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Bruknas Kalnu svētību kopienai jauns vizuālais izskats
Biedrība Kalna svētību kopiena stiprinājusi savu tēlu, un no šī gada septembra ir
redzama ar jaunu vizuālo izskatu. Beidzot Bruknas kopienai ir sava grafiskā
identitāte, karogs un jauns domēns - brukna.lv

Sakārtošana
Lai tuvinātos dievišķajam, ikvienam jāsakārto sevi. Arī mēs maināmies, augam un attīstamies.
Šis gads mums ir pozitīvu pārmaiņu laiks un esam par to pateicīgi, ka ir pienācis brīdis Bruknai ir sava identitāte. Ar kopīgiem spēkiem un nerimstošu ticību ir pabeigta būvniecības
pirmā kārta Svēto Apustuļu kapelai. Esam ielikuši stabilus pamatus, lai virzītos tālāk, lai
realizētu atkal jaunas ieceres.

Grafiskā zīme
Grafiskās identitātes koncepcijas pamatā esam mēs paši. Tie ir mūsu darbi. Tie ir mūsu pamati,
kas tiek likti gan mūsos pašos, gan šeit uz vietas – Bruknā. Mūsu ļaudis cēluši baznīcu ar
rokām. Tas ir pamatīgs un rūpīgs darbs. Lai apstrādātu vienu iemūrēto akmeni, nepieciešamas
daudzas stundas.
Logotips ir Bruknas kopienas simbols. Bruknas kopienas logotips sastāv no grafiskās zīmes ar
novietojumu virs nosaukuma un apakšnosaukuma. Grafiskās zīmes forma ir neregulāra. Zīmes
centrā ir redzams Svēto Apustuļu kapelas krusts, ko veido raksts no dažāda izmēra un formas
mazākiem četrstūriem, kas simbolizē katra, ar rokām kaltā un celtā, baznīcas akmeņa
unikalitāti.
No šī brīža mēs skatāmies uz baznīcas ēku citādāk. Mēs ieskatāmies un saredzam savu
ieguldīto darbu. Baznīca mums ir kā atgādinājums, ka mūsu darbos ir ielikti stabili pamati – gan
baznīcas celtniecība, gan skolas atjaunošana, gan citas lielākas un mazākas ieceres. Grafiskā
zīme ir reāla, ikkatrs var to aplūkot, sajust, atcerēties, ka ir bijis daļa no šī milzīgā darba. Ikviens
no mums ir unikāls – ar savu pieredzi, savu dzīvesstāstu, savu attīrīšanās un atdzimšanas
piedzīvojumu Bruknā, sadarbojoties pašam ar sevi, ar baznīcu, ar priesteri un ar citiem
kopienas ļaudīm.

Mūsu Brukna
BRUKNA – tā ir vieta, kurā mēs dzīvojam, strādājam un radām. Tā mēs esam atpazīstami jau
gadiem. Šeit dzīvojam mēs, šeit palīdzam citiem, šeit notiek mūsu pasākumi, šeit uzņemam
viesus. Mums ir savs domēns. Brukna.lv – kad vienkāršāk pateikt vairs nevar.

Bruknas karogs
Bruknas Kalna svētību kopienai ir savs karogs. Lai tas mums visiem ir kā atgādinājums par
mūsu saknēm, par mūsu pamatiem. Bruknas karogs tika iesvētīts 3. septembra dievkalpojumā
un pacelts mastā.

Papildu informācija:
Bruknas muižā 2001. gadā priesteris Andrejs Mediņš izveidoja unikālu dvēseles rehabilitācijas vietu Kalna
svētību kopiena, kur iespēja atrast jaunu dzīvi tiek dota dažādās atkarībās esošiem ļaudīm. Bruknas muižā
notiek ikgadējie labdarības koncerti "Uzcel savu baznīcu!", kur Latvijā pazīstami mūziķi un mākslinieki
palīdz piesaistīt līdzekļus Svēto Apustuļu kapelas celtniecībai. Stāsts par kopēji celtu baznīcu sākās 2012.
gadā, kad pirmo reizi Latvijas mūziķi un citas radošas personības nolēma palīdzēt Bruknas kopienas
ļaudīm uzcelt savām rokām dievnamu.
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