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10.jūnijs
18.00-24.00

1. Cēsu Sv. Jāņa baznīca 
L. Skolas ielā 8

2. Cēsu Kristus Karaļa Romas katoļu 
baznīca Palasta ielā 9

3. Cēsu baptistu draudzes dievnams 
Ķiršu ielā 1

4. Septītās dienas adventistu draudzes 
dievnams Līgatnes ielā 1

5. Cēsu kristiešu draudzes "Prieka Vēsts"
dievnams Gaujas ielā 20

6. Cēsu Kristus Apskaidrošanas pareizticīgo
baznīca Palasta ielā 22



Baznīcu nakts programma Cēsu dievnamos
3. Cēsu baptistu draudzes dievnams Ķiršu ielā 11. Cēsu Sv. Jāņa baznīca L. Skolas ielā 8

17.50 Baznīcas zvanu skaņas visā Latvijā
18.00 Baznīcu nakts atklāšana. Mācītāja Didža Kreicberga uzruna, dziedās baznīcas 
 liturģiskais ansamblis.
18.30 Ekskursija „Ērģeļu ABC”, vadīs ērģelniece Lelde Krastiņa. Iespēja iepazīt baznīcas 
 ērģeles, uzzināt par instrumenta uzbūvi, vēsturi.
19.00  Koncerts „Ērģeļmūzikas pusstunda”. Neredzīga mūziķe Beāte Bringule priecēs 
 klausītājus ar ērģeļmūzikas programmu, ko viņa spēlēja, šogad absolvējot A.Kalniņa 
 Mūzikas vidusskolu.
19.30 Stāstījums - saruna “Tikšanās mācītāja ģērbkambarī”.  Mācītājs Didzis Kreicbergs 
 stāstīs par mācītāja amata tērpiem.
20.00 Ekskursija „Ērģeļu ABC”, vada ērģelniece Lelde Krastiņa. Iespēja iepazīt baznīcas 
 ērģeles, uzzināt par instrumenta uzbūvi, vēsturi.
20.30 Stāstījums - saruna „Lūgšana” ar mācītāju Didzi Kreicbergu. Ikviens cilvēks lūdz. Lūdz 
 un cer saņemt. Ko un kā jālūdz? Kā tas tieši notiek? Atnāc un uzzini!
21.00 Kopīga lūgšana visā Latvijā “Mūsu Tēvs debesīs”. Lūgšanu izdziedās  baznīcas 
 liturģiskais ansamblis. Iespēja noklausīties Tēvreizi dažādās valodās, kuras skanēja 
 senajās Cēsīs, piem. līvu valodā u.c.
21.10 Draudzes locekļu liecības par lūgšanu pieredzi.
21.30 Laiks lūgšanām un meditācijām. Iespēja uzrakstīt lūgšanu Dievam.
22.00 Koncerts „Meditatīva mūzika ērģelēm un gongiem”. Muzikāls eksperiments, ko 
 veidos gongu skaņu meistare Dace Straume un ērģelniece Lelde Krastiņa. 

18.00 - 23.30 Bērniem: Karodziņu dekorēšana, radošais darbs.
  Baznīcā: Baznīcas apskate, īpašs baznīcas izgaismojums, grāmatu galds ar 
  nesen izdoto G.Kalniņa grāmatu “Cēsu Svētā Jāņa baznīca” u.c. literatūru, 
  vieta lūgšanām un meditācijām.
  Tornī: Cēsu fotogrāfu darbu izstāde „Durvis”, Vides mākslas objekts „Zvana 
  ceļš”, Iespēja palūkoties uz Cēsīm no augstuma.

2. Cēsu Kristus Karaļa Romas katoļu baznīca Palasta ielā 9 
18.00 - 23.00 Baznīcas vēsture līdz šodienai. Mūzika. Lūgšana.

6. Cēsu Kristus Apskaidrošanas pareizticīgo baznīca
Palasta ielā 22

4. Septītās dienas adventistu draudzes dievnams Līgatnes ielā 1 
18.00- 19.00 Mācītāja uzruna, mūzika, sadziedāšanās.
18.00 - 24.00   Baznīcas apskate. 
18.00 - 24.00  Izstādes “Radīti Viņa līdzībā” un “Radīšanas stāsts”.  
  Projekts “Runājošais māls”. 
19.00 - 19.30   Dievkalpojums. 
19.30 - 24.00 Baptistērija apskate. Iespēja uzzināt par kristībām 
  iegremdējot.  
19.30 - 24.00  Sarunas pie tējas tases par veselīgu dzīvesveidu.
19.30 - 24.00  Tikšanās ar bērnu un pusaudžu organizāciju 
  “Piedzīvojumu meklētāji” un “Ceļa meklētāji” pārstāvjiem 
  un dalībniekiem. Ieskats organizācijas aktivitātēs. Spēles.
19.30 - 24.00  Tikšanās ar Zariņu ģimeni, kas pastāstīs par kristīgās 
  literatūras darbu Padomju varas apstākļos. 
21.00   Kopīga lūgšana visā Latvijā “Mūsu Tēvs debesīs”.

Plkst. 23.30 Nakts lūgšana viduslaiku noskaņās ar visu pilsētas draudžu vadītāju līdzdalību Cēsu viduslaiku pils kapelā

18.00 Draudzes mācītāja Oļega Jermolājeva uzruna “Baznīca un sabiedrība”.
18.30 Cēsu baptistu draudzes Zvanu ansambļa koncerts.
19.00  Draudzes mācītāja Oļega Jermolājeva lekcija “Ieskats baptistu draudžu vēsturē”.
20.00  Izstāde veltīta Latvijas baptistu draudžu dzīvei 19./20.gadsimta mijā.
Baznīcu nakts laikā apmeklētāji aicināti iepazīties ar baptistu draudzes namu, kā arī baudīt 
tēju draudzes nama pagalmā.

5. Cēsu kristiešu draudzes "Prieka Vēsts" dievnams 
Gaujas ielā 20
18.00 - 24.00 Dievnama apskate gida pavadībā.
18.00 - 21.00   Muzikālā programma "Pie dievnama kāpnēm".

18.00 - 24.00 Dievnama apskate.


