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Redakcijas sleja Kristus ir augšāmcēlies! Mīļotā draudze!  
11.04., Dieva Žēlsirdības svētkos, mēs neviens nevarējām 
pat iedomāties, ka šie svētki kļūs par pēdējiem mūsu visu 
iemīļotās un cienītās ērģelnieces-diriģentes un uzticīgās 
draudzes aktīvistes Janas Grizānes dzīvē un kalpošanā. Tas, 
ko es biju tik bieži jums teicis par ikviena neizbēgamo 
saskarsmi un cīņu ar Covid vīrusu, nu ir piepildījies šoreiz 
gan manā, gan Janas dzīvē. Taču sirds asiņo par tik fatālu 
cīņas rezultātu mīļotās Janiņas gadījumā, kuru vairākas 
reizes izmisīgi lūdzu gan es, gan ģimene, gan draugi, lai 
viņa savlaicīgi dotos uz slimnīcu. Taču viņas pārmērīgā 
mīlestība uz tajā brīdī kopjamo slimo māti viņas mājās 
neļāva viņai dot priekšroku savas dzīvības glābšanai, ko 
viņai dedzīgi lūdzu. Diemžēl tikai pēc 10 dienām (21.04.), 
kad jau vīruss bija skāris 90% plaušu, viņa pēdējiem 
spēkiem piezvanīja Ātrajai palīdzībai, kas viņu hospitalizēja 
uz Sauriešu slimnīcu. Likās, ka būs cerība viņu glābt, bet, 
diemžēl, jau bija par vēlu. Un tas man paliek kā nosodījums, 
ka es nespēju viņu pierunāt un uzdrīkstēties pašam viņai 
izsaukt Ātro palīdzību. 22.04. es pats devos uz 
Infektoloģijas slimnīcu, lai glābtu savu dzīvību. Esmu 
bezgala pateicīgs visiem neskaitāmiem ticīgajiem visā 
Latvijā un ārzemēs, kuri tik intensīvi lūdzās par mani, pr. 
Vjačeslavu Bogdanovu, Janu un Ņinu, kurus skāra Covids. 
Diemžēl šoreiz Dieva griba pagaidām saudzēja trīs 
slimniekus, bet nabaga Janiņa krita par upuri šim vīrusam, 
kā pr. Mārtiņš Bezdelīga. Un ir tik grūti šoreiz ar to 
samierināties, jo tas ir milzīgs zaudējums visai mūsu 
draudzei, kuras viens tik nozīmīgs balsts 29.04. tika nocirsts 
pēc vairāku dienu intensīvas cīņas reanimācijā. Mums 
visiem tas bija liels šoks un daudziem arī liela vilšanās, ka 
tik daudzu cilvēku lūgšanas un pat gavēnis nespēja glābt 
Janas dzīvību. Tomēr mēs esam aicināti reāli novērtēt 
cilvēka radītā nāves ieroča ļaunumu un cīnīties ar to.  

Es ļoti lūdzos, lai Dievs dziedina mani no šīs slimības 
sekām — abpusējā plaušu karsoņa, ka es varētu tikt uz 
mīļotās Janiņas bērēm, kuras centos noorganizēt no 
slimnīcas. Paldies visiem, kuri sakopa dievnamu uz bērēm! 
Pateicos Dievam, ka Viņš atļāva man vadīt šīs skaistās 
bēres kopā ar pr. Andreju Kazakeviču, izvadot Janu ar 
aizkustinošiem mūsu un Ogres koristu dziedājumiem bēru 
sv. Misē, kuriem no sirds pateicos. Savu kolēģi pavadīt bija 
ieradušies daudzi Nacionālo bruņoto spēku karavīri un 
orķestris, kas kapsētā spēlēja atvadu brīdī, ap 300 
pavadītājiem atvadoties no Janas. Zārka nolaišanas kapā 
brīdī tika atskaņota Valsts himna un izšautas zalves saskaņā 
ar militāro rituālu. Tās bija tiešām ļoti krāšņas un 
emocionālas bēres, kurās mēs visi sirsnīgi lūdzām Dievu par 
Janas skaisto dvēselīti, lai tā varētu tagad Viņu slavēt 
debesu eņģeļu korī. 

Jana mīlēja Dievu un bija ticīgs cilvēks, regulāri 
praktizējot svēto sakramentu dzīvi. Gandrīz katrā sv. Misē 

svētdienās viņa izteica dažādus lūgumus Kungam, sevišķi 
par savu mazticīgo ģimeni, lai tie atgrieztos pie Dieva. 
Diemžēl viņa netika atbalstīta savā kalpošanā draudzē no 
ģimenes puses un bieži arī cieta par to. Tomēr viņa 
pazemīgi turpināja kalpot ar prieku Kungam gan svētdienās, 
sestdienās un svētku dienās. Es vienmēr apbrīnoju viņas 
izturību un centos viņu atbalstīt turpināt nest savu dzīves 
krustu. Un Jana to uzticīgi arī nesa līdz savas dzīves 
Golgātai. Ar viņu bija prieks sastrādāties kā saliedētā 
komandā, kur centāmies vienmēr svētdienās izvēlēties un 
saskaņot attiecīgāku dziedājumu repertuāru. Man tiešām 
bija ļoti paveicies ar Janu, kura nekurnēja, nebija iedomīga, 
uzpūtīga kā citi profesionāļi. Protams, bija dažreiz arī 
domstarpības, pārpratumi, bet mēs spējām tos atrisināt caur 
dialogu. Viņai nebija viegli vilkt uz sevis visu mūsu mazā 
korīša jūgu, mācot jaunas dziesmas, Mesas, vienlaicīgi 
diriģējot un dziedot altu vai soprānu, pat dažreiz tenoru. 
Dievs deva viņai šo lielu muzikalitāti un harizmu iedvesmot 
kori ar savu pozitīvismu un entuziasmu. Kad pirmajos 
manas kalpošanas gados uz bīskapa vizitāciju es pieaicināju 
savu bijušo tik pat enerģisku diriģenti Valdu Tračumu, 
baidīdamies par dažiem jauniem un ļoti sarežģītiem 
dziedājumiem, es biju pārsteigts, ka Valda iedeva Janai 
nodiriģēt dažus no tiem, un viņa tik pārliecinoši tika ar tiem 
galā, ka es biju sajūsmā par viņas radošo izaugsmi. Tad 
Jana man pati atzinās ar prieku par diriģēšanu baznīcā, ka 
“tas tik tiešām ir manējais ceļš.” Ar lielu baudu viņa 
diriģēja, dziedāja un spēlēja, aizraujot arī visu korīti, sevišķi 
lielajos svētkos. Lai gan mums līdz šim katra svētdiena bija 
kā svētki, kad skanēja koris Dieva godam. Citreiz var būt 
bija pamaz dziedātāju, bet arī tad viņa izgāja no situācijas 
un centās no sirds kompensēt “caurumus” ar savu spēcīgo 
balsi. Tas smaids uz viņas sejas bieži arī mani uzmundrināja 
vairāk paļauties uz Kungu grūtajos brīžos. Jana bija ne tikai 
draudzes aktīviste, bet arī mans labais, uzticīgais draugs, 
kas mani pieņēma tādu, kāds es esmu (pretstatā 
dezertējušajiem koristiem un draudzes locekļiem). Viņa 
spēja bieži man palīdzēt ar derīgu padomu un ieviesa 
sirdsmieru un drošību. Jana arī organizēja dievnama 
kopšanu, sastādot grafiku. Pirms mūsu dievnama 
sagraušanas Jana organizēja bērnu koncertiņus pirms 
Kristus Dzimšanas Vigīlijas Mises. Tie bija skaisti mirkļi. 
Viņa palīdzēja organizēt arī labdarības akcijas, apciemojot 
ar dāvanām vecos, slimos un pansionāta iemītniekus. Man 
bija laime, kad viņa brauca spēlēt un dziedāt uz Jumpravu 
un Madlienas pansionātu, kur sevišķi bija daudz darba. 
Gribu atgādināt, ka savu kalpošanu Jana veica bez algas. 

Mēs visi labi apzināmies, cik liels visai mūsu draudzei ir 
Janas zaudējums, ko smagi pārdzīvoju arī es. Katru 
svētdienu viņa tipināja pēc desmitiem sarunāt programmu. 
Šodien es viņu vairs nesagaidīšu ne kancelejā, ne baznīcā. 
Un mūsu bārenītim korim nāksies stipri saņemties un 

Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums 

Mūsu             draudze 
Savu mieru Es jums dodu! Alleluja! 
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pierast pie jauniem apstākļiem. Lūgsimies par Janas 
dvēselīti, lai viņas gars turpina dzīvot mūsu sirdīs! Pr. A. S. 

+++/+++\+++/+++\+++/+++\+++/+++\+++/+++\+++ 
Es dziedāšu par tevi, Tēvu zeme, Debestēva eņģeļu korī! 

Šajās sāpju un skumju pilnajās dienās, mēs katrs sev 
uzdodam jautājumu: “Kāpēc Dievs tā notika, kāpēc? Kāpēc 
tu, Dievs, mums atņēmi mūsu draudzes dvēselīti, mūsu kora 
dvēselīti?” Piedod mums, Dievs, mūsu augstprātību, 
pazemības trūkumu, jo bieži mēs domājam, ka mēs esam tie 
galvenie, bet aizmirstam, ka Tu esi mūsu Dievs un Radītājs. 
Cik bieži mēs aizmirstam pateikties Tev par visu un lūgt: 
“Tavs prāts lai notiek, ne mans!” Sirds asiņo, domas jūk, vēl 
ilgi nenoklusīs jautājums: kāpēc? 

Dievs, palīdzi mums piecelties un iet ar cerību, ka 
viss labais, kas padarīts virs zemes, nekur nepazūd. Varbūt 
satiksimies koku šalkās kapsētas priedēs, vai sadzirdēsim 
tevi cīruļa treļļos, vai satiksimies uz tālajām zvaigznēm - uz 
Piena ceļa takas, “varbūt.” 

Izsaku sirsnīgu līdzjūtību Andrim, Janas bērniem, 
mātei un visiem tuviniekiem.                    Antoņina Ratnieks    

~~~+++~~~+++~~~+++~~~+++~~~+++~~~+++~~~ 
“Dusi, mīļā, nu dusi”… (I. Tālmane) 
Pirms kādiem gadiem desmit, kad Edgars vēl gāja 

bērnudārzā, vedot viņu no rītiem uz grupiņu, es bieži 
sastapu kādu sievieti, kas nāca mums pretī. Es nezināju ne 
kas viņa ir, ne kā viņu sauc. Vienkārši tā sagadījās, ka mēs 
nācām uz dārziņu, bet viņa jau steidzās prom. Bieži mēs 
paejam nepazīstamiem cilvēkiem garām, pat nepamanot 
viņus. Nezinu, kas piesaistīja manu uzmanību viņai, vai 
viņas spilgtā matu krāsa, vai smaids, kas vienmēr rotāja 
viņas seju, vai varbūt tas, ka viņa bija ģērbusies armijas 
formas tērpā. Tiešām nezinu. Dažreiz gadās, ka tu satiec 
kādu cilvēku, pilnīgi svešu, nepazīstamu, bet kaut kā ievēro 
viņu, un viņš paliek tavā atmiņā. Pēc vairākiem gadiem, kad 
mēs ar ģimeni sākām apmeklēt mūsu baznīciņu, izrādījās, 
ka Jana (kura tik ļoti man bija palikusi atmiņā no 
bērnudārza laikiem) baznīcā spēlē ērģeles un vada mūsu 
draudzes korīti. Tur mums Dievs bija lēmis iepazīties un 
nelielu dzīves ceļa gabaliņu iet kopā, lūdzoties un kalpojot 
Dieva godam. Žēl, ka tas bija tik īss. Kaut arī nebijām 
kļuvušas par sirdsdraudzenēm, es pateicos Dievam, ka man 
bija lemts Janu satikt un iepazīt. Ar viņas skanīgo balsi un 
lielo mīlestību pret Dievu, ģimeni un dzīvi. Ar viņas plašo 
sirdi, kurā pietika mīlestības visiem, ko Dievs bija sūtījis 
viņas ceļā. Par to liecināja arī tie daudzie cilvēki, kuri bija 
sapulcējušies tik kuplā skaitā, lai pavadītu Janu pēdējā ceļā. 

Tik ļoti pietrūks viņas skaisto dziedājumu 
dievkalpojumos, kurus klausoties pat mūsu “bezgalīgās” 
mises nelikās vairs tik bezgalīgas. Pat mazie Marta un 
Andrītis mūsu baznīcā vienmēr centās aizbēgt no mammām 
un tikt pie Marijas altāra, no kurienes ļoti labi var redzēt 
kori, lai paskatītos no kurienes plūst šīs burvīgās skaņas un 
melodijas. No kora viņiem vienmēr priecīgi māja un 
smaidīja Jana un citas kora meitenes. 

 Mums katram ir nolikts savs ceļš dzīvē, mēs 
nezinām, kurā brīdī un vietā tas aprausies. Par skaudru un 
sirdi plosošu piemēru ir Janas pāragrā aiziešana. Sargāsim 
sevi un savus mīļos, tuvos cilvēkus. Lai mums nebūtu 
jāpārdzīvo par to, ka kādam nepaspējām palūgt piedošanu 
vai pateikt: mīlu… 

No sirds jūtam līdzi Janas ģimenei un izsakām dziļu 
līdzjūtību!                                                     Baiba Čubatjuka 

Mūsu koristi dalās savās atmiņās par mīļoto diriģenti 
un ērģelnieci Janu Grizāni. 

Esmu pateicīga Dievam par to, ka ļāva manā dzīves 
ceļā satikt Janu! Vienmēr tik ļoti aizrautīgu un mūziku 
mīlošu cilvēku, kura ar savu optimismu un dzīvesprieku 
uzmundrināja citus. Ar savu smaidu sejā spēja pat 
visbēdīgākos vaibstus pārvērst smaidā. Pat grūtās dzīves 
situācijās spēja redzēt cerību un iedvesmoja arī citus 
nepadoties.  

Sirds un prāts vēl netic Janas aiziešanai... Šķiet, vēl 
tiksimies savas draudzes baznīcā, lai godinātu Dievu ar 
dziesmām... Taču... Nu jau tiksimies katrs savā korī: Jana - 
debesīs eņģeļu korī, mēs - šīs zemes draudzes korī. Ticu, ka 
arī turpmāk mūs vienos mīlestība uz Dievu un mūziku. 
Janai bija īpaša vieta mūsu korī un mūsu sirdīs. Lai mūžīgā 
gaisma atspīd Viņai! Jana, Tu biji un būsi mūsu kora 
dvēselīte!                                        Linda Pētersone, soprāns 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Kristus ir 

augšāmcēlies! Patiesi ir 
augšāmcēlies!    

Mūs visus satrieca šī 
Lieldienu laikā saņemtā sēru 
ziņa par mūsu Janiņas pāragro 
aiziešanu mūžībā! 

Vēlos pateikties Dievam par to, ka savā dzīvē esmu 
sastapusi Janu - mūsu smaidīgo, uzticamo, pacietīgo, 
atbildīgo, jauko Lielvārdes katoļu draudzes gana palīgu. 

Atveidojot skaistus dziedājumus ar Janas muzicēšanu 
un dziedāšanu, mēs izdaiļojām savas dvēseles. Patiesi to 
izjutu pēc katras kopā nodziedātās sv. Mises. 
Jana ar savu talantu bagātīgi dalījās ar mums visiem. Viņa 
mūs mācīja, iedrošināja, atbalstīja un prata aizpildīt 
iztrūkstošās skaņas, vienmēr bija atbildīga par mūsu 
neprecizitātēm. 

Ar savu lielo mīlestību viņa mācēja apvienot mūsu 
mazo korīti un justies cienīgiem, gaidītiem, lai kopā 
dziedātu Dievam slavas dziesmas! Man bija liels gods būt 
kopā ar Janu, dziedot Kapusvētkos, izbraucot uz mazajām 
draudzēm: Krapi, Ķeipeni, Madlienas pansionātu, 
Jumpravas kapeliņu, kur vienmēr bijām mīļi gaidīti. Visiem 
mums bija liels gandarījums un prieks par sv. Misi, par 
dziedājumiem Dieva godam, par kopā pavadīto laiku. 

Mūsu Jana bija vienmēr līdzjūtīga, saprotoša, viņas 
jaukais smaids ar bedrītēm vaigos izklīdināja jebkuru 
satraukumu un nedrošumu. Mums vienmēr bija tēmas, par 
ko parunāt, pasmieties, nereti ar to pakaitinot prāvestu, kad 
citreiz pagrēkojām sprediķa laikā... Bēdās kopā raudājām, 
bet priekos smējāmies līdz asarām. Katram no mums ir 
savas jaukās atmiņas. 

Šīs ziemas  jautrākais notikums bija, kad mēs ar Eviju 
un Janu vizinājāmies no baznīcas kalna, sniegā taisījām 
“eņģeļus”, gluži kā bērnībā! Tas bija tik jauki un mīļi! Tik 
pozitīvu un vieglu cilvēku nav daudz! Tādēļ Janu var 
pielīdzināt EŅĢELIM! Viņa bija, ir un būs mūsu kora un 
mūsu draudzes mūzikas EŅĢELIS! 
“Cik maza ir sēkla — bet cik liels ir koks! 
  Cik īss ir mūžs — cik daudz var tajā gūt, 
  ja mazai sēklai ieliek SIRDI līdz!”                   (D. Avotiņa) 

No visas sirds  novēlu un lūdzu no Dieva: “Mūžīgo 
mieru un mūžīgo gaismu mūsu JANAI! LAI VIŅAI DEBESU 
VALSTĪBA UN MIERS!”             Ingrīda Jevsejeva, soprāns 
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Jana atmiņā paliks kā enerģiska, gaiša, atsaucīga un 
arī spēcīga personība, kuru iepazinu, viņai veicot 
pašaizliedzīgu kalpojumu draudzē, un tam viņa ar savu 
paraugu līdzmotivēja un iedvesmoja arī citus. Uzrunājoša 
bija arī Janas patriotiskā stāja un lūgumi par valsti un tās 
drošību, ko viņa nereti pievienoja draudzes kopējai 
lūgšanai.  

Ikreiz, kad no zemes dzīves aiziet cilvēks spēku 
pilnbriedā, raisās jautājumi; neskaitāmi “kāpēc?” Taču 
šādas skaudras šķiršanās arī atgādina par dzīvības trauslumu 
un Dieva plānu ikviena cilvēka dzīvē, kas, lai cik 
neizdibināms arī būtu, tomēr ar pazemību ir jāpieņem. 

Janas pēkšņo aiziešanu aizvien ir grūti aptvert. Viņa 
neapšaubāmi bija spēcīgs Lielvārdes draudzes balsts, kuras 
mums visiem ļoti pietrūks.    Inese Grumolte-Lerhe, soprāns 

Man šķiet, ka par draugiem rakstīt ir 
grūtāk. Ne tāpēc, ka nav, ko teikt, 
bet tāpēc, ka ir tik daudz mazo lietu, 
kas mūs vienoja un ko sapratām 
varbūt tikai mēs abas. Es Janu pirmo 
reizi ieraudzīju pirms 22 gadiem, 
kad viņa Majoru baznīcā kristīja 
savu pirmo bērnu, bet iepazināmies 
mēs daudz vēlāk, pirms 8 gadiem, 
kad satikāmies šeit, Lielvārdē pie 
ērģelēm. Tas bija mūsu abu lielais, 
kopīgais hobijs un aizraušanās. 

Divatā tikt galā ar ērģelēm un mazo korīti bija viegli, 
iemācījāmies saprast viena otru no acu skatiena vien, lai īstā 
brīdī pāršķirtu notis, vai iebakstītu ar pirkstu pareizajā taktī, 
kad kāda no mums aizsapņojās un pazaudējās. Tā mēs 
saspēlējāmies un arī sadraudzējāmies. Tas man šeit, svešā 
draudzē, bija liels atbalsts. Tagad es domāju un atceros 
daudzas mazās lietas, kas mūs vienoja. Kad mums abām 
bija laiks, mums patika iet garās pastaigās, reizēm pat 16 
km, tās bija mūsu garās sarunas par dzīvi, par pasauli, par 
cerībām un sajūtām. Mēs bieži runājām par to, ka dzīvē 
mums nekas, neviena diena nav apsolīta, un ka vajag dzīvot 
tagad, šodien, neatlikt visas foršās lietas uz vēlāku laiku, kas 
var arī nepienākt. Mēs gan nekad neiedomājāmies, ka viss 
var beigties tik drīz... Un vēl, mēs daudz smējāmies, par 
smieklīgiem ierakstiem facebook, vai pašas par sevi, vai 
vienkārši - ne par ko. Un reizēm aizšmaucām līdz mazam 
zivju veikaliņam, ko bijām atklājušas pie šosejas, braucot uz 
Latgali, dalījāmies ar saviem kulinārajiem brīnumiem un 
kopā svinējām dzīvi. Es esmu pateicīga Janai par viņas 
draudzību, par to, ka mēs varējām būt kopā gan darbos, gan 
ikdienā. Es noteikti vēl daudzas reizes pārlasīšu viņas 
rakstītās ziņas, klausīšos balss ziņas, ko sūtījām viena otrai, 
kad bija slinkums rakstīt, pārskatīšu bildes un marinēšu 
gurķus pēc Janas receptes arī šovasar. Un ceru uz tikšanos 
kādreiz atkal.                       Evija Persidska, ērģelniece, alts 

+++<+++>+++<+++>+++<+++>+++<+++>+++<+++>++ 
Janai aizejot 

Baznīcā ērģeles neskan, tik kluss, 
Stājusi pukstēt ticīga sirds, 
Klusums smeldzīgs un baiss, 
Gādīgās rokas nespēlēs vairs. 

Palika takas neizstaigātas, 
Palika dziesmas neizdziedātas, 
Palika sapņi nepiepildīti,                   Ronis Krūmiņš, 
Paliekam mēs – raudādami.                    06.05.2021. 

No Janas izstaroja mīlestība uz Dievu un mūziku. 
Viņai piemita ļoti veselīga humora izjūta - varēja pasmieties 
par savām likstām, nedienām un apkārtējo haosu. Kad sākās 
mēģinājums vai Mise - visas blakus lietas, problēmas, sāpes 
tika aizmirstas, koncentrējoties darbam, vienmēr skaidri 
apzinoties savu misiju - caur mūzikas skaņu un vibrāciju 
valodu kalpot Dievam. To viņa darīja ar milzīgu prieku, 
entuziasmu un aizrautību, ievelkot, piesaistot visus 
dziedātājus mūzikas atskaņošanas procesā, paņemot ar savu 
harizmu.  Savā dziedātāja karjeras laikā esmu sadarbojies ar 
daudziem diriģentiem. Janas diriģēšanas žesti bija skaidri, 
noteikti, nesamāksloti un viegli saprotami. Ne katrs 
diriģents un ērģelnieks var vienlaicīgi arī dziedāt kora 
partiju. Viņai bija labi izkopts šis talants, iemaņas un tam 
nepieciešamā teicamā koordinācija. Dziedāt viņas vadībā 
bija milzīgs prieks un bauda.  

Mana dalība mūsu baznīcas ansamblī vai korītī, kā to 
mīļi dēvē mūsu Šefs - priesteris Andris (jo koris sākas no 16 
cilvēku sastāva) ir apmēram 4 gadi. Tie paskrējuši nemanot, 
ar daudziem jaukiem un neaizmirstamiem mirkļiem. 
Vienmēr nāku uz dziedāšanu kā uz svētkiem, neatkarīgi no 
tā, vai tie ir kā obligātie svētki Baznīcas kalendārā vai 
svētdienas Mise. Pateicoties mūsu prāvestam un Janai šajā 
laikā esam dziedājuši ļoti daudzus vidēji sarežģītus 
skaņdarbus - Mesas, Rekviēmus un neskaitāmas dziesmas 
gan latviski, gan latīniski. Abi ir ieguldījuši milzīgu, 
nesavtīgu darbu un enerģiju repertuāra izvēlē, nošu 
sagatavošanā un iestudēšanā - mēģinājumos. Repertuārs ir 
tik plašs un daudzveidīgs, kas pa spēkam tikai retajam 
baznīcas kolektīvam. Ļoti lepojos, ka man bija gods dziedāt 
kopā ar tik talantīgu profesionāli, kāda bija Jana. 
Neskatoties uz iegūto pamatīgo izglītību, viņai nepiemita 
lepnība, augstprātība, bet gan vienkāršība, - bija savs 
"čoms". Mazais "korītis" satuvinājās kā viena ģimene. 
Atmiņā palicis brauciens uz priestera māmiņas bērēm 
Krāslavā, kad ceļā bija daudz laika sarunām. Tad uzzināju 
vairāk par Janas dzīvi un darbu. Atpakaļceļā iebraucām pie 
Čortaka ezera netālu no Aglonas, kur arī nofotografējāmies. 
Pēc tam pie viņas mātes Līvānos. Vienoja kopīgās sāpes par 
aizgājēju un mūzika.  

Tagad noticis tik traģisks un pēkšņs pagrieziens mūsu 
visu dzīvē - aizgājēja ir Jana! Prāts un sirds to atsakās 
pieņemt. Manā atmiņā Tu paliksi vienmēr dzīva, darbīga un 
muzikāla. Paldies Dievam, ka bija lemts satikties šajā dzīvē 
un dziesmās! 

Dusi saldi Dieva mierā! Uz tikšanos kādreiz debesu 
korī.                                                    Ronalds Krūmiņš, bass 

 
Atbraucot uz 
kārtējo 
dievkalpojumu 
Lielvārdē, kora 
priekšā 
vienmēr 
redzēju saules 
stariņu (tā man 

asociējās Jana), jo viņa vienmēr bija smaidīga, un no viņas 
izstaroja gaišums. Vienreiz jutu, ka viņa iekšēji ir par kaut 
ko noraizējusies – pajautāju, vai ir kas noticis, viņa 
atbildēja: “Paldies, gan jau viss būs labi.” Tik optimistiska 
viņa bija. Man viņa vienmēr paliks atmiņā kā smaidošs 
saules stariņš...                                    Gunārs Kūkojs, tenors 

 Mūsu draudze/ 2021. gada Maijs — 5 (96)   



 Mūsu draudze/ 2021. gada Maijs — 5 (96)   

4 

 

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

(mob.:29855768, e-pasts: asolims@inbox.lv; 
lielvardesdraudze@inbox.lv; www.lielvardnieki.lv; 

facebook.com/lielvardesbaznica 

                          Maija mēneša  
                     dievkalpojumu kārtība  

            Lielvārdes Romas katoļu draudzē  
                             Svētdienās: 

                             10:00 – Vissvētākā Sakramenta  
  uzstādīšana un adorācija; 

    10:20 – Rožukroņa lūgšanas; 
     11:00 – Sv. Mise un Maija mēneša  

      dievkalpojums. 

Darbdienās:. 
Uzmanību! Ar 7.04. pārgājām uz vasaras laiku! 

Sakarā ar dievnama remontdarbiem darbdienās 
sv. Mise nenotiks. Maija mēneša dievkalpojumus 

aicinām praktizēt mājās. 
 

13.05. — Kunga Debeskāpšanas svētkos:  
Pirms sv. Mises pl. 18:30 būs Maija mēneša 

dievkalpojums. pl. 19:00 — svinīgā svētku Mise (ar 
Debeskāpšanas procesiju). 

22.05. — Sv. Ritas no Kašas 
svētkos: 

atlaidu diena Lielvārdē  
Pirms sv. Mises pl. 10:40 būs 
Maija mēneša dievkalpojums. 
11:00 — svinīgā svētku Mise un 
pateicības himna “Te Deum.” 
Sv. Mise ar aizlūgumiem par visām mūsu problēmām. 

23.05. — Vasarsvētkos jeb Svētā Gara nosūtīšanas 
svētkos: 

svinīgā svētku Mise pl. 11:00 un Maija 
mēneša dievkalpojums. 

Noslēdzas Lieldienu laiks! 

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

prāvestam A. Solimam vai ieskai t draudzes kontā:  
Lielvārdes Romas katoļu draudze,  

Reģ. Nr. 90001080360 
SEB Banka, Konta Nr.: LV05UNLA0050005798451  

Apsveicam Dzimšanas dienā: 
Veroniku Grumoldi (1.05.), pr. Māri 
Zviedri (5.05.), Vilhelmīnu Eisaku (11.05.), 
Ronaldu Krūmiņu (12.05.), Janīnu Ločmeli 

(14.05.), Valentīnu Kovaļenko (19.05.), Dagniju Stikāni 50 
g.j. (20.05.), Jāni Kloviņu (25.05.), pr. Ilmāru Tolstovu 
(25.05.), Baibu Čubatjuku un Annu Roni (29.05.),  u.c. 

„Silta, jauka istabiņa, 
Bērza malkas kurināta. 
Vēl siltāka, vēl jaukāka, 
Kad māmiņa istabā!” 
       Vismīļākie sveicieni 
mūsu labajām, 
dārgajām māmiņām un vecmāmiņām Mātes 
dienā, 9. maijā. Lai mūsu mīlestība, iecietība un 
labestība ir mūsu dāvana viņām ikdienā! Bet 
mūsu skaistākie lūgšanu ziedi uz eņģeļu 
spārniem lai katru dienu tiek aiznesti tām 
māmiņām un vecmāmiņām, kuras turpina mūs 
mīlēt un lūgties par mums jau debesu mājokļos! 

Kad pirms 4 gadiem pirmo reizi pēc pr. Solima 
uzaicinājuma atbraucām piepalīdzēt Lielvārdes draudzes 
korītim, mani sirsnīgi un atvērti uzņēma diriģente - Jana. 
Sprēgājošais dzīvesprieks, dzirkstījošais smaids un pozitīvā, 
vienmēr uzmundrinošā attieksme mani sagaidīja ik reizi, kad 
arī vēlāk pievienojos korītim. Vienmēr čakli viss bija 
sagatavots, Jana kā bitīte prata orientēties visā nošu bibliotēkā 
un arī kā bitīte kalpoja. Grūtumi (piem., Lieldienu rīta Mise 
pēc nakts vigīlijas) tika uztverti ar humoru, un smaids uz sejas 
nāca viegli un nepiespiesti. No sirds pateicos, ka Jana, mums 
negaidīti, bija klāt arī mūsu meitiņas Terēzes-Magdalēnas 
kristībās 30.11.2019. - iepriecināja ar ērģeļspēli un drošo 
balsi. 

Pēdējā mana tikšanās ar Janu bija pr. Solima māmiņas 
Annas bērēs pērnā gada 4. septembrī. Atceros “Atvadu 
dziedājumu”, kura piedziedājumā skan vārdi “Varbūt jau drīz 
mēs tiksimies, varbūt arī mūs drīz pasauks Dievs.” Atceros to 
lielo entuziasmu, ar kādu Jana diriģēja, pašai dziedot līdzi. 
Bet tagad, tikai astoņus mēnešus vēlāk, dziedājām šo pašu 
dziedājumu, kamēr tuvinieki un draudze atvadījās no Janas... 
Mans vīrs 10.04. bija aizbraucis satikt pr. Solimu. Kad, 
iedams uz baznīcu, pameta acis viņpus ceļa, viņš ieraudzīja 
Janu, sparīgi darbojoties pa dārzu. Uzsaucis viņai: “Kristus ir 
augšāmcēlies!” Uz ko Jana ar smaidu un prieku atsaukusi 
pretī: “Patiesi augšāmcēlies!”  

Lai patiesi arī Jana kopā ar Kristu augšāmceļas Viņa 
godībā un diriģē kādu no eņģeļu koriem Kunga slavai! 
Paldies Tev, Jana, par visu, ko mums devi un iemācīji!  

                           Madara Jauģiete, vijolniece 
Ar skumjām sirdī rakstu jums, mīļā  draudze. 

29.04.2021. tik negaidīti un pēkšņi devusies mūžībā 
mūsu  mīļotā  ērģelniece Jana. 

Es viņu pazinu tikai kādus  četrus  gadus. Varu pateikt, 
ka ar tik jauku, smaidīgu, ar humora izjūtu cilvēku vienmēr 
bija prieks satikties, parunāties un pajokot. 

Mūsu  draudze  ir zaudējusi ļoti sirsnīgu, talantīgu un 
labsirdīgu cilvēciņu. Viņa ļoti mīlēja mūziku. Viņas skanīgā 
balss piepildīja ar īpašu dziedājumu mūsu dievnamu. Nekad 
neaizmirsīšu, ar kādu  mīlestību sirdī viņa dziedāja "Svētais 
Dievs, Svētais varenais Dievs". Tieši mani tas vienmēr ļoti 
aizkustināja, nereti pat līdz asarām acīs... 

Vienu gadu atceros, kad Jana mūsu  baznīcā organizēja 
un vadīja bērnu koncertu Ziemassvētkos. Bērni 
dziedāja dziesmiņas un spēlēja uz vairākiem instrumentiem. 
Mans dēliņš Jānis arī piedalījās un nospēlēja uz akordeona 
savu skaņdarbu. Tas bija ļoti mīļi un aizraujoši! 

Jana mūsu draudzē darīja ļoti daudz laba. Mums ļoti 
Tevis pietrūks, Janiņ! Paldies par visu, ko tu esi darījusi 
priekš mums! Mūžīgā gaisma lai atspīd Tev debesīs!  

Oļesja Vingre 


