
Ar Viņa Eminences Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra 

un Augstisvētītā Daugavpils un Rēzeknes Bīskapa Aleksandra svētību

 

                       

 Krusta gājienā uz svētavotu Opoļos, 

21.septembrī, Dievmātes Piedzimšanas svētkos

 

№ 1: 

Rīga ���� Salaspils  ���� Madona

���� Rezekne ���� Ludza

Zilupe ���� Opoļi 

Otrdien, 20.septembrī, plkst. 6.00

Plkst. 6.45 izbraukšana. Pilsētu un bazn

baznīcā notiks Visnakts dievkalpojums

kopmītnēs (maksa 9 Eur no personas)

Trešdien, 21.septembrī, Mūsu Vissv

Piedzimšanas dienā, Zilupes Krusta 

Krusta gājiena sākums no Zilupes Krusta Pacelšanas bazn

8 km). Pie svētavota tiks kalpoti aizlū

tajā.  

 

UZMANĪBU!!! Uzturēties pierobežas zon
robeždienesta izsniegtu vai izsniegtu speci

iesniegt ne vēlāk kā 5 dienas pirms Krusta
zonā dzīvojošo atļauju pieprasīšanas kārtī
caurlaides -  eparaksts  vai internetbanka
tuvākajā robežsardzes birojā. 
 

Pieraksts un informācija:
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Aicinam piedalīties 

Krusta gājienā uz svētavotu Opoļos, 

21.septembrī, Dievmātes Piedzimšanas svētkos

Tiek piedāvāti 2 maršruti: 

Madona ���� Viļāni    

Ludza ����  

 

Rīga ���� Jēkabpils

Ilūkste  ���� Daugavpils

����  Zilupe 

, plkst. 6.00 notiks aizlūgums Dievmātes Pasludināšanas bazn

tu un baznīcu apmeklēšana maršrutā.  Plkst. 17.00  

Visnakts dievkalpojums, noslēgumā svētceļnieku grēksūdze un nakš

s (maksa 9 Eur no personas). 

su Vissvētās Valdnieces Dievadzemdētājas un M

Zilupes Krusta  Pacelšanas baznīcā 7.15  grēksūdze,   8.00

Krusta Pacelšanas baznīcas uz svētavotu Opoļos.

izlūgums ar Akafistu, kuru noslēgumā būs iespēja pasmelt 

ties pierobežas zonā var tikai ar personu apliecinošiem dokumentiem (pasi vai ID karti) un 
robeždienesta izsniegtu vai izsniegtu speciālu uzturēšanās atļauju pierobežas joslā. Šajā sakar

Krusta gājiena sākuma (uzvārds, vārds, personas kods, kā
ārtība: (Latvija.lv - Populārākie e-pakalpojumi –Atļaujas   Pierobežas joslas speci

internetbanka  (izvēlies savu banku) - aizpildiet anketu) vai iesniedziet pieteikumu kop

cija:   27790284  Larisa,  26972427 Elena.
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Krusta gājienā uz svētavotu Opoļos,  

21.septembrī, Dievmātes Piedzimšanas svētkos! 

№ 2: 

Jēkabpils ���� Jersika  ����  

Daugavpils���� Vertulovo   

Zilupe ���� Opoļi 

 

šanas baznīcā (Rīgā, Gogoļa ielā 9). 

  Zilupes Krusta Pacelšanas 

dze un nakšņošana Zilupes koledžas 

jas un Mūžamjaunavas Marijas 

.00 Dievišķā Liturģija,  13.00 

. (Aptuvenais gājiena garums ir 

ēja pasmelt ūdeni un iegremdēties 

 var tikai ar personu apliecinošiem dokumentiem (pasi vai ID karti) un 
ā sakarā dalībnieku sarakstus lūdzam 

rds, personas kods, kā pasē, valsts valodā). Pierobežas 
ļaujas   Pierobežas joslas speciālās 

aizpildiet anketu) vai iesniedziet pieteikumu kopā ar sarakstu 

. 


