Publicēta kultūras notikuma “Baznīcu nakts
2016” programma

10. jūnijā gaidāmā kultūras notikuma “Baznīcu nakts” programma ir publicēta
notikuma lapā www.baznicunakts.lv. Jau otro gadu Baznīcu nakts aicina atklāt Latvijas
baznīcas no jauna katrā novadā visā Latvijā. Šogad pavisam 190 baznīcās no 18.00 līdz
24.00 notikuma viesiem būs iespēja pavadīt skaistu, garīgi piepildītu vakaru. Notikumā
piedalīsies baznīcas no visiem Latvijas vēsturiskajiem novadiem un galvaspilsētas
Rīgas. Visvairāk dievnamu šogad durvis vērs Kurzemē - 57 baznīcas un Vidzemē 45, bet Zemgalē – 22, Sēlijā – 14, Latgalē – 14. Rīgā, Piņķos un Katlakalnā
atvērtas būs 40 baznīcas. Baznīcu nakts rīkotāji aicina jau tagad izvēlēties
interesējošās programmas mājas lapas sadaļā “Programma”. Baznīcu nakts kultūras un
mākslas norises bagātinās ne tikai Latvijā iemīļoti mākslinieki un mūziķi – solisti, kori,
ansambļi, vokālās grupas un ērģelnieki, bet arī daudzviet baznīcās uzstāsies vietējo
mūzikas skolu audzēkņi, kā Cēsīs, Balvos, Kārsavā, Varakļānos, Kolkā, Rojā, Saldū,
Ventspilī, Bauskā, Lestenē, Burtniekos, Ogrē, Krimuldā un citviet. Radošas darbnīcas
bērniem būs sagatavojušas draudžu svētdienas skolas. Latvijas kristīgo draudžu ļaudis
arī šogad ir sagatavojuši programmas norises, kurās katrs Baznīcu nakts viesis varēs
atrast sev interesanto – iejusties baznīcu arhitektūras un mākslas skaistumā, klausīties
koncertus, būt lūgšanā un apcerē un pavadīt laiku sarunās. Oficiālais pasākuma
tēmturis sociālajos tīklos ir #BaznicuNakts. Notiks vienojoši pasākumi visās
baznīcās Pasākuma oficiālā atklāšana– Rīgas Vecās Sv.Ģertrūdes baznīcā Rīgā

10.jūnijā pulksten 18.00. Muzicē Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas skolas meiteņu koris
“Vivace” un piedalās dažādu konfesiju mācītāji. Baznīcu nakts programmā šogad
ekumeniski vienojoša iniciatīva būs kopīga Tēvreizes lūgšana pulksten 21.00
visās baznīcās. Gaidot ekumeniskās Tezē (Taize) kopienas Eiropas mēroga tikšanos
Rīgā 2016. gada decembrī, daudzās baznīcās šogad notiks Tezē lūgšanas ar viegli
uztveramajām, bet garīgi dziļajām Tezē kopienas dziesmām. Gatavojoties Latvijas
simtgades svinību laikam, draudzes aicinātas savos dievnamos izkārt Latvijas karogus
un noturēt aizlūgumus par Latvijas tautu un valsti. Baznīcu nakti atklās jau
tradicionālās baznīcu zvanu skaņas īsi pirms 18.00, bet, tuvojoties noslēgumam
daudzās baznīcās iemirdzēsies sveču gaisma, aicinot uz klusu lūgšanu un apceri.
Baznīcu nakts rīkotāji nodibinājuma “Baznīcu nakts fonds” komanda jau šobrīd izsaka
vislielāko pateicību katram labas gribas cilvēkam, kurš ir palīdzējis sagatavot notikumu
un velta tam savu atbalstu un brīvprātīgo darbu. Par Baznīcu nakti Kultūras
notikums „Baznīcu nakts” Latvijā notiek kopš 2014.gada, pulcējot vairāk nekā 140
dievnamus visā Latvijā. 2015.gadā pasākumu apmeklēja 30 tūkstoši
cilvēku. Foto: http://ej.uz/BaznicuNakts2015Foto. Baznīcu nakts ideja līdz Latvijai
atceļoja no Austrijas, kur pirms nedaudz vairāk kā 10 gadiem notika pirmais šāds
Kristīgās baznīcas konfesiju un draudžu kopīgi rīkots ekumēnisks notikums. Drīz pēc
tam pasākums notika arī Čehijā un Slovākijā. Kopš 2012. gada Baznīcu nakts notiek arī
Tartu, Igaunijā. Pasākuma ieceri atbalsta Latvijas lielāko kristīgo konfesiju vadītāji.
Latvijā Baznīcu nakti organizē starpkonfesionāla domubiedru grupa - Nodibinājums
„Baznīcu Nakts fonds”. Pateicamies un aicinām ziedot turpmākam darbam – “Baznīcu
Nakts fonds”, Reģ.Nr. 40008214405, konta nr. LV14HABA0551037490653. Ieskats
Baznīcu nakts 2016 norisē: mūziķi un mākslinieki Uzmanību! Šis uzskaitījums nav
pilnīgs, bet sniedz ieskatu pasākuma norisē.Ar pilnu pasākuma programmu Rīgā un
novados aicinām iepazīties www.baznicunakts.lv#programma. Pasākuma oficiālā
atklāšana– Rīgas Vecās Sv.Ģertrūdes baznīcā Rīgā 10.jūnijā pulksten 18.00. Muzicē
Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas skolas meiteņu koris “Vivace” un piedalās dažādu
konfesiju mācītāji. Citviet Rīgā un novados: Aktrise Rēzija Kalniņa un ģitārists Kaspars
Zemītis (Rīgas Mateja un Āgenskalna Baptistu baznīcas), saksofonists Artis Gāga (Rīgas
Golgātas un Ogres baptistu baznīcas), dziesminieks Valdis Atāls (Rīgas Krusta baznīca),
Haralds Sīmanis (Raunas luterāņu baznīca), mūziķis GoranGora (Baldones Sv. Miķeļa
baznīca); solisti – Ingus Pētersons (Rīgas Jaunā Svētās Ģetrūdes baznīca),Evita Zālīte
(Rīgas Anglikāņu baznīca), Jānis Kurševs (Katlakalna baznīca), Kristīne Gailīte (Īles
baznīcā), Samanta Tīna (Rubenes luterāņu baznīca), Jekaterina Novikova (Velēnas
baznīca). Vokālās grupas un kori– “Anima Solla” (Lēdmanes baznīca), JVLMA
vokālais ansamblis “LUAR” (Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas baznīca), “Putni” (Piņķu
baznīcā), vokālais ansamblis “Gaismiņa” (Liepājas Trīsvienības katedrālē), “Vocalica”
(Engures luterāņu baznīca); kori – “Balsis” (Īles baznīca), “Pa saulei” (Rīgas
Āgenskalna baptistu), “Dziesmuvara” (Anglikāņu Sv.Pestītāja baznīca), Emīla Dārzina
jauktais koris (Rīgas Krusta baznīca), Rīgas Doma kora skolas jauktais koris (Rīgas Sv.
Pētera baznīca), “Fortius” (Bruknas Sv. Apustuļu kapela), “Senais kalns” (Rīgas
1.metodistu baznīca), Rīgas gospeļkoris (Āgenskalna baptistu banzīca), Kamerkoris
“Rāte” (Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīca), Kamerkoris “Austrums” un Zemessardzes
jauktais koris “Stars” (Rīgas Sv. Franciska baznīca), “Reversium” (Varakļānu luterāņu

baznīcā), “Kalva” (Rojas luterāņu baznīcā), “Vivere” (Kristus Pestītāja luterāņu
baznīcā), “Impulss” (Ogres baptistu baznīca), kamerkoris “Matejs” (Rīgas Mateja
baznīca), Em. Melngaiļa Liepājas mūzikas skolas meiteņu koris (Liepājas Sv.Jāzepa
katedrālē) un citi Latvijas draudžu kori. Orķestri un ansambļi– Profesionālais pūtēju
orķestris “Rīga” (Rīgas Mārtiņa baznīca), Em. Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas
bigbends un simfoniskais orķestris (Liepājas Sv. Jāzepa katedrāle), Latvijas Republikas
Zemessardzes bigbends un stīgu kvartets “ReDo” (Rīgas baptistu Vīlandes baznīca),
Kokļu mūzikas ansambļi (Kolkas un Saulkrastu luterāņu baznīcās), Rīgas zvanu
ansamblis “Primus” (Lutera baznīcā, Torņkalnā), zvanu ansamblis "Re-re-mi-la"
(Liepājas Pāvila baptistu baznīca) un citi. Ērģelnieki – Liene Andreta Kalnciema (Rīgas
Mārtiņa baznīca), Jolanta Barinska (Rīgas Sv. Antona Romas katoļu baznīca), Aivars
Kalējs (Rīgas jaunā Sv. Ģertrūdes baznīca), Jānis Novicāns (Engures luterāņu baznīca),
Sandra Andersone (Neretas luterāņu baznīca), Lelde Krastiņa (Cēsu Sv. Jāņa), Jevgēnija
Ļisicina (Velēnas baznīca), Niklāvs Bašķis (Lielvārdes luterāņu baznīca), Simona
Radoviča (Saldus Sv. Jāņa baznīca), Gundega Dūda – Dzene (Jelgavas Sv. Jāņa baznīca),
Ilze Barlo (Slokas luterāņu baznīca) un viņu kolēģi citās baznīcās. Aktuālas lekcijas,
diskusijas un citi – par kristiešiem un kristietību Sīrijā (Reinis Norkārkls, Rīgas Vecā
Ģertrūdes baznīca), “Rūpes par kopējām mājām”, saruna par Pāvesta Franciska vides
un ekoloģijas jautājumiem veltīto encikliku “Laudato Si’!”. (Dr. Phil. Māra Kiope (LU),
Artūrs Jansons (biedrība “Homo Ecos”) un priesteris Pēteris Skudra (Radio Marija
Latvija), Svētās Ģimenes mājā Rīgā), Smilšu kino māksliniece Guna Zandere (Balvu
katoļu baznīca)un daudz citu notikumu. Informāciju sagatavoja: Inese Knipše
Projekta “Baznīcu nakts” Komunikācijas vadītāja e-pasts: baznicu.nakts@gmail.com

