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Dīvamuotis mienesī

Pavasara  zīdūnī  svynom  Muotis  dīnu, 

bet  daudz  ilguok  ciļvēce  majā  gūdynoj  Jaunovu 

Mareju.

Jai  veļteitūs  dīvkolpuojumus  Austrumūs  suoce 

nūtureit V gs., Rītumūs – nu XIII gs., kod ticeigī 

puļciejuos  kūpā,  lai  dzīduotu  dzīsmis  Sv.Marejis 

gūdam. Viesturē ir sasaglobuojīs cylvāks, kurs kai 

pyrmīs  tīši  majā  aicynuoja  iz  Dīvamuotei 

dūmuotīm dīvkolpuojumim. Jys saucēs Aļpons X i 

beja  Spānejis  karaļs.Taidai  augsteibai  regulari 

pīsadolūt  itaidā  dīvbijeibys  formā,  maja 

dīvkolpuojumi  īguoja  tautā,  vieļuok  izguoja  pa 

vysu  plašū  pasauli.  Daudz  itym  lītā  sovā  laikā 

pīstruoduoja  goreigūs  ordeņu  –  dominikaņu, 

franciskaņu,  jezuitu,  marijanu  –  tāvi.  1549.g. 

Vuocejā  izdūta  pyrmuo  gruomateņa,  kurā  maja 

mieness nūsaukts par Marejis mienesi.

Maja dzīduojumūs mes paceļom dvieseli 

pi Dīva i Marejis, i bazneica par tū dūd vysaidys 

atlaidys.  Pijs VII beja pyrmīs pāvests, kas taidys 

īdeve.  Maja  dīvkolpuojumi  kotrā  vītā  nūtyka  pa 

sovam, dieļ tuo pāvests Pijs IX apstyprynuoja maja 

mieneša  dīvkolpuojumu  kuorteibu,  kas  ir  spākā 

leidz  myusdīnom  –  Dīvamuotis  litaneja,  prīstera 

uzruna i svieteiba ar Vyssvātuokū Sakramentu. Jo 

dīvkolpuojums  nūteik  uorā  pi  krysta,  tod  bez 

litanejis  īsoka  nūlaseit  Sv.Rokstu  fragmentu, 

vyspuorejū  lyugšonu,  „Tāvs  myusu  „.  Beiguos 

parosti  dzīd  dzīsmis  Jaunovys  Marejis  gūdam. 

1965.g. pāvests Puovuls VI pat izdeve enciklu par 

maja  mienesi,  veļteitu  maja  mieneša 

dīvkolpuojumim i Dīvamuotis gūdynuošonai.

Latgolā  izplateita  „značku”  –  zeimeišu 

viļkšona. Iz vīnom ir uzdavumi vysam mienešam, 

iz  ūtrom–  vīnai  dīnai.  Ceļamolu,  krystceļu,  sātu 

krysti teik boguoteigi puškuoti ar pavasara zīdim. 

Lai  atguodojom  Boņuku  ar  puču  kliepi. 

Vysdvieseliskuokuos epizodis filmā Boņukam beja 

tīši pi krysta. Ari myusdīnuos ir lyla svieteiba vest 

pi krystim bārnus i nu bārna kuojis vuiceit tautys 

dīvbijeibys formys.

Piec  ilgim  klusuma  godim  litaneja  i 

dzīsmis  prāvesta  vadeibā  dzieržamys  Drycanu 

bazneicys duorzā. Kotrys dīnys vokora pīcūs laipni 

gaideiti  jauni  Dīvamuotis  gūdynuotuoji. 

Jaunstrūžānūs teik dzīduots pi Estu i Seiļu krystim, 

varbyut  vieļ  šur  tur,  bet  vairums  nu  parapejis 

teritorejā  asūšīm   krystim  ir  aizmiersti.  Daudzi 

Atmūdys laikā pastateitī, bet nakūptī krysti, jau ir 

nūpyvuši  i  nūsaguozušīs,  vītā  –  ni  krysta,  ni 

ļaužu...  Tukšojās  Muorys  zeme,  bet  gon  jau  ar 

Dīva  zini  atīs  ticeiguoki  laiki.  Viesturē  taidi 

atplyudu i uzplyudu laiki ik pa strēčei atsakuortoj.

Dieļ  tuo napalaissim garum kotram itym 

breidī  dūtū  īspieju  paruodeit  sovu  mīlesteibu 

Dīvamuotei,  kab  tuoļuok  dzeivē  varātu  baudeit 

dīviškis  žielesteibys.  A taidu,  ui,  kai  vāg myusu 

kotra dzeivē! Ar Dīvpaleigu! 

Skūluotuoja Silvija



... un kāda sieviete, kas turēja bērnu, piespiestu pie krūtīm, 
sacīja: Stāsti mums par Bērniem. Un viņš teica: Jūsu bērni nav jūsu bērni. Tie ir dēli un 
meitas, kas dzimuši no Dzīves ilgošanās pašai pēc sevis. Tie nāk caur jums , bet ne no 
jums. Un kaut arī tie ir kopā ar jums, tomēr tie jums nepieder. Jūs varat dot tiem savu 

mīlestību, bet ne savas domas. Jo tiem ir pašiem  savas domas. Jūs varat dot pajumti to 
miesai, bet ne dvēselei, jo to dvēsele mīt rītdienas mājoklī, kurā jūs nevarat ieiet, pat 

savos sapņos ne.  Jūs varat tiekties būt līdzīgi viņiem, bet necentieties tos darīt līdzīgus 
sev.

/H. Džibrāns „Pravietis”/

Mācību priekšmets,
konkurss

Skolēna vārds, 
uzvārds

Klase Skolotājs
Rezultāts

Rēzeknes novadā

Biznesa ekonomikas pamati
Latviešu v. un lit.
Matemātika
Skatuves runas konkurss
Basketbols( meitenes)
Vislielākais stāstnieks
Vislielākā stāstniece
Deju kolektīvu skatē
Deju kolektīvu skatē
Koru skate
Basketbols( jaunieši )
Basketbols( jaunietes )
Deju kolektīvu skatē
Deju kolektīvu skatē
Biznesa ekonomikas pamati
Latviešu valoda un lit.
Politikas zinības
Basketbols( zēni)
Skatuves runas konkurss
Angļu valoda
Bioloģija
Latvijas un pasaules vēsture
Konkurss „Mini mīklu”

Raivis Vabaļs
Raivis Vabaļs
Raivis Vabaļs
Daniels Kazuševs
Pamatskolas  komanda
Daniels Kazuševs
Viktorija Semule
T. d. kolektīvs
T.d.k. „Jumalēni”
Pamatskolas koris
V-skolas komanda
V-skolas komanda
T. d. kolektīvs
T. d. kolektīvs
Edgars Marmiļovs
Deins Kindzulis
Raivis Vabaļs
Pamatsk.  komanda
Keitija Kindzule
Raivis Vabaļs
Dace Zabalujeva
Deins Kindzulis
4. klases komanda

12b.
12b.
12b.
2.
5.-6.
2.
5.
2.-4.
10.-12.
3. -7.
9.-12.
10.-12.
5.-9.
5. -6.
12b.
9.
12b.
8.-9.
4.
12b.
10.
9.
4.

Aina Pelše
Gunta Kazuševa
Tatjana Červinska
Sarmīte Mežule
Jānis Kupris
Sarmīte Mežule
Sarmīte Mežule
Silvija Bokta
Silvija Bokta
Irēna Ivanova
Jānis Kupris
Jānis Kupris
Silvija Bokta
Silvija Bokta
Aina Pelše
Gunta Kazuševa
Silvija Laizāne
Jānis Kupris
Silvija Bokta
Zigrīda Zapāne
Mudīte Leiduma
Silvija Laizāne
Silvija Bokta

1.vieta
1.vieta
1.vieta
1.vieta
1.vieta

1. pakāpe
1. pakāpe
1. pakāpe
1. pakāpe
1. pakāpe

2.vieta
2.vieta

2. pakāpe
2. pakāpe

3.vieta
3.vieta
3.vieta
3. vieta
3. vieta
atzinība
atzinība
atzinība
atzinība

Latgales novadā
Koru skate
Folkloras kopu skate

Pamatskolas koris
„Driceiši „

3. -7.
2.– 8.

Irēna Ivanova
Irēna Ivanova

1. pakāpe
2. pakāpe

Valstī
Stāstnieku konkurss
Stāstnieku konkurss
Folkloras solistu konkurss
Konkurss „Esi mobils”

Daniels Kazuševs
Viktorija Semule
Ilvija Tutāne
Pamatskolas komanda

2.
5.
5.
7.

Sarmīte Mežule
Sarmīte Mežule
Irēna Ivanova
Aina Pelše 

1. pakāpe
1. pakāpe
1. pakāpe
atzinība

Puorskotu sagatavuoja Zoja Deksne  

M ēs  lepojamies  ar  B ērnu sasniegumiem  
olimpi ādēs,  konkursos  un sacens ībās  

Dric ānu vidusskol ā 



Piļcinines bazneicai – 340

Krysts ir kristeigō pasauļa byuteiba i 
syuteiba.  Ar  krystu  mes  sōkam  laiceibas 
ceļu i ar krystu aizejam myužeigajā dzeivē. 

Jau  nu  tōlīnes  myusus  pi  seve 
aicynoj  dīvnomu  krysti.  Bazneicas  tyka 
caltas  labi  saradzamōs  vītōs,  uzkaļneņūs, 
ceļu  krystōjumūs.  Ari  Piļcines  bazneica 
atsarūn pi Drycani – Rogovka i Makāšani – 
Taunoga ceļu krystōjuma. Piļcines dīvnoma 
pyrmsuokums datejōs ar 1670.godu i skaitōs 
kai  vacōkais  kūka  arhitekturas  katōļu 
pīmineklis  Latgolā.  Bazneicas  byuvei  nu 
Vōczemes  tykuši  atvasti  meistari.  Byuves 
laikā  nūtics  nagadējums  i  divi  nu  tūrneiša 
nūkrytuši  i  nūsasytuši.  Apglobōti  bazneicā 
pret  Sv.  Ontona  oltori.  Bazneicas  sīnas 
budavōtas tikai nu ar cērvi tāstom bolkom, 
izmontōtas  kaļva  koltōs  noglas,  ari  greida 
sōkumā īklōta nu sorkonim ceglym.

Bazneica  veļteita  Krysta 
paaugstynōšonas  gūdam.  Šōs  svineibas 
nūteik kotru godu 14.septembrī. Bazneicā ir 
treis  oltori.  Bazneicas  dōrza  kreisajā  pusē 
atsaroda  nalela  būdeņa,  kas  kolpōja  kai 

dzeivūs  uperu  salikšonas  vīta.  Kotrys 
saiminīks  koč  reizi  godā  zīdoja  bazneicai, 
atvadūt  syvanu,  vucineņu  voi  pat  paprōvu 
vepreiti, atkareibā nu sovas tureibas, i īlaide 
tymā nameņā. Taipat bazneicā iz oltora tyka 
lyktas  ūlas,  svīsts,  mads,  voskys,  vylna, 
maize i daudz kas cyts.

Pyrmōs  Latvejas  breivvaļsts  laikā 
dažaidus  seikus  bazneicas  remontdorbus 
beja uzjāmušīs Lōču kaļvs Ontons ar sovim 
dālym. Seņ jau pats kaļvs Piļcines kopsātys 
smiļteņā,  a  par  jō  jaunōkō dāla  Vladislava 
pošaizlīdzeigū  reiceibu  līcynoj  dokuments 
Piļcines  bazneicas  īškīnē.  Komunistu 
bezdīveibas  laikā  ap 1974. godu Piļcines  i 
Sv.Pītera  bazneica  Daugovpilī  tyka 
sankcioneitys  nūjaukšonai.  Tikai  pasateicūt 
Vladislava Lōča energiskajai  reiceibai  caur 
Apvīnōtūs  Naceju  organizaceju  i  pasauļa 
sabīdryskū dūmu itī dīvnomi tyka saglobōti i 
kolpoj Latgolas ticeigōs tautas vajadzeibom. 

Īgōdōsim  bazneicas  labdarus  itamā 
lielajā jubilejā.

. 
Pīters Lōcs

Maja vokorā atnuoc pi krysta 
Un storp narcisem sveceiti dedz... 

tai Drycanu bazneicas iergelnīks Ontons Matvejāns aicynuo sovā dzīsmē. 
Kulturys bīdreiba AUSEKLIS vysus  laipni īlyudz apmekleit Maestro pīminei 
veļteitū pasuokumu 30.majā Drycanūs:

pl.8.30. – aizlyugums pi kopa
pl.9.00 – Sv.Mise Drycanu R.K. bazneicā, piec Sv. Misis goreiguos muzykys koncerts



Piļcines bazneica zīmā
S.Laizānes foto

Jaunuokuos  fotozinis
 Vosoryssvātki Drycanu 

bazneicā

Bārnu Pyrmuo Komunija 
23.05.2010.

Foto S.Laizāne

Kulturys noma afiša
Aiz mugorys lel siejis dorbi, aizvadeiti Vosoryssv tki. Laika ritums turpynoj s iī ā ā  

kulturys dzeive naapsastuoj. 
      #Bierneibys sv tki pogosta p cgadnkim n tiks 29.maj , suokumsā ī ī ū ā  
pl.14.00. Sv tku izska  vysim b rnim par breivu p pyu amuos atrakcejis.ā ņā ā ī š
     #Godskuortej s Leig  sv tkus  Drycan s  svin sim taipo kai paguojuū ū ā ū ē š šū 
god’ – 22.jun Sv tku koncerts ar Juo u i L gu g dynuo onu, suokumsī ā ņ ī ū š  
pl.19.00. P sadola myusu boguoteiba – pogosta pa darbeibys kolektivi, aī š  
Za umballe – 23.j n nu saulis rta leidz l ktam. Lai avzis skaiteituojimļ ū ī ī ā ī  
naaptryukst dorba spora runkuu voguos, sp ka i viteibys ceine s ar duļ ā ļ ņū ū  
borim!  

                                                                     Genovefa



Klausīs,kai beja...

Bazneickungs Jōņs Plōņs, byudams par Drycānu draudzes prāvestu ( apm. 1922.-1932.), 
ir  palicis  draudzes lūcekļu atmiņā ar sovu enerģiskumu, nūsvērteibu un osprōteibu. Tai reizi, 
partiju laikūs jam bejuse saruna ar kaidu kreisūs aģitatoru. Grybādams pasazūbōt par reliģiju, 
kreisais tai sasciejs Plōņam : „Maņ vīnmār  uznōk  smīkli,  padūmojūt,  kai  jyus  reiz,  dabasūs 
byudami, varēsit pōrsteivēt tū boltū, garū kraklu pōri jyusu eņģeļa spōrnim.” 

„A tei līta nav smīklaigōka par tū, kod padūmoj, kai jyus pōrsteivēsit capuri pōri jyusu 
rogim eļnē,” ōtri atcērtis aģitatoram pretim prāvests.

Nu kruojuma „Latgaļu folklora”, 
Red. J.Trūps, Latgaļu izdevnīceiba,1968.

Dricānu kultūras biedrība „Auseklis” e-pasts dricanuauseklis@inbox.lv., tel. 626410936
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