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Tad, kad ir kopīgi mērķi - cēli mērķi, tad nav nozīme nedz valodai, nedz valstiskai 

piederībai. Agresors un iebrucējs apgalvo un uzsver, ka tas, ko ar šādu rīcību 

pārmācīs, ir atšķirīgs. Atšķirīgs un tādēļ peļams, nievājams un nožēlojams. Kuru 

pāraudzināt var tikai ar varu.  

Augstais un mūžīgais Dievs, mēs lūdzam pēc Tavas vadības un stiprā elkoņa!  

Ukrainai nebūs gulēt ceļa malā piekautai, gaidot uz savu žēlsirdīgo samarieti! Lai 

sarunu, diplomātijas un militārajā ceļā nāktu palīgā sabiedrotie aizstāvēt viņas 

zemi, viņas bērnus, viņas dēlus, meitas un mātes, viņas sirmgalvjus. 

Tu esi mums mācījis, ka cilvēka vērtība nav nopelnāma ne ar vienu darbu, bet 

iemiesota tāpēc, ka esam Tavs roku darbs - veidoti pēc Tava tēla. Bet meli 

sakropļojuši to sirdis, kas stāv pie robežas un trin savus zobenus. Palīdzi mums 

saskatīt patiesību šajā stundā un izprast, kā paši varam palīdzēt. Lai nestāvam 

malā, vērojot kur vēji pūš! 

Debesu Valdniek, dod mums drosmi un spēku stāties pretī ļaunumam tā, lai 

ļaunumam nebūtu jāredz mūsu muguras, bet gan mūsu sejas! 

māc. Dāvis 



Pateicība no Irmas Upmanis visiem dzimšanas dienas apsveicējiem! 

māc. Dāvim Kaņepam par ziediem, 

Ivetai Kaņepai par ābolu plātsmaizi, 

un visiem draugiem par telefoniskiem apsveikumiem! 

 

PATEICĪBA ASTRĪDAI GRINVALDS 

 

Sirsnīgi jo sirsnīgi pateicamies Astrīdai Grinvalds par  8 nokalpotiem gadiem Dāmu komitejas 

priekšnieces amatā.  Viņas vadības stiprās puses bija organizatoriskās spējas, izveidot 

saliedētu komandu kuras sadarbība nesa augļus un iesaistīt jaunas locekles. Astrīda arī  

pildīja LELBA Kanādas apgabala Dāmu komiteju referentes amatu.  

Pa šiem gadiem, no sarīkojumiem ieņemtie līdzekļi atbalstījuši labdarības akcijas vietējām un 

globālajām vajadzībām; sāka veidoties draudzīgas attiecības ar Sv. Patrika draudzes dāmu 

grupu, un sniegts atbalsts tās draudzes trūkumcietēju paēdināšanas akcijai – sponsorējot 

vienas piektdienas “barbeque” pusdienas.  

Tu daudz esi strādājusi, Astrīda, un draudze Tev par to saka: “Paldies!” 

Pie šī paša, novēlām sekmes Dāmu komitejas loceklēm turpmākā gadā un priekšniecei pro 

tem Mirdzai Avens! 



Lietoto mantu tirdziņš – “Garage sale” 

Pēdējā Dāmu komitejas sēdē pārrunāja iespēju rīkot lietoto mantu tirdziņu. 

Iecere ir to rīkot sestdien,15. maijā, 189 Nakoma Road, Ancaster. Ienākumi nāktu 

par labu Dāmu komitejas atbalsta darbam. Aicinām draudzes locekļus ziedot 

jaunas vai lietotas mantas – sīkāka informācija sekos! 
 

Ziedojumi Kristus Draudzei    no 22 janvāra -  20.  februārim 

Vilmas Lagzdiņas piemiņai  

  $50   -   Ivars & Edīte Lejas 

 

MARTA KALENDĀRS 
  

Trešdien, 2. martā plkst. 19:00 “Bay Area” Pelnu dienas dievkalpojums 140 Hughson St. N. vai Online 

         Trinity Lutheran draudzes izkārtojumā 

Svētdien, 6. martā plkst. 11:00 - Dievkalpojums 

Otrdien, 8. martā plkst. 19:00 – Padomes sēde 

Trešdien, 9. martā, plkst. 11:00 – Bībeles stunda 

Svētdien, 13. martā, plkst. 11:00 – Dievkalpojums 

Svētdien, 20. martā, plkst. 11:00 – Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu 

Otrdien, 22. martā, plkst. 10:00 – Dāmu komitejas sēde 

Trešdien, 23. martā, plkst. 11:00 – Bībeles stunda 

Svētdien, 27. martā, plkst. 11:00 – Dievkalpojums 

Svētdien, 3. aprīlī, plkst. 13:00 – Dievkalpojums 

           plkst. 13:45 – Draudzes gada pilnsapulce 

 

 

 

Apkārtrakstu izdod Kristus ev. lut. latviešu draudzes padome Hamiltonā 

Ziņas var nodot Ivetai Kaņepai rakstot uz e-pastu ivetakanepa@gmail.com vai zvanot 289 260 2522. 

Dievnama adrese: 18 Victoria Ave. S. Hamilton, ON L8N 2S6. 

Māc. Dāvja Kaņepa adrese: 189 Nakoma Road, Ancaster L9G 1S6, mob. tālr. 289 442 6846; 

e-pasts daviskaneps@gmail.com. 

Draudzes priekšnieka Jāņa Grinvalda tālr. 905 563 3272, mob. 905 339 7225; 

Konta pārzines Rudītes Lozes tālr. 905 575 0094, mob. tālr. 905 387 0824. 

Grīdas Projektam 

$100   -   Ivars & Edīte Lejas 

 



KRUSTVĀRDU MĪKLA PRĀTA ASINĀŠANAI 

 

Sākoties Ciešanu laikam, gribam jūsu zināšanas mazliet atsvaidzināt! Mīklas atbildes saistās ar Jēzus 

kārdināšanu. Izpildiet mīklu un atsūtiet to mācītājam Dāvim pa e-pastu, vai iedodiet to viņam baznīcā. 

Par pareizu mīklas izpildīšanu varēsit saņemt Lieldienu gardumus! Lai veicas! 

 

 

 


