlabošana. Atkarībā no bērnu vecuma: var pastāstīt par Mārtiņu Luteru un
95tēzēm, ko viņš pielika 1517.g.31.okt. pie Vitenbergas baznīcas durvīm.

5.novembris
(Mt.23:1-12)
Ps.43 / Mih.3:5-12/
1.Tes.2:9-13

Jēzus māca pazemību. “.. kas pats pazemosies, tas tiks paaugstināts”. Ja
kāds lielās, ka ko spēj, tad ļaudis viņu īsu brīdi ciena, jo notic. Kad izrādās, ka
nespēj, tad viņu vairs neciena, bet smejas par viņu. Nevienu nenicināt, bet būt
pret citiem draudzīgam.
Atslēgvārdi: Lielīšanās, pazemība, augstprātība, pazemība.

12.novembris
(Mt.25:1-13)
Ps.70/ Am.5:18-24/
1.Tes.4:13-17

Jēzus līdzība par 10 jaunavām. Lukturis bez eļļas - lukturis bez baterijas,
neuzlādēts telefons, krāsojamais papīrs bez krāsām…
Vai esam gaidījuši mammu, tēti, kad atnāks. Kādu draugu, draudzeni? Laiks
iet, bet viņi nenāk un nenāk. Cik priecīgi, kad sagaidījām!
Jēzus nāk šodien, kad lūdzam, lasām Bībeli.
Atslēgvārdi: apdomība, spēja paredzēt, pacietība

19.novembris (Mt.
25:14-30)
Ps.90:1-9.12./ Cef.
1:7.12-18./ 1.Tes.5:1-11

Jēzus līdzība par uzticēto naudu. Cilvēki ir dažādi. Katram ir savas spējas,
ko viņš māk, ko viņam patīk darīt.
Atslēgvārdi: uzticība, atbildība, godīgums.

26.novembris (Mt.5.1-12)
Mūžības svētdiena
Ps.34:1-10.23/ Atkl.
7:9-17 / 1.Jņ.3:1-13

“Svētīgie.” Miršanas un augšāmcelšanās tematika. Tulpju sīpoli: rudenī tos
ieliek zemē, pavasarī izaug. Dvēsele atstāj miesu un dodas pie Dieva. Tiesa.
Labu darījušie - mūžīgajā dzīvībā. Dzīve pēc nāves ir noslēpums. Bībele
māca, ka tā ir. Varbūt var kā piemēru pieminēt mājdzīvnieka nomiršanu un
sērošanu par to. Kapsēta ar daudzām kapu kopiņām - katrā apglabāts cilvēks,
kurš kādreiz dzīvojis. Senās fotogrāfijas - cilvēki, kuri kādreiz dzīvojuši un
tagad ir citā pasaulē. To mēdz saukt par “debesīm.”
Atslēgvārdi: Dzīvība pēc nomiršanas, dzīvība tagad, sēras, piemiņa, debesis.

3. decembris (Mt.
13:24-37 vai Mk.11:1-10)
Adventa 1.svētdiena
Ps.80:1-7.16-18/ Jes.
64:1-9 / 1.Kor.1:3-9

Labā sēkla un nezāles. Palmu svētdienas stāsts - Jēzus uz ēzelīša iejāj
Jeruzālemē,
Tuvojas Ziemassvētki. Jēzus atnākšanas gaidīšana. Adventa vainags. Piemērs:
Augstu viesu sagaidīšana, Latvijas sportistu sagaidīšana lidostā - ziedi,
sveicieni … Ka var sagatavoties uz Jēzus ierašanos? Uzzīmēt vai pagatavot
kaut ko smuku Viņam kā dāvanu. Nedarīt sliktu, bet darīt, runāt un domāt labu.
Atslēgvārdi: gaidīšana, gatavošanās, pacietība.
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10. decembris (Mk.1:1-8) Jānis Kristītājs. Kā izskatījās pravieši? Jāņa Kristītāja apģērbs - kamieļa
Adventa 2.svētdiena
vilnas drēbes un ādas josta. Kas ir pravietis? Dievs runā ar pravieti un pravietis
runā ar cilvēkiem. Dievs izvēlās pravieti.
Ps.85:2.8-13 / Jes.
Uz svētkiem sakopjam, uzpošam savas istabas. Dievs vēlās, lai uz
40:1-11 / 2.Pēt.3:8-15a
Ziemassvētkiem mēs sapošam savas sirsniņas.
Jāņa vēsts: sagatavojieties, jo Dieva Dēls nāk. Nedariet sliktu. Ja iespējams,
izlabojiet, ko esat nepareizu darījuši.
Atslēgvārdi: Sapošanās, sagaidīšana. atgriešanās.
17. decembris (Jņ.
1:6-8.19-28)
Adventa 3.svētdiena

Jānis Kristītājs: Dariet līdzenu ceļu Kungam.
Vēlreiz par Jāni. Ko nozīmē staisīt ceļu. Vilcienam, tramvajam - sliedes,
automašīnām - asfalts. Dievam - laba, godīga, žēlsirdīga sirds.
Kristība
Ps.126/ Jes.61:1-4.8-11 / Kristība ir sagatavošanās un satikšanās ar Jēzu. Udens nomazgā netīrumus,
1.Tes.5:16-24.
bet Dieva vārds nomazgā sirsniņu baltu no visa sliktā un dod lielu dāvanu, ko
mēs vēl nevaram saprast - cik tā vērtīga. Tā uzdāvā pašu Jēzu mums un mūs
Jēzum. Kristībās dažreiz dāvā sveci-Kristus gaisma, krustiņu-zīme, ka Dievs
Tevi mīl.
Atslēgas vārdi: Atgriešanās no grēkiem, ceļš, tikšanās, kristības.
24.decembris
(Lk.2:1-14(15-20))
Adventa 4.svētdiena un
Svētvakars
Ps.97 / Jes.62:6-12 / Tit.
3:4-7

Jēzus dzimšanas diena.
Mūsu dzimšanas dienas. Vecāki priecājās. Arī Dievs priecājās tad, kad mēs
piedzimām.

31.decembris
(Mt.25:31-46)
Vecgads
Ps.8 / Māc.3:1-13 / Atkl.
21:1-6a

Gada noslēgums. Jauns sākums. Jaunas apņemšanās. Laika plūdums.
Vērtējums: kāds bija šis gads. Vislabākais notikums pagājušajā gadā. Ko tu
gribētu lūgt Dievam nākamajā gadā?
Atslēgas vārdi: Noslēgums un sākums. Vērtējums. Pateicība.

Atslēgas vārdi: Dzīvība, prieks, dāvanas.

Iespējamā bērnu svētbrīža kārtība:
1.Nolasām rakstu vietu. Bībeles vai bērnu Bībeles versijā.
3-5min. pastāsta vienkāršiem saviem vārdiem, par ko stāstīja šī rakstu vieta.
2.Kopīga dziesmiņa (ja iespējams)
3.Paskaidrojums par lūgšanu. (Mēs lūdzam ne vien par sevi, bet par tēti mammu, brāļiem, visu
ģimeni, par draugiem. Lūdzam par tiem, kuriem iet slikti, kuri slimi un bēdīgi. Lai viņiem būtu labāk
un vieglāk un priecīgāk.
4.Visi uz celīšiem pie altāra (Ozolkalnos). (var katru reizi atkārtot vienu lūgšanu+mūsu Tēvs. Vai
saviem vārdiem+mūsu Tēvs)
“Labais Dievs, paldies, ka Tu sargāji mūs pagājušajā nedēļā. Palīdzi, lai šajā nedēļā mēs klausītu
Tavai balsij un staigātu Tavos ceļos.
Ļauj, lai šī jaunā nedēļa būtu priecīga manai ģimenei, tētim un mammai. Tavu prieku dāvā gan
laukiem, gan pilsētām un palīdzi slimajiem, jo Tavs spēks ir liels! Mums visiem Tavu prieku dod, lai
tie, kuri bēdīgi var atkal pasmaidīt.
Paldies, ka Tu dod mums tik daudz, par ko varam priecāties. Īpaši pateicos Tev par…..
Palīdzi, lai prieks mums paliktu pāri arī priekš citiem”
Mūsu Tēvs …”
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Svētības vārdi
5.Praktiskā nodarbība. Zīmēšana, spēles u.tml.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ja paliek pāri laiks, var izmantot projektoru un skatīties kādas kristīgas multfilmas. Ja būs
vajadzīgs projektors, tad jānoskaidro vai tas atrodas Ozolkalnos un ir uzstādīts. Tomēr vārda
lasījumam un lūgšanai kaut kādā formā vajadzētu būt katrā nodarbībā.
Internets Ozolkalnos
Slēpts Name: Atbalsts
Wpa2 Parole: janisAtbalsts2014
Draudzes datoram parole: runcis
meklēt YouTube: kristīgas multfilmas

