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IEVADS  

Vēlams, lai Vissvētākās Jaunavas Marijas skapulāra 
svētīšana un uzlikšana notiktu draudzes liturģijas 
svinēšanas laikā.  

Skapulāra uzlikšana ietver to, ka skapulāra saņēmējs 
pievienojas Karmela ordeņa ģimenei. Svētīt un uzlikt 
skapulāru var priesteri, diakoni un tam pilnvarotas 
personas.  

Svētīšanai un uzlikšanai ir jāizmanto skapulārs 
tā tradicionālajā formā. Vēlāk to var aizvietot ar īpašu 
medaljonu.  

Skapulāra svētīšana un uzlikšana notiek saskaņā 
ar tālāk minēto ritu. Nepieciešams, lai tiktu skaidri 
izteikta ar Karmela Dievmātes skapulāru saistīto 
žēlastību garīgā nozīme, kā arī saistības, kuras, 
saņemot šo ārējo zīmi, ticīgais uzņemas.  

 

IEVADA RITS  

 

Pr. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā.  
V Āmen.  
Pr. Dievs Kungs lai ir ar jums.  
V Kungs ir ar tevi.  

 
Vai:  

Pr. Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva Mīlestība, un Svētā Gara 
klātbūtne lai ir ar jums visiem.  

V. Kungs ir ar tevi.  
 
Priesteris īsi izskaidro skapulāra svētīšanas un uzlikšanas nozīmi  
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DIEVA VĀRDA LITURĢIJA  

Ir ieteicams nolasīt īsu Dieva Vārda lasījumu, piemēram:   
 
 

Is 61,9-11 
Es priecāšos Kungā.  

 
LASĪJUMS NO PRAVIEŠA ISAJA GRĀMATAS  
Viņu cilts būs pazīstama starp tautām 

un viņu pēcnācēji - ļaužu vidū. Visi, kas viņus 
ieraudzīs, atzīs, ka viņi ir cilts, kuru Kungs 
ir svētījis. Es priecādamies priecāšos Kungā, 
un mana dvēsele gavilēs manā Dievā, jo viņš 
mani ir ieģērbis atpestīšanas drēbēs, 
ar taisnības svārkiem mani ir apsedzis 
kā līgavaini, kam uzlikts vainags, kā līgavu, 
kas greznota savām rotām. Jo kā zeme dod 
savus augļus un kā dārzs uzdiedzē savu sēklu, 
tā Kungs Dievs liks uzplaukt taisnībai un slavai 
visu tautu priekšā.  

TIE IR SVĒTO RAKSTU VĀRDI.  
 
 
Vai:  
 

Ef 4, 17.20-24 
Vajag ietērpties jaunā ciivēkā.  

 
LASĪJUMS NO SVĒTĀ APUSTUĻA PĀVILA VĒSTULES EFEZIEŠIEM  
Brāli: To es saku un jums piekodinu Kungā, lai jūs vairs nedzīvotu tā, kā dzīvo 

pagāni sava prāta tukšībā. Jūs ne tā esat mācījušies no Kristus. Jūs taču esat 
dzirdējuši par viņu, un viņā jums ir mācīts saskaņā ar patiesību, kas ir Jēzū - ka 
jums jāatmet vecais, agrākā dzīves veida, cilvēks, kas ir pakļauts samaitāšanai 
savu maldīgo iekāru dēļ; un ka jums ir jāatjaunojas savas domāšanas garā un 
jāietērpj as jaunā cilvēkā, kas ir radīts pēc Dieva līdzības taisnībā un patiesā 
svētumā.  

TIE IR SVĒTO RAKSTU VĀRDI.  
__________________________________________________________________________ 
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Citi izmantojami Svēto Rakstu lasījumi:  
 

a) no Vecās Derības:  
• Sak 8, 17-21. Es mīlu tos, kas mani mīl.  
• Is 61, 10-11. Viņš mani ir ietērpis pestīšanas drēbēs.  
• 2 Ķēn 2, 7-13. Elisejs manto Elija mēteli.  
• Bar 5, 1-5. Uzvelc Dieva godības drānas!  
• Ez 16, 8-14. Tavs skaistums bija pilnīgs.  

 
b) no Jaunās Derības:  

• Mk 5, 25-34. Sieviete, kas aizskāra Jēzus drēbes tika dziedināta.  
• Lk 2, 4-8. Marija ietina autiņos savu pirmdzimto.  
• Rom 12, 1-2. Veltījiet Dievam paši sevi un savu dzivi!  
• Gal 4, 4-7. Dievs sūtīja savu Dēlu, dzimušu no sievietes.  
• Efez 6, 10 -17. Apvelciet Dieva bruņas cīņai!  

   

TICĪGO AIZBILDNIECISKĀ LŪGŠANA  

 
CAUR JAUNAVAS MARIJAS AIZBILDNIECĪBU 

LŪGSIM DIEVU, MŪSU TĒVU:  
 
• Lai tie, kas saņem skapulāru, ar Svētā 

Gara žēlastību tiktu ietērpti Kristū.  
→ Mēs Tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs un Dievs.  

• Lai tie, kas saņem skapulāru, tiktu stiprināti ticībā, cerībā un mīlestībā.  
→ Mēs Tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs un Dievs.  

• Lai tie, kas saņem skapulāru, kļūtu par patiesiem Karmela Ģimenes 
locekļiem.  

→ Mēs Tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs un Dievs.  
• Lai tie, kas saņem skapulāru, atdarinātu Bezvainīgās Jaunavas tikumus, 

ieklausītos Dieva Vārdā un dzīvotu no tā diendienā.  
→ Mēs Tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs un Dievs.  

• Lai tie, kas saņem skapulāru, caur Marijas aizbildniecību smeltos gaismu 
kontemplācijā, kā arī būtu priecīgi un dedzīgi kalpojot cietiem.  

→ Mēs Tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs un Dievs.  
• Lai tie, kas saņem skapulāru, vienmēr būtu ietērpti Jēra kāzu svinību 

drānās un gatavi ņemt dalību tajās.  
→ Mēs Tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs un Dievs.  
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SKAPULĀRA PASVĒTĪŠANA 

UN IEĢERBŠANA 

 
Pr. Kungs Jēzu Kristu, cilvēces Pestītāj, svētī 

†, lūdzam, šos skapulārus, kurus Tavi kalpi 
dievbijīgi nēsās aiz mīlestības uz Tevi un Tavu 
Dzemdētāju, Jaunavu Mariju no Karmela 
kalna. Lai ar Viņas palīdzību un aizbildniecību 
viņi tiek aizsargāti pret ļaunā ienaidnieka 
uzbrukumiem un iztur Tavā mīlestībā līdz pat 
nāvei.   

V. Amen.  
 

Skapulāra pasvētīšana ar svētīto ūdeni.  
 
 
Priesteris pasniedz skapulāru noskūpstīšanai un, uzliekot to jaunajam 

Brālības biedram, saka:  
 
Pieņem šo svētīto tērpu un stipri lūdz Vissvētāko Jaunavu, lai, pateicoties 

viņas nopelniem, tu nēsātu šo tērpu neaptraipītu, bet viņa lai sargā tevi no 
visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.  

V Āmen.  
 
Pr. Tie, kas nēsā šo skapulāru, tiek iekļauti Lielajā Karmela Ģimenē, kas veltī 

sevi Marijai, Dieva Mātei. Lai viņa panāk, ka jūs dzīvotu Kristū un Viņa Baznīcā 
no tā paša kontemplācijas un apustulāta gara, no kura dzīvo karmelītu 
ordenis. No šī brīža jūs tiekat uzņemti līdzdalībā visos Karmela garīgajos 
labumos, lai jūs varētu pilnīgākā veidā sasniegt šo ideālu.  

 

RITA NOSLĒGUMS  

Pr. Lai Dievs mūs svētī, sargā no visa ļaunā un aizved mūžīgajā dzīvē.  
V. Āmen.  
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KARMELA KALNA DIEVMĀTES SKAPULĀRA  
SVĒTĪŠANAS UN UZLIKŠANAS  

ĪSĀ FORMULA  
(no 1953. gada Romas rituāla)  

 

Persona, kam jāsaņem skapulārs, nometas ceļos, kamēr priesteris, apvilcis 
baltu stolu, saka:  

  
V. Rādi mums, Kungs, savu žēlsirdību.  
R. Un dāvā mums savu pestīšanu.  
V. Kungs, uzklausi manu lūgšanu.  
R. Mans sauciens lai nonāk pie Tevis.  
V. Dievs Kungs lai ir ar jums.  
R. Kungs ir ar tevi.  
 
Lūgsimies  
Kungs Jēzu Kristu, cilvēces Pestītāj, ar savu spēcīgo roku † svētī šo tērpu, ko 

Tavs kalps (kalpone) ar dziļu dievbijību valkās aiz mīlestības pret Tevi un Tavu 
Svēto Māti, Karmela kalna Dievmāti. Lai ar Tavas Mātes aizbildniecību viņš 
(viņa) tiek pasargāts (pasargāta) no ļaunā gara un paliek tavā žēlastībā līdz pat 
nāvei. Tevi lūdzam, kas dzīvo un valdi mūžīgi mūžos.  

R. Amen.  
  
 
Saņem šo svētīto tērpu, lūdzot Vissvētāko Jaunavu, lai viņa savu nopelnu dēļ 

izlūdz, ka tu to valkā bez jebkāda traipa. Lai viņa tevi pasargā no visa ļauna un 
aizved tevi uz mūžīgo dzīvi.  

R. Amen.  
 
Priesteris piebilst:  
  
 Saskaņā ar man dotajām pilnvarām, es tev (jums) ļauju, sākot no šī brīža, 

būt līdzdalīgam (līdzdalīgiem) visos garīgajos labumos, ko Karmela kalna 
ordeņa locekļi gūst, pateicoties Jēzus Kristus žēlsirdībai. Dieva Tēva † un Dēla, 
un Svētā Gara vārdā.  

R. Amen.  
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Visvarenais Dievs, debesu un zemes Radītājs, kam labpaticis tevi (jūs) 
piepulcināt svētās Karmela kalna Dievmātes brālībai, lai tevi (jūs) † svētī. Viņu 
mēs piesaucam, lai tavā (jūsu) nāves stundā Vissvētā Jaunava satriec vecās 
čūskas galvu un lai tu (jūs) saņemtu uzvaras palmas zaru un mūžīgā 
mantojuma vainagu. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.  

R. Amen.  
 
Priesteris apslaka skapulāra saņēmēju ar svētīto ūdenu. Ja nepieciešams 

svētīt vienīgi skapulārus, tad jāsāk ar Ostende un jābeidz ar lūgšanu Domine 
Iesu Christe.  

 

 
 

KARMELA KALNA DIEVMĀTES SKAPULĀRA  
SVĒTĪŠANAS UN UZLIKŠANAS  

latiņu valodā  
(no 1953. gada Romas rituāla)  

 

Persona, kam jāsaņem skapulārs, nometas ceļos, kamēr priesteris, apvilcis 
baltu stolu, saka:  

 
V. Ostende nobis, Domine,  
misericordiam tuam.  
R. Et salutāre tuum da nobis.  
V Domine exaudi orationem  
meam.  
R. Et clamor meus ad te veniat.  
V.  Dominus vobiscum.  
R. Et cum spiritu tuo.  
 
Oremus  
Dómine Iesu Christe, humani géneris Salvátor, hunc hábitum, quem propter 

tuum tuaeque Genetrícis Vírginis Maríae de Monte Carmélo amórem servus 
tuus (ancilla tua) devóte est delatúrus (a), déxtera tua sanctí † fica, tu eadem 
Genetríce tua intercedénte, ab hoste maligno defénsus (a) in tua grátia usque 
ad mortem persevéret: Qui vivis et regnas un saecula saeculórum.  

R. Amen.  
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Priesteris apslaka skapulāru ar svētīto ūdeni un uzliek personai, kas vēlas to 
saņemt, sakot:  

 
Accipe hunc hábitum benedictum precans sanctísimam Virginem, ut eius 

mēritis illum perferas sine mácula, et ab omni adversitate deféndat, atque ad 
vitam perducat asternam.  

R. Amen.  
 
Priesteris piebilst:  
    
Ego, ex potestáte mihi concéssa, recípio te (vos) ad participatiónem 

ómnium bonórum spirituálium, quae, cooperánte misericórdia Iesu Christi, a 
Religiósis de Monte Carmélo peragúntur. In nómine Patris, † et Filii, et Spíritus 
Sancti.  

R. Amen,  
  
Bene † dícat te (vos) Cónditor caeli et terrae, Deus omnipotens, qui te (vos) 

cooptáre dignátus est in Confraternitatem Maríae Virginis de Monte Carmelo: 
quam exoramus, ut in hora óbitus tui (vestri) cónterat caput serpéntis antíqui, 
atque palmam et corónam sempitérnae hereditátis tandem consequáris 
(consequámini). Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.  

  

 
 
SECINĀJUMI  
 
Vai var apgalvot, ka skapulārs atbrīvo no krusta nešanas, ik dienu sekojot 

Jēzum Kristum, un no izvairīšanās no grēka? Protams, ka ne. Taču šis tērps, kas 
mūs dara par Vissvētākās Jaunavas Marijas kalpiem, ir žēlastību avots, kas 
atvieglo atteikšanos un upurus, kādus pieprasa izvairīšanās no grēka un 
sekošana mūsu Kungam, jo tas ir vienīgais ceļš, kas ved uz Debesu laimi,  

"Ar skapulāra starpniecību Karmela Dievmātei uzticīgie izrāda savu 
vēlēšanos veidot savu dzīvi pēc Marijas parauga, kas ir Māte, Aizbildne, Māsa, 
Visšķīstākā Jaunava, ar skaidru sirdi uzņemot Dieva Vārdu un ar dedzību 
veltījot sevi kalpošanā brāļiem..." (Pāvests Jānis Pāvils II, Osservatore Romano 
1988. gada 26. jūlijā.)  

 
 

"Ikviens, kas nomirs šajā tērpā, tiks pasargāts no elles liesmām."  


