Seminārs katehētiem un kristīgiem skolotājiem „Garīgais impulss 6”

Kristietība un latvietība

Starp ikviena cilvēka tautiskumu un reliģiju jāpastāv saticībai un pretimnākšanai.
Proti, šiem abiem faktoriem jāiet roku rokā. Tiem ir vienam otru jāpapildina.
Latvietība un kristietība ir kā dvīņu brāļi, kuriem visciešāk ir jāsastrādājas, vienam
rūpējoties par otru. Ticības stiprina cilvēku nevis padarot viņu par kosmopolītu vai kādu
bezpersonisku būtni, bet gan skaidri norādot, kas ir cilvēks pēc savas dabas un kāds ir viņa
dzīves mērķis.
Pilnvērtīgs cilvēks veidojas tikai abu minēto faktoru ietekmē. Cilvēks bez savām
paražām un tradīcijām, bez piederība savai tautai ir kā ozols bez saknēm. Tas ir nolemts
lēnai satrūdēšanai. (No Melnburnas latviešu katoļu priestera Staņislava Gaideļa, SJ,
svētrunas)
Tuvojas Latvijas valsts simtgades svētki. Tā kā ikviens Latvijas cilvēks ir aicināts
iesaistīties svētku veidošanā, seminārs „Garīgais impulss 6” ir veltīts Latvijas tēmai. Tas ir
mūsu – semināra veidotāju un dalībnieku ieguldījums šī vērienīgā notikuma svinēšanā
Jautājumi par kristietības un latvietības (tautiskuma) attiecībām nereti izraisa spriedzi,
neizpratni un aizdomas. Tāpēc semināra mērķis ir veicināt sapratni un pretimnākšanu starp
šiem faktoriem un apzināties to abu nozīmi jaunās paaudzes izglītošanā.
Semināra laiks ir paredzēts garīgās dzīves padziļināšanai un stiprināšanai,
izglītojošām lekcijām un praktiskām nodarbībām (sadziedāšanās ar Suitu sievām un dejas
meditācija), kā arī Saldus kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanai un sadraudzībai.
Semināra rīkotājs: Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta Katehēzes metodiskais centrs
sadarbībā ar Latvijas kristīgo skolotāju asociāciju.
Semināra mērķauditorija: Katehēti, kristīgie skolotāji un visi, kas darbojas izglītības laukā.
Semināra norises laiks: 22.09. plkst. 19.00 -24.09.2017.plkst.14.00
Semināra norises vieta: Saldus Sv. Gregora kristīgas misijas centrs, Lielā iela 26, Saldus.
Semināra dalības maksa: 25.00 EUR
Semināra dalībnieki saņems apliecību par 16 stundu izglītības programmu.
Pieteikšanās semināram līdz 17.09.2017.
Pieteikšanās semināram: lolita_ergle@inbox.lv; mob. tālr. nr. 29527064
Piesakoties ir nepieciešami sekojoši dati: vārds, uzvārds, personas kods (apliecībai),
draudze/ skola, mobilā tel. nr., e-pats.
Līdzi jāņem: gultas veļa, apavi dejas nodarbībai un možs noskaņojums. Tā kā katrā istabiņā
ir arī virtuvīte, līdzi var ņemt kafiju, tēju personīgām kafijas pauzēm.

Semināra programma
22.09. Piektdiena
18.00-19.00 Ierašanās, reģistrācija un iekārtošanās (katrā istabiņā ir visas labierīces un
virtuvīte. Jāņem gultas veļa).
19.00 – 19.45 Vakariņas
20.00 – 21.30 Interaktiva nodarbība „Etniskā un kristīgā identitāte”. Vada katehēzes
speciālists Matias Heins (Matthias Hein).
21.30 Vakara lūgšana.
22.00 Naktsmiers.
23.09. Sestdiena
8.00 Lūgšana.
8.30 Brokastis.
9.00 -10.30 Inkulturācija evaņģelizācijas un katehizācijas procesā. Pr..Pēteris Skudra
(Vidzeme).
11.00 -12.30 Latviskas tradīcijas katoļu Baznicā. Pr. Aigars Bernāns (Latgale).
12.45- 13.30 Pusdienas.
14.00 – 15.30 Jāņa Rozentāla muzeja apmeklējums un brīvais laiks.
15,30 – 17.30 Tikšanās ar Suitu sievām. Sadziedāšanās.
18.00 Svētā Mise Saldus Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcā, J. Rozentāla ielā 16.
19.00-19.30 Vakariņas.
19.45 – 21.15 Latvietība un kristietība. Pr. Andris Vasiļevskis (Kurzeme)
21.15 Uzruna, svētība un stiprinājums jaunajam mācību gadam. Pr. Aleksandrs Stepanovs
22.30 Izvēles programma (naktsmiers, dalīšanās iespaidos, uc.)
24.09. Svētdiena
8.00 Rīta lūgšana.
8.30 Brokastis.
9.00 – 10.30 Dejas meditācija „Deja un identitāte”. Nodarbību vada māsa Diāna OP.
11.00 Svētā Mise Saldus Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcā, J. Rozentāla ielā 16
12.00 Pusdienas.
12.45 – 13.45 Apaļais galds (dalīšanās ar iespaidiem, idejas turpmākai sadarbībai, uc.).
14.00 Mājupceļš.

Pasākumu atbalsta

