Baznīcas Dienu 2014 programma
Ceturtdiena, 31.jūlijs – MAIZES DIENA
12:00 - 18:00

Dalībnieku ierašanās, reģistrācija

DARBNĪCAS UN AKTIVITĀTES (pēc izvēles)
- Ekskursija „Stāsti Dieva Vārda klētī”
- Ekskursija „Cēsis cauri laikiem”
- Darbnīca “Maizes cepšana uz ugunskura”
- Darbnīca “Izgatavo savu sviestmaizi”
- Darbnīca „Koka karošu grebšana”
- Darbnīca “Māla trauku apgleznošana”
- “Spēka rikas” sporta spēļu turnīrs
- Taka “Nāc ārā pie Gaujas”
- Foto darbnīca
- Bērnu un ģimeņu atbalsta centra “Sirdsgaisma” prezentācija un aktivitātes
sociālā darba un diakonijas darbiniekiem
14:00 – 15:00 Pusdienas
13:00 - 17:45

18:00

BAZNĪCAS DIENU ATKLĀŠANA un māc. Ivara Jēkabsona ievadlekcija
“CILVĒKS NEDZĪVO NO MAIZES VIEN”

20:00 – 21:00 Vakariņas
21:00 – 22:30 KONCERTS “Cep, cep kūku un ne tikai”
22:45 – 23:30 GAISMAS CEĻŠ
24:00

Pēc izvēles:
- Brīvdabas kino
- Paneļdiskusija “Čivini par lietu”

Bērnu programmā:
- Animācijas filma "Sarkanie zābaciņi"
- Darbnīca „Maizes ceļš”
- "Līdzība par sējēju" (Godly Play)
- Zīmē un līmē pats! (patstāvīgā darba centri)

Piektdiena, 1.augusts – ŽĒLASTĪBAS DIENA
8:00
8:30 – 9:30

Rīta svētbrīdis
Brokastis

10:00

Arhibīskapa Jāņa Vanaga lekcija “NEBA MAIZE PATI NĀCA”

11:00 – 12:45 GALDA SARUNAS UN AKTIVITĀTES (pēc izvēles)
- "Ķermenis un garīgums - kā var sadarboties mūsu ķermenis un mūsu ticība?
(māc. L.Rozentāls)
- “Diakonija – tuvākajam veltītais laiks”
- "Kas ir mana dāvana, ar ko kalpot?" (Ulvis Kravalis)
“Miesa – Svētā gara mājoklis” (Uztura speciālists Dr. Zigurds Zariņš)
“Dienišķā maize – autoritātes” (māc. Uģis Brūklene)
- "Kristieša ikdienas misija" (māc. Ģ.Prāmnieks)
- "Kā degt par Debesu Valstību" (māc. Raimonds Mežiņš)
“Sirds sarunu” telts (Inita Zarkeviča)
- “Misija Indijā” ( tikšanās ar Violetu Stīvenu)
“Spēka rikas” sporta spēļu turnīrs (turpin.)
- Baznīcas mūzikas pusstundas (ērģeļmūzikas koncerti)
- Skrējiens pēc maizes
13:00 – 14:15 Pusdienas
14:30 – 15:15 Māc. Jāņa Bitāna lekcija par DIEVKALPOJUMU
15:30 – 18:45 GALDA SARUNAS UN AKTIVITĀTES (pēc izvēles)
“Žēlsirdība - kristieša garīgais pienākums” (māc. Rolands Eimanis)
- „Maize ko laužam – komūnijas kopība pashā kontekstā” (māc. Kārlis Zikmanis)
“Izdegšanas risks. Kā to atpazīt un novērst?” (māc. Gints Kronbergs)
“Ģimene – spēka un dzīvības “maize” ikdienā” (māc. Ivo Ķirsis ar sieviņu Lindu)
- "Gaidīšanas svētki divatā" (Kaspars Ozoliņš)
- “Miesa – Svētā gara mājoklis” (Uztura speciālists Dr. Zigurds Zariņš)
“Latvieši Īrijā un Norvēģijā” (māc. A.Eglītis un māc. G.Kronbergs)
- “Sirds sarunu” telts (Inita Zarkeviča)
- “Spēka rikas” sporta spēļu turnīrs (turpin. un noslēg.)
- Ekskursija „Cēsis cauri laikiem”
- Bībeles čempionāts
- Skautu darbnīca “Izaicinājums katra modrībai”
- Darbnīca “Bibliodrāmas metode” (Astra Dannenfelte)
- AKCIJA “Svētīgi ir dot”
- Baznīcas mūzikas pusstundas (ērģeļmūzikas koncerti)
19:00 – 19:45 Vakariņas
20:00

KONCERTS “ES VĒRŠOS DEBESĪS” (E.Zālīte, I.Pētersons, A.Poļakovs, L.Vuda,
U.Prauliņš, K.P.Dīringa, M.Burke-Burkevics)

22:00

Tezē lūgšana. Krusta godināšana

24:00

Jauniešu vakars “Rieciens” (mācītāju “cepināšana”, skeči, galda spēles, ugunskurs)

Bērnu programmā: darbnīcas un aktivitātes
- Zīmē un līmē pats! (patstāvīgā darba centri)
- SpēlMūz jeb Būsim kopā mūzikā un spēlēs!
- Kustību prieks

- Smilšu zīmējumi
- Sporta aktivitātes, kustību rotaļas
- Darbnīcas dārzā "Mūzika, dziesmas un māls"
- Godly Play
- Laiks dejot! 1
- Laiks dejot! 2
- Domu darbnīca „Dieva mīlestība”
- Radošā darbnīca un kustību atjautība „Ir ko padomāt!”
Koncerts bērniem “Mūzikas cepumi”.

Sestdiena, 2.augusts – DĀVINĀŠANAS DIENA
8:00
8:30 – 9:30

Rīta svētbrīdis
Brokastis

10:00 -10:45

Māc. Induļa Paiča lekcija “ŅEMIET UN ĒDIET”

11:00 -11:45

Pēc izvēles:
- Pūtēju orķestra “Balvi” garīgās mūzikas koncerts (70 dalībnieki)
- “Spēka rikas” aktivitātes

12:00 – 12:45 Pēc izvēles:
- Mūzikls "Es skaistu rozīt zinu" (rež. Kristīne Klētniece-Sika)
- “Spēka rikas” aktivitātes
- Zibakcija lielveikalā “SOLO”
13:00 – 14:15 Pusdienas
14:30 - 16:00 Noslēguma pasākums ar māc. Rolanda Eimaņa lekciju “Padod tālāk”. Piedalās
arhibīskaps Jānis Vanags un māc. Indulis Paičs
17:00 – 18:30 NOSLĒGUMA DIEVKALPOJUMS
18:30

Ceļamaize

Bērnu programmā: darbnīcas un aktivitātes
- Zīmē un līmē pats! (patstāvīgā darba centri)
- Slavēsim Dievu!
- Radošā darbnīca „Gaismas dāvana”
- Animācijas filma "Sarkanie zābaciņi"
- Darbnīcas dārzā "Uguns, maize un māls"
- Sporta aktivitātes un kustību rotaļas
- Radošā darbnīca un kustību atjautība „Ir ko padomāt!”
- Domu darbnīca „Dieva mīlestība”
- Godly Play
- Ekskursija “Stāsti Dieva vārda klētī”
- Kustību prieks
VISAS DIENAS:
-

Foto orientēšanās
Geocatching
Foto konkurss
Informatīvās teltis, kristīgaās literatūras un suvenīru tirdzniecība

