
 

 

Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums 

Mūsu           draudze 
Oktobris, 2021  Nr. 10(101) 

Redakcijas sleja         “Tu es sacerdos in aeternum!” -  
        “Tu esi priesteris uz mūžiem!” 

Mani vismīļie un Kristum uzticīgie draugi! Ar 
šiem 109, 4 Psalma vārdiem 12.09. koris ievadīja 
jauniesvētītā priestera Grigorija Ņikitina celebrēto sv. 
Misi 40 stundu pirmajā dienā, pēc kuras viņš piešķīra 
visiem klātesošajiem primicianta svētību Vesperu 
laikā. Šī ievaddziesma bieži ir izskanējusi mūsu 
dievnamā manās un citu priesteru svinētajās sv. Misēs 
jubileju vai primiciantu svinībās. Bet 18.09. šo 
ievaddziedājumu nomainīja svinīgais un garu 
aizraujošais komponista Johanna Baptista 
Singenbergera Responsorijs “Ecce sacerdos 
magnus” (Lūk, augstais priesteris), ko tradicionāli 
koris dzied bīskapu vizitācijās ienākšanas un 
aiziešanas brīdī. Pēc 4 gadiem šis dziedājums atkal 
vareni izskanēja mūsu dievnamā, uzņemot augsto viesi 
— Rīgas palīgbīskapu Andri Kravali, ar kuru kopā 
studēju Rīgas Garīgajā seminārā (kaut arī citā kursā). 
Ar savu pazemīgo vienkāršību un tēvišķu attieksmi 
bīskaps Andris radīja mīļu lūgšanu atmosfēru 
pateicības dievkalpojumā par maniem Priesterībā 
nokalpotajiem 30 gadiem, koncelebrējot sv. Misē 
sešiem brāļiem priesteriem un piedaloties arī mūsu 
labajam draugam luterāņu mācītājam Ingusam 
Dāboliņam. Svētku atmosfēru uzvirmoja arī mūsu 
kora un palīgu ļoti izteiksmīgi dziedājumi, izpildot 
Josefa Grubera “Maria-Zeller” Mesu, ko dziedāja arī 
manas Primīcijas sv. Misē 15.06.1991. Krāslavā. Pēc 
draudzes 40 stundu atlaidu noslēguma euharistiskās 
procesijas izskanēja varenais Franciska Wita “Te 
Deum laudamus” (Tevi, Dievs, mēs slavējam), ar 
spēcīgiem akordiem paceļot ticīgo sirdis uz debesīm 
pateicībā par mūsu atjaunoto dievnamu un slavējot 
Visaugsto Kungu par Viņa lielajiem brīnumdarbiem. 
Sv. Mises laikā Iestiprināšanas sakramentu saņēma 
mūsu draudzes locekle Sarmīte Zoltnere un mans 
krustdēls Andris Klimkāns, kurš 12.09. pieņēma 
Pirmo sv. Komūniju arī mūsu dievnamā.  

Noteikti šie svētki atstāja ļoti jauku un lielisku 
iespaidu visu to sirdīs, kuri piedalījās šajās svinībās, 
uz kurām mūsu mazais aktīvistu pulciņš bija ļoti 
gatavojies. Es no sirds priecājos par visiem, kuri 
sadzirdēja sava draudzes gana dedzīgo aicinājumu un 
piedalījās šajos svētkos, bet reizē arī esmu ļoti 
sadrūmis par tik mazu atsaucību un piedalīšanos no 
Lielvārdes draudzes locekļu puses, kuri kārtējo reizi 
noignorēja savu ganu un draudzes lielākos 40 stundu 
atlaidu svētkus Svētā Krusta paaugstināšanas godam. 

Bet nu pa šiem astoņiem kalpošanas gadiem esmu jau 
pieradis pie lielvārdiešu vienaldzīgā vēsuma ticības 
lietās, kuri dod priekšroku savām ikdienas nodarbēm... 
Lai Dievs jums piedod šo nolaidību!  

Lai nu kā tur bija, bet domāju, ka mūsu svētki 
labi izdevās, un par to mēs varam būt gandarīti, jo 
galvenais nodoms bija pateikties Dievam par 
paveiktajiem, šķiet, pat neiespējamajiem dievnama 
glābšanas darbiem. Tāpēc gribu vēlreiz izteikt manu 
vissirsnīgāko pateicību visiem ziedotājiem, gan 
priesteriem, gan lajiem, sevišķi Bonifatiuswerk 
organizācijai no Vācijas, bet it īpaši SIA “Novinvest” 
strādniekiem, kuri atjaunoja mūsu sagrauto dievnamu. 
Gribētos jau cilvēciski atpūsties pēc lielā darbu 
cēliena, bet priekšā vēl stāv jaunu grīdas flīžu seguma 
lielie darbi, kas būs vēl viens liels izaicinājums.  

Rudens 1. mēnesis ar lielajiem mūsu draudzes 
svētkiem mūs ievadīja gada noslēguma fāzē, kurā 
tiekam aicināti pateikties Radītājam arī par šī gada 
sausās vasaras ražu draudzes svinētajos Ražas svētkos 
10.10. Tā ir arī sv. Meinarda svētku diena mūsu 
draudzē. Ar 1.10. pārejam uz ziemas laiku 
dievkalpojumu sarakstā, svinot sv. Mises darbdienās 
pl. 18:00. Oktobra mēnesī aicinu piedalīties 
Rožukroņa lūgšanās baznīcā pie uzstādītā Vissvētākā 
Sakramenta pl. 17:30 un praktizēt to arī ģimenēs 
mājās. Māciet saviem bērniem un mazbērniem lūgties 
Rožukroni, kas nes lielu svētību ticīgo dvēselēm!  

Tuvojoties jaunam Covid uzbrukuma vilnim, 
būsim atbildīgi viens pret otru un ievērosim arī 
vajadzīgos drošības pasākumus. Tomēr nekritīsim 
panikā no jauna, bet saliksim visu savu paļāvību 
vienīgi Dievā, intensīvi lūdzoties un šķīstot dvēseles. 

Esiet visi veseli un stipri turaties pie Kristus, 
pieņemot arī Viņa Krustu, kas ir mūsu vienīgā cerība! 
Sveicu visus mūsu draudzes slimos, vecos, vientuļos 
un pansionātos mītošos un apliecinu jums manu garīgo 
tuvību ikdienas lūgšanās par jums, mani dārgie. Lai 
Dievs jūs visus sargā un svētī! Jūsu gans: pr. Andris S. 
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Iestiprināšanas piešķiršana 
Ir nosvinēti vieni no manas dzīves svarīgākiem 

svētkiem – Iestiprināšanas sakramenta saņemšana. 
Bīskaps Andris Kravalis sniedza man svēto 
Iestiprināšanas 18. septembrī sv. Mises laikā 
Lielvārdes baznīcā. 

Gribēju pateikties gan bīskapam, gan manai 
krustmātei Teklai Neilandei, Radio Marijai, kā arī 
visai manai draudzei un par sociālā tīmekļa vietnē 
Facebook saņemtajiem  apsveikumiem šajā man tik 
svarīgajā dzīves notikumā. 

Šis sakraments ne tikai manā dvēselē ir atstājis 
mūžīgo zīmi, bet man uzlicis arī svētīgus papildu 
pienākumus izplatīt un aizstāvēt savu ticību ar vārdiem 
un darbiem kā Kristus karavīram.  

Ik rītus es mostos ar atziņu - visu dari Dievam 
par godu. Es lūdzos, lai Dievs, kas ticīgo sirdis māca 
un apgaismo ar Svētā Gara gaismu, ļauj man Viņa 
gribu pareizi saprast un priecāties vienmēr, saņemot 
Svētā Gara žēlastības.                Sarmīte Anna Zoltnere 

+++///+++///+++///+++\\\+++\\\+++\\\+++ 

Mīļā Lielvārdes draudze! 
Ievadā ļaujiet izteikt sajūsmu un prieku par 

skaisto, atjaunoto Lielvārdes dievnamu, un sveikt 
Priesterības 30 gadu jubilejā pr. Andri, priesteri, kurš 
ar Dieva palīdzību un fantastiskām darba spējām šķiet 
spējis paveikt neiespējamo.☺ 

Draudzība ir emocionālas attiecības, kuras var 
nodibināt starp diviem vai vairākiem indivīdiem, ar 
kuriem saistītas tādas pamatvērtības kā mīlestība, 
lojalitāte, solidaritāte, beznosacījuma atbalsts, sirsnība 
un apņemšanās, un kuras tiek kultivētās ar 
pārliecinošu izturēšanos un savstarpēju interesi gadu 
laikā. 

Tā ir tikai teorija, bet ko draudzība nozīmē 
jums? Vai tumšajos, lietainajos rudens vakaros jūs 
domājat par savu draugu? Kad pēdējo reizi tikāties, 
sazvanījāties, parunājāt? Kad pēdējo reizi draugam 
pateicāt, cik dārgs viņš jums ir? Vai jums ir draugs, ar 
kuru var vienkārši paklusēt, kurš nemāca dzīvot, 
nepārmet, bet arī nepamet, ja tomēr pieņemat 
kļūdainus lēmumus? Ir rudens, siltas tējas, sveču 
gaismas un vilnas zeķu laiks. Lielisks laiks, lai 
piezvanītu draugam un veltītu laiku sirsnīgai sarunai. 
Un neaizmirstam par mūsu kopīgo draugu - Jēzu, ar 
kuru ik dienu sarunājamies lūgšanā.  

Siltus un sirsnīgu sarunu piepildītus rudens 
vakarus jums vēl:                          Rita un Jānis Ķepuri 

+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+ 

Slavēts Jēzus Kristus! 
Domāju, visiem, kas bija klātesoši 18. septembra 

svētkos, tie iespiedušies atmiņā kā īsti svētki, 
pateicoties Dievam par tik daudzām lietām – vispirms 
jau par Viņa sakramentiem, kurus caur priesteru 
rokām drīkstam saņemt (un šajos svētkos ar bīskapa 
Andra Kravaļa roku uzlikšanu tika dots arī 

Iestiprināšanas sakraments), kā arī par Viņa 
izvēlētajiem priesteriem, šajā reizē īpaši priecājoties 
kopā ar prāvestu Andri Solimu par viņa 30 Priesterības 
gadiem, kā arī, svinot Svētā Krusta pagodināšanas 
svētkus - dievnama titulsvētkus, pateicāmies par 
skaisti atjaunoto baznīcas celtni.  

Draudzes koris, kas svētkos bija papildināts ar 
pieaicinātiem palīgiem, kopā ar neredzamajiem eņģeļu 
koriem pieskandināja visu svēto telpu, dodot vien 
Dievam pienākošos godu un slavu ar atbilstošu 
majestāti un gavilēm. Savukārt latīņu valodā, kas pati 
par sevi ir svēta un ļaunajiem biedējoša, uzgleznotais 
uzraksts “O crux, ave, spes unica!”, kopš tas tika 
uzrakstīts apkārt virs altāra paceltajam Kristus 
krustam, padarīja visus dziedājumus vēl svinīgākus un 
lielāku bijību pret Kungu iedvesošus.  

Paldies prāvestam Andrim par lielo dedzību un 
pašaizliedzību, ar kādu viņš kalpo Kungam un savam 
ganāmpulciņam nu jau 30 gadus! Kāda bagātība un 
pieredze! Patiesi iedvesmojoša ir tā pašatdeve un 
aizrautība, ar kādu viņš no visas sirds it visā darbojas. 
Lai Kungs priesteri Andri atalgo un iepriecina, stiprina 
un svētī arī visā tālākajā kalpošanā! Paldies, ka 
drīkstējām būt šo svētku maza daļiņa! 

Madara & Francisco, Terēze Magdalēna 
+++///+++///+++///+++\\\+++\\\+++\\\+++ 

Mans draugs priesteris 
14. septembrī Lielvārdes Romas katoļu baznīcā 

svinēja dievnama titulsvētkus Svētā Krusta 
paaugstināšanas godam, un priesteris Andris Solims 
18.09. pateicās par 30 gadiem Priesterībā. Tie, kas lasa 
šo ikmēneša draudzes avīzīti, noteikti arī zin, cik 
skaista un gaiša tagad ir baznīca; bija prieks un 
lepnums sagaidīt tajā bīskapu Andri Kravali un 
vairākus priesterus un ciemiņus. Gaišu akcentu deva 

Radio Marija dāvātais skaistais baltais 
balons ar uzrakstu “30 gadi priesterībā”. 
Svētā Mise bija patiešām krāšņa un 
grezna, īpaši pateicoties kora 
skaistajiem dziedājumiem. Jūs jau 

būsiet ievērojuši, ka Lielvārdē ir tā baznīca, kur īpaša 
vieta tiek ierādīta mūzikai un Sv. Mises tiek svinētas, 
neatskaitoties pulkstenim. 

Nedaudz gribu pastāstīt par savu draugu priesteri 
Andri, ar kuru esmu pazīstama jau 13 gadus. 
Satikāmies mēs Īrijā, kurp mēs ar vīru bijām devušies 
paši, bet priesteris uz turieni tika atsūtīts (varat lasīt arī 
izsūtīts) kalpot kūtrajiem latviešiem katoļu Misijā. 
Viņš nebija un arī nav vienaldzīgs, ka mēs slinkojam 
un neapmeklējam baznīcu. Viņš raksta mums īsziņas, 
zvana un grib zināt, kā mums iet; vai esam 
izveseļojušies pēc slimības. Viņš patiešām kalpo 
mums visiem. Es ļoti cienu priestera humoru: viņš 
varbūt pasaka skarbāk, nekā mūsu ausīm patiktu, bet 
tajā ir patiesība. Mūsu sarakstē ir ieviesušies arī daudzi 
diezgan smieklīgi “segvārdi,” un mēs neapvainojamies 
par vuškām un citiem epitetiem! Tomēr mans draugs ir 
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īpašs ar to, ka viņš, atšķirībā no citiem, rūpējas par 
manu un manu ģimenes locekļu nokļūšanu debesu 
valstībā. Palīdzēsim priesterim Andrim nest savas 
kalpošanas krustu, lūgsimies par viņu un centīsimies 
nesarūgtināt, cienīsim un mīlēsim!             Lilita Ieleja 
                                              

Es eju 
 
Es eju garām - 
Nepalieku -  
Savs ceļš man ejams; 
Garām ļaudīm 
Ar sirdīm aukstām. 
Garām logiem 
Ar acīm skumjām. 
Garām mājām, 
Kur zirnekļi tenkas 
Kaktos auž. 

Savs ceļš man ejams; 
Garām takām, 
Viltīgi vijīgām, 
Garām krustam, 
Kur asaras klusi 
Par dzīvi raud. 

Es eju garām -  
Nepalieku. 
Mans ceļš ir mans; 
Ar oļiem, kas kājās dur, 
Ar dubļiem, kur soļi grimst, 
Ar ticību, cerību, mīlestību.                     Rita Bobkova 

 
Cienījamā  un augstprātīgā Lielvārdes draudze! 

Katru mēnesi, pateicoties mūsu prāvesta 
uzņēmībai, mēs saņemam kārtējo draudzes avīzes 
numuru, kurā prāvests aicina arī mūs izteikt savus 
ierosinājumus.  

Dievs mūs  ir apveltījis ar brīnišķīgām dāvanām: 
prātu - lai domātu, acis - lai redzētu, valodu - lai 
runātu un rastu kontaktu  ar cilvēkiem. Diemžēl 
mēs  ne vienmēr  šīs  dāvanas izmantojam labiem 
nolūkiem. Katram mums ir sava uztveres spēja. Dievs 
tāpēc  ir devis valodu, lai cilvēki varētu  sarunāties un 
dalīties par visu, ko redzam, ko darām. Katram mums 
ir savi trūkumi, neviens neesam kā Dievs. 

Šis  gads bija ļoti  smags gan prāvestam, kurš 
pārdzīvoja briesmīgo Covid uzbrukumu, gan mazajai 
draudzes saujiņai, kura zaudēja savu mīļoto ērģelnieci 
un diriģenti Janu. Viegli jau pagriezt  muguru un 
aizbraukt uz citu draudzi uz visa gatava un vēlāk 
citiem mūsu draudzes locekļiem palielīties: “Tur tikai 
stunda, un Mise  cauri”. Gribas jautāt,  vai 
jūs  braucat, lai palūgtos, vai tikai ievilkt  ķeksīti – 
“Kungs, esmu  bijusi un vienu  stundu 
veltījusi  Tev...”? 

Ir jau viegli  atnākt un nokritizēt tos, kas pāri 
saviem spēkiem te visu dara, ka te nav kārtības; ka 

citur pie baznīcas zied puķes, bet te vēji 
dzenā  smiltis... Bet vai puķes aug uz stalažām? 
Apkārt baznīcai  vēl braukāja ceļamkrāns, labojot 
torni, vēl ir jāpieliek  notekcaurules no torņa jumtiem. 
Kāpēc nevar cilvēcīgi parunāties un ieteikt savu, 
labāku  variantu, ja tāds  jums ir, vai atnākt un kaut ko 
arī pašiem izdarīt? Ja mēs runājam pa kaktiem,  tas jau 
neko nedod. Ne velti  tautā ir paruna – “Suņi rej, bet 
karavāna iet tālāk”. Kāpēc  mēs  negribam 
redzēt  labo, kas ir  paveikts pa šiem  gadiem,  bet visu 
jauno pieņemam ar kritiku? Es visus aicinu uz atvērtu 
sarunu un lūdzu piedošanu, ja kādu esmu aizvainojusi 
ar savu aso rakstu, jo mana sirsniņa asiņo par to, ka 
visur saskatām tikai slikto. Būsim vairāk pozitīvi viens 
pret otru un darbosimies kopā!        Antoņina  Ratnieks 

 
Rudens vēstule 

Man vēstuli rudens 
Pie kājām met, lūk, lasi! 
Tur rakstīts viss; 
Kas bija un būs, ko mīli, ko nīsti, 
Ko domā par tevi sveši. 

Tur palicis viss; 
No tevis, no lietus, 
No saules un vēja. 
No lapu zaļā un debess zilā,  
No melnas nakts sapņiem, 
Upes vēsajām dzīlēm, 
Kur apstājas laiks. 

Zaļdzelteni dzīslota lapa plaukstā –  
Tai vidējā sirdi var lasīt. 
Cik stipra, cik vāja, vai bieži sāp 
Par ļaužu ļaunajām mēlēm. 
Tā blakus ir prāts, kas reizēm viļ, 
Kas neklausa sirdsbalsi kluso. 

Tā smalkā, tikko jaušamā 
Sarkanā krāsā gruzd – 
Mīlestība pagājusī, 
Kaktiņā ierāvusies, 
Vienaldzības saltuma bēg. 

Man rudens vēstuli 
Plaukstā met –  
Redzi, tu esi ar mani. 
Tu kļūsi kā es,  
Tā tagad ir dzīve tava.                              Rita Bobkova 
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Oktobra mēneša  
dievkalpojumu 

kārtība  
Lielvārdes Romas 

katoļu draudzē  
Svētdienās: 

10:00 – Vissvētākā 
Sakramenta uzstādīšana un 

adorācija; 
10:20 – Rožukroņa 

lūgšanas; 11:00 – Sv.Mise. 
Umanību!!! Ar 1.10. 

pārejam uz ziemas laiku! 

Darbdienās:  
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un 

sestdienās: Rožukronis pl. 17:30 un sv. Mise pl. 18:00. 

==================================== 
1.10. —  Sv. Terēzes no Bērna Jēzus piemiņas 

diena un mēneša pirmā piektdiena:  
pl. 17:30 — Rožukronis, pl. 18:00 — Jēzus Sirds 

dievkalpojums un Sv. Mise. 

 2.10. — Sv. Sargeņģeļu dienā pateiksimies viņiem: 
pl. 11:30 — Rožukronis, pl. 12:00 — sv. Mise 

kopīgā nodomā par draudzes Dzīvā Rožukroņa 
pulciņa dzīvajiem dalībniekiem. 

3.10. — mēneša pirmā svētdiena: pl. 10:20 — 
Rožukronis, pl. 11:00 — Sv. Mise,  Jēzus Sirds 

dievkalpojums un euharistiskā procesija. 

07.10. — Rožukroņa Karalienes svētki  un mēneša 
pirmā ceturtdiena:  

 pl. 17:30 — Rožukronis, pl. 18:00 — Svētā Stunda 
un Sv. Mise kopīgā nodomā par draudzes 

dzīvajiem locekļiem.  

9.10. —   pl. 17:30 — Rožukronis, pl. 18:00 — Sv. 
Mise par draudzes Dzīvā Rožukroņa pulciņa 

mirušajiem dalībniekiem. 
 

     RAŽAS     SVĒTKI         
un sv. Meinarda piemiņa 
10.10. tiks svinēti Ražas svētki, 
kuros tiekam aicināti pateikties 
Radītājam par šīgada ražu 
dārzos, laukos, tīrumos, mežos, 
ūdeņos, bet neaizmirsīsim arī 
pateikties par garīgajām 
veltēm mūsu ikdienā. 

Lūgums atnest līdzi sagatavotus augļu, dārzeņu 
groziņus, vai arī maizi, cepumus, medu, zivis, gaļas 
un labības produktus, kas tiks pasvētīti 
dievkalpojuma laikā un vēlāk mājās sadalīti ģimenes 
locekļu un draugu pulkā kopīgajā maltītē. 
Esiet visi mīļi aicināti piedalīties!!! 

22.10. — Sv. Jāņa Pāvila II piemiņas diena. 
24.10. — Misiju svētdienā ziedojumi Misijām. 

Oktobra mēnesī aicinām draudzes locekļus dedzīgi 
lūgties Rožukroņa lūgšanas par draudzi katru dienu, 
ņemot dalību katru vakaru pl. 17:30 kopīgajā draudzes 
Rožukronī dievnamā vai mājās. Aiciniet lūgties kopā 
Rožukroni visus ģimenes locekļus, sevišķi vīrus un 
bērnus! Tas nesīs lielu svētību ģimenēm un draudzei!!! 

 

„Mūsu draudze” redakcija: 
Galvenais redaktors – pr. Andris Solims  

mob.t.: 29855768, e-pasts: asolims@inbox.lv; 
www.lielvardnieki.lv; facebook.com/lielvardesbaznica 

Ļo  lūdzam ziedot Baznīcas remontdarbiem!!! 
 Ziedojumu  var nodot personīgi dievnamā 

prāvestam A. Solimam vai ieskai t draudzes kontā:  
Lielvārdes Romas katoļu draudze, Meža 18, 
Lielvārde, LV‐5070, Reģ. Nr. 90001080360 

SEB Banka Konta Nr.: LV05UNLA0050005798451  

Izsaku vissirsnīgāko pateicību 
vis iem Lielvārdes  draudzes 
locekļiem, kuri  lūdzās par manu 
mīļo māmiņu Annu viņas nāves 1. 
gadadienā 31.08.2021. 
Lai Dievs aizmaksā visiem, kuri 

piedalījās 40 stundu dievkalpojumos 12., 
14.09. un sevišķi 18.09. Pateicības sv. Misē 
par manas Priesterības 30 gadiem: mūsu 
ministrantiem, koristiem un palīgiem, 
ērģelniecei Evijai, diriģentei Vitai 
Timermanei,  vi jolniecei  Madarai , 
priesteriem, bīskapam Andrim Kravalim un 
visiem maniem draugiem!  Sevišķa pateicība 
Ņinai par vītni, ziedu dekorācijām 
un svētku organizācijas darbiem. 
Liels paldies arī Vēveriem par 
palīdzību un manai māsai Klārai par 
mielasta galda sagatavošanu. Pr. A.S. 

     Aicinu pieteikties uz katehēzes nodarbībām 
pieaugušajiem, gatavojoties uz Kristībām, Pirmo sv. 
Komūniju, Iestiprināšanu, Laulībām. Iespējams piedalīties 
arī brīvklausītājiem! Sakārtojiet laicīgi savu garīgo dzīvi!  

Apsveicam Dzimšanas dienā: 
Pr. Vitoldu Kokaru 
(05.10.), Ritu Bobkovu 70 
g. jubilejā  (13.10.),  
Jadvigu Zlamīti 85 g. 
jubilejā (14.10.), Regīnu 
Povari (15.10.), Jevgeniju 
Mikožāni (19.10.), mūsu 

koristi Lindu Pētersonu 35 g. jubilejā un Veroniku 
Dmitričenko (20.10.), Mariju Celesti-Višu 65 g. 
jubilejā (28.10.) u.c. 

Visiem Miķeļiem, Gabriēliem, Rafaēliem, Terēzēm 
un Franciskiem mīļi sveicieni Vārda dienā! Arī mūsu 

mīļajiem Sargeņģelīšiem (2.10.)!!! 


