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Katlakalna draudzes svētdienas skolotāji / 2020.gada ziema- pavasaris
Sv.skolas noslēgums un vasaras brīvdienas - 24.maijs pēdējā mācību gada nodarbība.
20 svētdienas un x skolotājas (3-4). Katrai 5 svētdienas.
Papildus materiālus lūdzu skatīties iepriekšējā darba plānā.
Oskara piedāvātie materiāli:
https://1drv.ms/f/s!ArBpNik0CwIawBw5Or5yeSmEXyDz
+http://www.svskola.lv/
+http://www.svetdienasskola.lv/dziesmas

5.janvāris (2.sv.pēc 
Ziemassvētkiem)
Ps.72:1-7.10-14/ 
Jes.60:1-6/Ef.3:1-12/
Mt:2:1-12
Tēma: Zvaigznes d.

12.janvāris (1.sv.pēc 
Zvaigznes dienas)
Ps.29/Jes.42:1-9/
Apd.10:34-43/Mt.3:13-17
Tēma:

19.janvāris (2.sv.pēc 
Zvaigznes dienas)
Ps.40:1-11/
Jes.49:1-7/1.Kor.1:1-9/
Jņ.1:29-41

26.janvāris (3.sv.pēc 
Zvaigznes dienas)
Ps.27:1,4-9/ 
Jes.8:23-9:3/1.Kor.1:10-18/
Mt.4:12-23

2.februāris (4.sv.pēc 
Zvaigznes dienas/ Sv.Simeona 
diena/ sveču diena)
Ps.112:1-9(10)/ 
Jes.58:5-9a(9b-12)/ 
1.Kor.2:1-12(13-16)/ 
Mt.5:13-20
Tēma: sveču gatavošana

9.februāris (Septuagesima - 
3.sv.pirms Gavēņa laika)
Ps.119:1-8/ 
5.Moz.30:15-20 / 
1.Kor.3:1-9 / Mt.5:21-26

16.februāris (Sexagesima - 
2.sv.pirms Gavēņa laika)
Ps.119:33-40/ 
3.Moz.19:1-2,9-18/ 
1.Kor.3:10-11,16-23/ 
Mt.5:38-48

23.februāris (Esto mihi - 
1.sv.pirms Gavēņa laika) var 
ņemt Pelnu dienas tēmu
Ps.51:3-21/
Jes.58:1-12/2.Kor.5:20b-
6:10/Mt.6:1-6,16-21
Tēma: Pelnu trešdiena 
26.02

1.marts (Invocabit - Gavēņa 
laika 1.svētdiena)
Ps.32/1.Moz.2:15-17; 
3:1-7/ Rm.5:12-19/ 
Mt.4:1-11

8.marts (Reminiscere - 
Gavēņa laika 2.svētdiena)
Ps.121/ 1.Moz.12:1-4a/ 
Rm.4:1-5;13-17/
Jņ.3:1-17

15.marts (Oculi - Gavēņa 
laika 3.svētdiena)
Ps,95/2.Moz.17:1-7/
Rm.5:1-11/Jņ.4:5-42

22.marts Laetare - Gavēņa 
laika 4.svētdiena). 
Ps.23/1.Sam.16:1-13/
Ef.5:8-14/Jņ.9:1-41

29.marts (Judica - Ciešanu 
laika 1.svētdiena)
Ps.130/ Ech.37:1-14/ 
Rom.8:6-11/ Jņ.11:1-45

5.aprīlis Palmarum- 
Pūpolsvētdiena. Ciešanu 
laika 2.svētdiena.
Ps.35:8-15/ Jes.50:4-9a/ 
Fil.2:5-11/ 
Mt.26:14-27;66. vai 
Mt.27:11-54 vai 
Mt.21:1-11

9.aprīlis (Virdium - Zaļā 
ceturtdiena) 18:00
Nenotiek

10.aprīlis (Pasha - Lielā 
Piektdiena) 
Nenotiek

11.aprīlis (Klusā Sestdiena) 
23:00
Nenotiek

12.aprīlis (Lieldienas - 
Kristus augšāmcelšanās 
svētki) 
Nenotiek

13.aprīlis (2.Lieldienas - 
Kristus augšāmcelšanās 
svētki) 
Nenotiek

19.aprīlis (Quasi modo 
geniti - Baltā svētdiena) 
Ps.16/ 
Apd.2:14a,22-32/1.Pēt.1:
3-9/Jņ.20:19-31

26.aprīlis (Misericordia 
Domini. 3.Lieldienu svētdiena) 
Ps.116:1-4.12-19/
Apd.2:14a,36-41/ 
1.Pēt.1:17-23/ 
Lk.24:13-35

3.maijs (Jubilate. 4.Lieldienu 
svētdiena) 
Ps.23/
Apd.2:42-47/1.Pēt.2:19-2
5/ Jņ.10:1-10

10.maijs (Cantate. 
5.Lieldienu svētdiena)/ Mātes 
diena 
Ps.32:2-6;16-17/ 
Apd.7:55-60/ 
1.Pēt.2:2-10 / Jņ.14:1-14

17.maijs (Rogate. 
6.Lieldienu svētdiena) 
Ps.66:8-20/ 
Apd.17:22-31 / 
1.Pēt.3:13-22 / 
Jņ.14:15-21

21.maijs (Debesbraukšana) 
Ceturtdiena 18:00 
Nenotiek

24.maijs (Exaudi) 
Noslēguma nodarbība
Ps.68:2-11,33-36/ 
Apd.1:6-14/ 
1.Pēt.4:12-14. 5:6-11/ 
Jņ.17:1-11

31.maijs (Vasarsvētki) 
Nenotiek

http://www.svskola.lv/
http://www.svetdienasskola.lv/dziesmas
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12.janvāris (1.sv.pēc Zvaigznes dienas)
Ps.29/Jes.42:1-9/Apd.10:34-43/Mt.3:13-17
Tēma: Kristības=Dieva vārds+Ūdens. Kā tas izskatās: cilvēki smuki saposušies atnāk uz baznīcu. Parasti 
kristī mazus bērnus. Viņiem ir krusttēvs un krustmāte. Vai jums ir krustvecāki? Kā sauc? Katrs var nosaukt. 
Bērns ir smukā baltā kleitā un viņam mācītājs lej 3x uz galvas ūdeni un saka Dieva Tēva, Dēla, Sv.Gara 
vārdā. Kristības nomazgā visu slikto ko esam darījuši, domājuši, runājuši un Dievs apsola, ka būs mums 
vienmēr līdzās ar ar savu eņģeli un kādreiz mēs ieiesim mūžīgā dzīvībā. 
Vēl var būt papildus tēmas: Balodis-Sv.G, kristību svece, krustiņš …

19.janvāris (2.sv.pēc Zvaigznes dienas)
Ps.40:1-11/Jes.49:1-7/1.Kor.1:1-9/Jņ.1:29-41
Tēma: Dieva jērs. Dāvana Dievam. Ko varētu Dievam uzdāvināt, kas Viņam patiktu?
Dievam Jēzus patika, jo klausīja Dievam, mīlēja DIevu un cilvēkus, un nebaidījās teikt patiesību. Var krāsot, 
vai kaut ko rosīties ap jēra tēmu.

26.janvāris (3.sv.pēc Zvaigznes dienas)
Ps.27:1,4-9/ Jes.8:23-9:3/1.Kor.1:10-18/Mt.4:12-23
Tēma: Mācekļu aicināšana. Bērnudārzā vai skolā kādi bērni aicina mūs kopā spēlēties, un mēs 
kļūstam par draugiem. Iesim, es tev kaut ko interesantu parādīšu. Jēzus ar mācekļiem nespēlējās, 
bet devās strādāt - stāstīt cilvēkiem cik labs ir Dievs. Jēzus viņiem teica “Ejam” un viņi atbildēja 
Jēzum: “Labi”.

2.februāris (4.sv.pēc Zvaigznes dienas/ Sv.Simeona diena/ sveču diena)
Ps.112:1-9(10)/ Jes.58:5-9a(9b-12)/ 1.Kor.2:1-12(13-16)/ Mt.5:13-20
Tēma: Sveču diena. Katoļiem šķīstīšanās. Ir arī mūsu kalendārā. Bībeles tēma “Jūs esat pasaules gaisma”. 
Kristībā dāvina sveci un atkārto Jēzus vārdus: “Es esmu pasaules gaisma. Kas man sekos tas nestaigās 
tumsībā.” 
Var parunāties ar bērniem - ko mēs darām mājās vai laukā, kad ir tumšs? Nospiežam slēdzi, iededzam 
gaismu. Kā vēl var dabūt gaismu? Lukturītis, telefona gaismiņa… Kādreiz cilvēkiem nebija elektrības un 
gaismu mājās dabūja iededzinot sveces. Svece nozīmēja gaismu. Mums ir vajadzīga gaisma, lai mēs varētu 
dzīvot. Jēzus atnes garīgu gaismu… Seniem latviešiem ir daudz dažādi māņi un ticējumi ar šo dienu, bet tos 
nevajag uzsvērt. Var ar bērniem gatavot sveces. Var apskatīt youtubē kur citur, kā kausē sveces (how to 
make candles). 

9.februāris (Septuagesima - 3.sv.pirms Gavēņa laika)
Ps.119:1-8/ 5.Moz.30:15-20 / 1.Kor.3:1-9 / Mt.5:21-26
Tēma: Apsaukāties nav labi. Nav labi kauties un mēdīties, jo otram cilvēkam ir sāpīgi un nepatīkami, ja 
viņam dara pāri. Labāk ir būt draudzīgam, pateikt kādu uzslavu. 
Labs teiciens: “Katram pašam nāk mājās.” Ko tu esi sliktu darījis, tas atgriezīsies pie tevis atpakaļ - caur 
citiem cilvēkiem, caur notikumiem. Bet ja esi darījis labu, tad arī labais atgriezīsies pie tevis atpakaļ. Dievs 
tev palīdzēs un tevi iepriecinās.

16.februāris (Sexagesima - 2.sv.pirms Gavēņa laika)
Ps.119:33-40/ 3.Moz.19:1-2,9-18/ 1.Kor.3:10-11,16-23/ Mt.5:38-48
Tēma: Par atriebību. Nodrīkst turēt sirdī ļaunu. labāk būt mierpilnam. Ja tev uzbrūk tu var sevi aizstāvēt. Bet 
ja tas ir apvainojums, aizvainojums, tad mācies to izturēt ar mieru. Atceries (no iepriekšējās nodarbības): 
“Katram pašam nāk mājās.” Ja lielāki un stiprāki dara pāri, tad var prasīt aizstāvību kādam pieaugušam. Ja 
kaut kas bīstams notiek laukā uz ielas, tad var iet tur, kur ir daudz cilvēku - veikalā. Labāk prasīt palīdzību 
mammām, kuras ir ar bērniem. Noteikti nedrīkst iet līdzi svešiem pieaugušiem cilvēkiem, vai kāpt svešās 
mašīnās. Ja tu vari aizstāvēt kādu mazāku, vājāku, tad dari tā.

23.februāris (Esto mihi - 1.sv.pirms Gavēņa laika) var ņemt Pelnu dienas tēmu
Ps.51:3-21/Jes.58:1-12/2.Kor.5:20b-6:10/Mt.6:1-6,16-21
Tēma: Pelnu trešdiena. Gavēšana. Vai kādreiz ir bijis, kad gribās ēst, vai gribās dzert, bet nav kur dabūt. 
Piemēram, esi ekskursijā, vai kur citur. Gribās, bet nav kur dabūt. Mazi bērni tad sāk raudāt. Bet lielie saprot, 
ka vajag paciesties, neko citu nevar. Pieauguši cilvēki mēdz šādu vēlēšanos ar ēšanu saistīt ar lūgšanu. Viņi 
ar nodomu mazāk ēd un kad gribās ēst, tad lūdz Dievu. Tas ir gavēnis. 
Pelni, putekļi, smiltis - ja Dievs nedotu mums dzīvību, tad mēs nebūtu vairāk kā pelni un smiltis.
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1.marts (Invocabit - Gavēņa laika 1.svētdiena)
Ps.32/1.Moz.2:15-17; 3:1-7/ Rm.5:12-19/ Mt.4:1-11
Tēma: Velns kārdina Jēzu. Nevajag ticēt, ja kāds mums stāsta muļķības, mudina darīt nepareizas un 
muļķīgas lietas. Pēc tam viņš pats par mums smiesies. Labāk ir klausīt tētim un mammai - viņi pasaka kas ir 
pareizi. Ja zina Bībeli, tad tā dod gudrību un Jēzus varēja saprast, kas ir pareizi un kas ir nepareizs. Mums 
arī vajag tādu gudrību, la saprastu - kas ir pareizi, gudri un kas nepareizi, muļķīgi …. 

8.marts (Reminiscere - Gavēņa laika 2.svētdiena)
Ps.121/ 1.Moz.12:1-4a/ Rm.4:1-5;13-17/Jņ.3:1-17
Tēma: Jēzus un Nikodēms. Dievs mīl šo pasauli un tādēļ lika piedzimt šajā pasaulē Jēzum. Jēzus māca 
gudrību, māca ticēt, darīt labus darbus, māca, ka Dievs ir labs un priecājās par mums. Jēzus ir labs 
skolotājs. Pie viņa gāja pat mācīties citi skolotāji. Ko jūs mīliet šajā pasaulē? Nosauciet? Māmiņu, brāli, 
saldējumu … Un mūs mīl mamma un tētis, vecmāmiņas, vectētiņi … 
Mīlestība ir kā neredzami diedziņi ar ko mēs esam sasieti kopā.

15.marts (Oculi - Gavēņa laika 3.svētdiena)
Ps,95/2.Moz.17:1-7/Rm.5:1-11/Jņ.4:5-42
Tēma: Jēzus ar sievieti pie Jēkaba akas. Padzerties. Ūdens. Kad esam izslāpuši. Vasara, karsts, noguruši. 
Padzeramies un ir spēks. Avotiņš - vai esat redzējuši - no zemes iztek ūdens. Tīrs, svaigs, garšīgs. 
Kādreiz nebija ūdenskrānu, ko pagriezt un pieliet glāzi ar ūdeni. Bija akas. Var pastāstīt - kas ir aka. 
Labā akā ūdens nekad nebeidzās. Jēzus stāsta, ka viņš ir garīgs ūdens mūsu dvēselēm…

22.marts Laetare - Gavēņa laika 4.svētdiena). 
Ps.23/1.Sam.16:1-13/Ef.5:8-14/Jņ.9:1-41
Tēma: Jēzus dziedina aklu cilvēku. Kad mājās vai ārā ir tumšs, tad neko neredzam. Ja ieslēdzam gaismu, 
tad varam redzēt. Bet ir cilvēki, kuriem ir slimas acis, kuri neko neredz. Viņi visu laiku dzīvo tumsā.
Ārsti var daudziem palīdzēt un neredzīgie var sākt redzēt, bet ne visi. Citi cilvēki viņiem palīdz, jo 
neredzīgajiem ir grūtāk nekā citiem. Jēzus runā par garīgu aklumu - ka daudzi cilvēki nesaprot, ka ir Dievs 
un Dievs viņus mīl un vēlās ievest mūžīgajā dzīvībā. Jēzus saka - es jums palīdzēšu. Bet šie garīgi aklie 
atbild - mēs to negribam.

29.marts (Judica - Ciešanu laika 1.svētdiena)
Ps.130/ Ech.37:1-14/ Rom.8:6-11/ Jņ.11:1-45
Tēma: Debesbraukšanas diena. Jēzus uzmodina no nāves Lācaru. Bēres. Veci cilvēki nomirst. Kapi, 
apglabā. Citi cilvēki nāk sakopt kapiņu, uzlikt svecīti, puķes. Vai esat kādreiz bijuši līdzi mammai vai tētim uz 
kapiem? Ko atceraties?
Jēzus māca, ka ir pasaule, ko mēs neredzam. Kas tic Jēzum, tas pēc nāves ieiet debesīs. Mēs nezinām tieši 
kā tur ir Debesīs, bet mēs zinām, ka tur ir ļoti labi. Cilvēka dvēsele nepaliek aprakta zemē bet ieiet debesīs 
un ir kopā ar Dievu, eņģeļiem.

5.aprīlis Palmarum- Pūpolsvētdiena. Ciešanu laika 2.svētdiena.
Ps.35:8-15/ Jes.50:4-9a/ Fil.2:5-11/ Mt.26:14-27;66. vai Mt.27:11-54 vai Mt.21:1-11
Tēma: Pūpoli, palmas. Var sagatavot palmu lapiņu (_ņas). Parādīt bērniem - kā izskatās palmas. Latvijā 
neaug palmas, tādēļ mēs svinam ar pūpoliem. Tā ir draudzība sveicināšanas zīme.
Jēzus uz ēzelīša iebrauc Jeruzalemē. Vai esat redzējuši zirgu, vai ēzeli? 
Jēzus nav lielīgs. Viņš negrib izrādīties. Daudzi pieaugušie un arī bērni mīl lielīties - ka viņiem ir kaut kas 
dārgāks, smukāks, jaunāks nekā citiem: apģērbs, telefons, rotaļlietas. Lielīties nav labi, jo tam bērnam, 
kuram nav šīs lietas, tam var sāpēt sirsniņa un viņš var būt bēdīgs. Bet dalīties ir labi. Iedot arī citam 
paspēlēties. Svarīgi iemācīties un atcerēties, ka draugi ir labāki nekā daudz rotaļlietas. Labs draugs ar tevi 
draudzēsies arī, ja tev nebūs smuks apģērbs vai jauns telefons. Slikti draugi ir tie, kas draudzējas tikai tādēļ, 
ka tev ir kāda smuka mantiņa. Jēzus grib ar mums draudzēties ja arī mums nekas nepiederētu. Tādēļ Jēzus 
brauca ar ēzelīti, jo viņš nelielījās. Arī tu nelielies.

19.aprīlis (Quasi modo geniti - Baltā svētdiena) 
Ps.16/ Apd.2:14a,22-32/1.Pēt.1:3-9/Jņ.20:19-31
Tēma: Rakstu vieta - Jēzus parādās mācekļiem. Var runāt par augšāmcelšanos, var arī par balto (krāsu, 
tīrību, uzmanību). Kristīgā ticība ir īpaša tādēļ, ka Jēzus nomira un pēc tam piecēlās no nāves. Kļuva 
dzīvs. Viņš mums iemācīja, ka pēc nāves var būt dzīvība. Tādēļ mēs visi priecājamies par Lieldienām.
Var pārrunāt kapu tēmu. Latvijā ir pierasts mirušu cilvēku aprakt zemē. Jūdi, kur dzīvoja Jēzus, pēc nāves 
cilvēkus ielika alā un pievēla lielu plakanu akmeni priekšā durvīm.
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Augšāmcelšanās simboli: Ola - kā cālītis no olas, tā Jēzus no kapa. Kādreiz krāsoja sarkanas - prieka 
attēlojums. Kā taurenis no kūniņas - tā Jēzus no kapa augšāmcēlās. 

26.aprīlis (Misericordia Domini. 3.Lieldienu svētdiena) 
Ps.116:1-4.12-19/Apd.2:14a,36-41/ 1.Pēt.1:17-23/ Lk.24:13-35
Tēma: Gājēji uz Emmausu. Divi mācekļi bēga prom no Jeruzālemes, jo baidījās, ka viņiem var izdarīt slikti 
tāpat kā Jēzum. Viņi vēl nezināja, ka Jēzus ir augšāmcēlies no nāves. Bet Jēzus satika viņus un iedrošināja. 
Palīdzēja nebaidīties. Ir labi, ja ir draugi kas uzmundrina un ir labi uzmundrināt citus. Var skatīt un izmantot 
iepriekšējās nedēļas tēmu - augšāmcelšanos, Lieldienas.

3.maijs (Jubilate. 4.Lieldienu svētdiena) 
Ps.23/Apd.2:42-47/1.Pēt.2:19-25/ Jņ.10:1-10
Tēma: Jēzus saka es esmu labais gans un es esmu durvis. 
Gans un durvis. Ko aitas ēd - zāli un ko dzer - ūdeni. Gans zina, kur ir gan laba zāle, gan labs ūdens un viņš 
ganāmpulciņu ved paēst un padzerties. 
Kā ir parasts ēdiens, tā ir arī garīgs ēdies, kas nomierina un iepriecina mūsu dvēseli. Jēzus zina, kas 
dvēselei ir vajadzīgs un viņš mūs turp vada.
Durvis atver vai aizver, tās var aizslēgt/ atslēgt (durvju atslēgas). Tās var būt lielas, mazas, parastas, 
krāšņas. Caur durvīm mēs ieejam citā istabā, vai izejam laukā. Jēzus saka, ka mēs ar viņa palīdzību varam 
sarunāties ar DIevu un satikties ar Dievu. To nozīmē, ka Jēzus ir durvis. 

10.maijs (Cantate. 5.Lieldienu svētdiena)/ Mātes diena 
Ps.32:2-6;16-17/ Apd.7:55-60/ 1.Pēt.2:2-10 / Jņ.14:1-14
Tēma: Jēzus ir ceļš. līdzīgi kā iepriekšējā nodarbībā.
Pa ceļu varam iet ar kājām, varam braukt ar velosipēdu vai mašīnu. Bet ceļš mūs vienmēr kaut kur aizved. 
Jēzus ir ceļš, kas aizved pie Dieva. Dievs mūs mīl, viņš priecājās par mums un vēlās mūs redzēt un dzirdēt. 

17.maijs (Rogate. 6.Lieldienu svētdiena) 
Ps.66:8-20/ Apd.17:22-31 / 1.Pēt.3:13-22 / Jņ.14:15-21
Tēma: Lūgšana. Gars. Kas ir Gars. Garu nevar noķert. Vai saules staru var noķert? Nevar! Vai skaņu var 
noķert? Nevar! Mēs mēdzam būt priecīgi, jautri, bēdīgi - mums var būt labs vai slikts garastāvoklis. 
Dievs dod mums iepazīties ar viņa Garu. Dievam ir labs gars - labestīgs, draudzīgs, patiess, gudrs, stiprs. 
Lūdziet - rogate - kā mēs lūdzam? Saliekam rokas, aizveram acis un runājam ar Dievu un Dievs mūs dzird. 
Dievam var stāstīt visu, kas mūs satrauc. (Vakarā, baznīcā .. )

24.maijs (Exaudi) 
Noslēguma nodarbība
Ps.68:2-11,33-36/ Apd.1:6-14/ 1.Pēt.4:12-14. 5:6-11/ Jņ.17:1-11
Tēma: Sv.Raksti - Jēzus aizlūdz par mācekļiem. Mēs lūgsim Dievu, lai mums būtu laba vasara. Lai varētu 
labi atpūsties un arī daudz ko labu iemācīties šajā vasarā. 
Tēma: Vasarsvētki, kas ir nākamsvētdien. Vasara. Ir silts priecīgs, var peldēties, braukt uz nometni, tikties ar 
draugiem. Ja mēs pieņemam Dieva Garu, tad mums ir interesanti ar DIevu un Dievs kļūst par mūsu draugu. 


