MIERA DRAUDZES
VĒSTIS
OTAVAS LATVIEŠU EV.-LUT. MIERA DRAUDZES
PERIODISKS IZDEVUMS
Nr. 1 (ISSN 1193-1825)

2020. gada janvāris - februāris

68. gada gājums

Ko likt svētku zeķē?
Nereti gadās, ka ziemassvētki iekrīt tieši pirms vecgada vakara, kad daudzi sāk jaunu dzīvi, kā arī veido sarakstus,
ko nolēmuši darīt nākamajā gadā. Šajā draudzes vēstu numurā lasāmi ierastie apsveikumi un sludinājumi, kā jau
šim gadalaikam piederas. Domājot par svētku laiku un nākamo gadu, gribētu uzsvērt dažus punktus, kas noderētu
jebkuru vēlmju un plānu sarakstam.
Pirmkārt, svarīga ir ne tikai katra cilvēka iekšējā dzīve vai kādas etniskas vai reliģiskas kopienas intereses, bet gan
visa pasaule, ko mēs, cilvēki, apdzīvojam. Pasaule ir tikai viena, un ir neskaitāmas lietas, ko tajā vajadzētu uzlabot.
Pasauli ir iespējams padarīt labāku, un apņemšanās to paveikt noteikti jāliek ziemassvētku zeķē vai jaungadā
plānoto darbu sarakstā.
Otrkārt, viena no svarīgākajām lietām pasaulē ir taisnīgums. Ļaudis tik ļoti uzticas tiesām un likumiem, pat
daudziem noteikumiem un sīkumiem, ko nereti neviens neņem nopietni – kādēļ gan neturēties pie taisnīgums kā
galvenā princips ikdienas darbos? Tas palīdzēs ne tikai darīt labāku pasauli, bet visiem kopā sadzīvot tā, lai neviens
nejustos apdraudēts vai pazemots.
Treškārt, es noteikti iekļautu sarakstā žēlsirdību. “Mīli savu tuvāko kā sevi pašu” ir aicinājums, kas taisnīguma
principu ļauj piemērot ikdienai. Nav grūti būt žēlsirdīgam, ziedojot vai palīdzot tiem, kas laipni pateicas un ir
draudzīgi. Taču palīdzīga roka vajadzīga daudziem, kas ir sāpināti un palīdzētājus nevar ciest ne acu galā. Slimības
un ciešanas nepadara cilvēku labāku, un tāpat kā galējs trūkums un nabadzība daudzās valstīs ir pietiekams iemels
prasīt bēgļa statusu, tāpat arī visi cietēji un nelaimīgie pelnījuši palīdzību, lai kas arī nenotiktu.
Ceturtkārt, vissvarīgākā vērtība uz zemes ir cilvēka dzīvība. Nevis kultūras mantojums, tehnoloģijas, vēsturiski
sasniegumi vai atsevišķu tautu un valstu intereses. Kas iznīcina cilvēka dzīvību, sagrauj visu pasauli, bet kas to glābj,
tas glābj visu pasauli – teikts rakstos. Šis princips jānoglabā katrā zeķē, kas naktī izlikta pie durvīm, lai to piepildītu
ar dāvanām!
Piektkārt, vienlīdzība ir vērtība, kas jātur godā. Cilvēki ir vienādi pēc izcelsmes, bet atšķirīgi pēc paveiktā. Kopēja
cilvēka izcelsme nevienam neļauj sevi uzskatīt par pārāku un vērtīgāku. Vienlīdzība novērš totalitārismu un
vardarbību, sargā no paverdzināšanas un ļauj sadzīvot dažādiem ļaudīm. Neviens nav mazvērtīgs.
Sestkārt, katrs cilvēks ir īpašs un unikāls. Vienlīdzība nenozīmē vienādību. Katram jāpilnveido savas spējas sev un
citiem par labu. Neviens cits nav kā tu, un katram ir īpašas un unikālas dāvanas, likteņa gājums un veiksme. Katrs
no mums ir dzīvs tagad, jo mūsu senči pratuši nodot dzīvības dāvanu nākamajām paaudzēm.
Septītkārt, dāvanu maisā un vēlmju sarakstā jāieliek trauslums. Tieši trauslums, ievainojamība, sapratne, cik viss
pasaulē, dabā un ikdienā ir viegli sapostāms un sagraujams. Iejūtība un diskrētums pret otru cilvēku ir svarīgāks
par reliģiskām un politiskām idejām. Kam vajadzīga tāda reliģija, politika un tradīcijas, kas pazemo cilvēkus, liekot

sekot apgrūtinošiem un absurdiem, nereti pazemojošiem principiem, kas netur cilvēku nekādā vērtē? Tikai un
vienīgi neliešiem, kas izmanto savu varu, lai ļaudis paverdzinātu. Viss visums ir kā sniegpārsliņa, kas vienkārši slīd
tumšā vakarā nezin no kurienes un nezin kurp. Nevajag sniegpārsliņas nevajadzīgi grūstīt.
Astotkārt, vienmēr jāpatur prātā (un vēlmju sarakstā, zeķē, zem eglītes utt.), ka “svešinieks un piemājotājs tu biji
Ēģiptes zemē”. Šajā pasaulē visi esam svešinieki un dzīvojam īsu brīdi. Mirstamām drānām nav kabatu, un cilvēks,
kā nāk pasaulē viens un kails, tāds arī no tās aiziet. Taču dzīves laikā ir iespēja kļūt tuvam citiem ar saviem darbiem,
mīlestību, cieņu un zināšanām, pārvarot iedzimto nošķirtību. Tas attiecas ne tikai uz politiskām aktualitātēm –
bēgļiem vai ļaudīm, kam vajadzīgs patvērums, bet uz ikviena cilvēka skatu, kā raudzīties uz sevi un pārējiem.
Gaišus svētkus!
Draudzes mācītājs

tādu godību, kā Tēva vienpiedzimušajam Dēlam,
pilnu žēlastības un patiesības.” ( Jņ.1:14)

Ak, nāci, nāci, Emmanuēl,
ak, nāci, nāci, Dievs pie mums
Skaistais Adventa laiks šogad iesākas tieši 1.
decembrī. Vārds ’decembris’ burtiski nozīmē:
desmitais mēnesis. Tā tas parādījās senajā romiešu
kalendārā, kas tika izveidots 750 gadus pirms Kristus,
jo toreizējais valdnieks Romulus tā vēlējās. Nāca cits
valdnieks un 45. gadā pirms Kristus tapa cits
kalendārs, jo toreizējais valdnieks Cēzars Jūlijs tā
vēlējās! Vai ‘laiks’ patiesi mainās, nomainoties šīs
pasaules valdniekiem? Nē, to dara tie cilvēku bērni,
kas cenšas laika iedalījumu tā grozīt, lai viņus
neaizmirstu vēstures straumē. Dievs ir tas, kā rokās
stāv visi mūsu laiki! Viņš no mūžības uz mūžību bija,
ir un būs: ”Brīnišķais Padomdevējs, Varonis Dievs,
Mūžīgais tēvs, Miera princis.” (Jes. 9:5) Diemžēl,
pasaulē vēl neatradīsim valsti, kur valda šis Miera
princis.

Tur valda Viņš, kur cits citam pauž šīs absolūti
transformējošās labās ziņās par Dieva iemiesošanas
brīnumu Jēzū un par Viņa žēlastību! Tur cits citu
apdāvina, dalās ticības un cerības spēkā - kā mūsu

Ziņas liecina, cik pasaulē aug nemiers. Vienā valstī
pēc otras saceļas ļaudis, saucot pēc brīvības, cīnoties
par taisnību, par iespēju izdzīvot un gādāt par savām
ģimenēm. Daudzviet pret viņiem saceļas varas kāri,
nežēlīgi valdnieki, kam nerūp, ja aug tautas ciešanas.
Aug arī nemiers cilvēku sirdīs, aug bailes par nākotni,
par to, kā aizsargāt dabu, kā gādāt par tik daudziem
bēgļiem, kā pieklājīgi pārrunāt domstarpības, lai
augtu savstarpēja saprašanās.
Kur tomēr valda Miera princis? Kur žēlastība un
patiesība nav tikai vārdi, bet kur tā definē kā dzīvi
sekot Tam, kas nāca pie mums Jēzū Kristū, Dieva
noteiktā laikā, kad

Autore Helēna Marnauzs, 2013.gadā

draudzēs, ģimenēs un tur, kur kalpojam, vēstot
Kristus evaņģēliju. Ārpus kāda dievnama lasīju:
“Jesus is the reason for the season? Jesus is the gift.
You are the reason.” Šis atgādinājums izraisa ilgas ar
to dalīties un vēl dziļāk mīlēt To, kas mūs vispirms
mīlējis un tos, kurus Viņš arvien mīl!

“Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū
un mēs skatījām viņa godību,

Kur sākt? Varbūt jau ar 1. decembri savu pateicību
pārvērst īstenībā, dāvinot citiem to, kas nestu cerību,
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mieru un laipnību, jo tik daudzi alkst pēc mīlestības
un mūsu labestības. Kāda ārsta birojā lasīju: “In a
world where you can be anything, be kind!”
Visvarenais Dievs, iemiesojoties Jēzū, varēja būt
‘jebkas’ - Valdnieks cēls, varā spēcīgs! Viņš nāca kā
Bērns un kalpoja kā cilvēks, kā cilvēces Glābējs! Viņš
izvēlējās būt laipnīgs un žēlīgs. Ieejot 2020. gadā,
lūgsim, lai Jēzus Kristus dzīve arvien pilnīgāk palīdz
mums būt laipniem - pārpildītos veikalos, steigā,
domstarpībās, nepacietīgā pasaulē – Internetā, lai
augtu miers virs zemes.

kancelē, vai no mūsu Svēto Rakstu lasīšanas, šeit ir
atrodams Ziemassvētku patiesais prieks! Svētajam
Garam atverot mūsu sirdis, mēs ticam un dārgi
glabājam visu, ko Svētie Raksti mums stāsta par šo
Bērnu.
Šīs patiesības ir dziļi jāpārdomā. Tās ne tikai dara
mūsu Ziemassvētkus nozīmīgākus, bet tās mums nes
mūžīgās dzīvības dāvanu!
Mēs vēlamies, lai Ziemassvētku prieks būtu kas
vairāk par seklu jautrību kādās viesībās. Mēs gribam,
lai mūsu piederīgie, draugi, un paziņas iepazītu to
garīgo prieku, kuru Gars iedarbina sirdī kad līdz ar
Mariju mēs kopīgi iedziļināmies mistērijā – Dieva
Dēls, no sievietes dzimis.

Dievs lai dāvina visu, kas katram īsti vajadzīgs
Ziemsvētkos! Viņš lai mājo jūsu vidū un dāvina Gara
spēku īstenot mērķus, kas saskan ar Kristus žēlastību,
patiesību, laipnību un kalpošanas prieku! LELBĀL
Virsvaldes un savā vārdā no sirds novēlu jums
skaistus, Dieva miera un cilvēku laipnības svētītus,
priecīgus Ziemsvētkus un laimīgu 2020. gadu!
Dievam pateicos par katru no jums, kas kopā esat
mūsu Baznīca un Kristū augat un kalpojat,
lai arvien celtos Viņa valstība, kur Miera princis,
mūsu Pestītājs Jēzus valda - Dievs no mūžības uz
mūžību!
Kristus mīlestībā,
+ Lauma Zušēvica
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ziemassvētki atzīmē mūsu Pestītāja, Kunga Kristus,
dzimšanu. Lai šī patiesība piepilda jūsu sirdis un
domas tā, ka šie Ziemassvētki jums un jūsējiem top
svētīgi un līksmi!
Lai Dievs tas Kungs, šajos Ziemassvētkos palīdz
mums saskatīt to pārpilnību, kuru Viņš ielicis katra
rokās.
Noslēdzot šo 2019. gadu un ieejot 2020. gadā, LELBA
raugās uz visu to, ko Kungs ir uzdevis mūsu
kalpošanai, mūsu vadītājiem un draudzēm darīt
mūsu baznīcā, apkartnē un pasaulē. Ir daudz
darāma. Mana lūgšana ir, lai mēs visi atsauktos, kad
dzirdam jautājumu, “Ko lai sūtu?” Atbilde ir, “Es šeit
esmu, Kungs, sūti mani.”

2019 gada Ziemasvētkos
Tā
bija
patiešām
nozīmīga diena Marijai
un Jāzepam. Bērns, kam
no Marijas jāpiedzimst,
būs Dieva Dēls, un viņa
vārds būs Jēzus, jo “Viņš
atpestīs savu tautu no
viņas grēkiem” (Mateja
ev.1:21)

Sveicinu visus LELBA locekļus, amata brāļus un
māsas, darbiniekus un Dieva lūdzējus un novēlu
Dieva svētību jaunajā 2020.gadā.
Prāv. Gunārs Lazdiņš, LELBA priekšnieks

Tajā pirmajā Ziemassvētku naktī, apsolītais Bērns
ienāca pasaulē pazemīgas kūtiņas apstākļos, un Viņa
pirmā gultiņa bija lopu silīte. Bet pāri Betlēmes
pakalniem GODĪBA piepildīja debesis un eņģeļi
pavēstīja ganiem Jēzus piedzimšanu. Gani steidzās
skatīt un pielūgt savu Pestītāju, un stāstīja tālāk par
brīnumainām lietām, kas viņiem bija vēstītas par šo
Bērnu.

DRAUDZES VALDES ZIŅOJUMI
Apsveicam mūsu februāra mēneša apaļo gadu
jubilāri Valiju Trenči, kura sasniegusi cienījamo 95
gada vecumu. Apsveicam arī visus mūsu draudzes
locekļus, kuriem ir dzimšanas dienas janvāra un
februāra mēnešos, it sevišķi Velgu Feizaku un Ritu
Liepiņu kuras jau iepriekš pārkāpušas 90 gadu
slieksni. Vēlam dievpalīgu un veselību nākamajā
gadā.

Un tā tas ir šodien. Vai šo pirmo Ziemassvētku
patiesības dzirdam no bērnu lūpām, no mācītāja
3

Atkal gadiņš aizritējis
Kā vilnītis jūriņā
Atver vārtus Laimes māte
Turpmākam gadiņam.

dienas un saražoja vairāk nekā iepriekšējā gadā, tik
un tā bija par maz. Mūsu pašdarinātajai precei ir liela
piekrišana. Daudz domu un darba stundu tika
ieguldīts, lai lejas zālē valdītu īsta svētku gaisotne.

Draudzes pilnsapulce šogad notiks 15. martā. Kā
katru gadu, atkal kļūst aktuāls jautājums, kuri
draudzes locekļi piekritīs darboties draudzes valdē.
Šogad termiņš aprit Dainai Braunai un Ilsei Zandstrai.
Abas bija ieceltas uz vienu gadu. Valdē vēl uz vienu
gadu paliek Jānis Krūmiņš, Vita Mazpole un Helgi
Tenne-Šēna. Silviai Zalts-Sīpoliņai atlikuši vēl divi
kalpošanas gadi valdē. Valdes sapulces notiek katru
otro mēnesi (tikai 6 reizes gadā!). Lūdzu, padomājiet
nopietni – tās ir tikai 12 stundas, ko veltīt draudzes
labā.

Tirdziņš bija labi apmeklēts un, kā katru gadu, dāmu
komitejai tas ir lielākais līdzekļu ienākums Valdes
vārdā sirsnīgs un liels paldies Dāmu komitejai, kas ik
gadu uzņemas lielo darbu. Paldies visiem, kas
palīdzēja veikt šo darbu. Paldies dāmām, kas cepa
gardumus kafijas un “bake sale” galdam. Paldies
visiem, kas marinēja bietes un ķirbjus, ēvelēja
kāpostus un vēlāk štovēja tos azaidam. Paldies
visiem pīrāgu un piparkūku cepējiem un pārējo
ēdienu gatavotājiem. Paldies trauku novācējiem un
trauku mazgātājiem. Paldies visiem, kas iekārtoja
telpu, un vēlāk visu sakārtoja. Paldies visiem, kas
piedalījās ar saviem ražojumiem. Un paldies visiem
jums, kas nācāt pirkt un baudīt sarūpēto mielastu!

Miera draudzes statūti nosaka, ka vajadzīgi seši
valdes locekļi. Nākamais gads būs krīzes gads, jo
mums vajadzēs piecus jaunus valdes locekļus.
Padomājiet, kas notiks ar draudzi, ja neviens nav ar
mieru kalpot valdē.

Valde Jums visiem sūta sveicienus svētkos.
Novēlam priecīgus ziemassvētkus! Lai ziemassvētku
gaišums dod spēku , veselību un pavada Jūs visu
nākamo gadu.
Vita Mazpole

2020 gadā 9. martā apritēs 70 gadi, kopš 33 latviešu
ieceļotāji formāli nodibināja Miera draudzi. Mēs
atcerēsimies un svinēsim savas draudzes 70 gadu
pastāvēšanu 8. martā. Dienas notikumi tiks izsūtīti
pa e-pastiem, kad tie tiks formulēti.

Pārmaiņas draudzes dzīvē

Baznīcas gada grāmata 2020 gadam pieejama
svētdienās pie ieejas dievnamā. Cena ir $25.

Apsveicam

Turpināsim abonēt ELCIC ( Evangelical Lutheran
Church In Canada) žurnālu Canada Lutheran. Tur
aprakstīti aktuāli notikumi luterāņu baznīcā, vairums
rakstu ir vērtīgi, kas nenoveco un labi pārdomām.
Žurnāls iznāk ik mēnesi un mums ir krājumā kopijas
no iepriekšējiem gadiem. Tie atrodas uz galdiņa pa
kreisi no ieejas dievnamā. Lūdzu, apskatiet un
izšķirstiet, paņemiet uz mājām lasīšanai!

Kristapu Candow un
Shelley Messerschmidt,
kuri salaulājās 21. decembrī.

Paldies talciniekiem, kas katra mēneša trešajā
otrdienā “spodrības talkā” nāk sakopt namu. Paldies
novembra un decembra talciniekiem: Dainai
Braunai, Jānim Krūmiņam, Jānim Mazpolim, Vitai
Mazpolei un Mārai Ponei

DIEVA MIERĀ ATDUSAS
Rita Ausma Liepiņa

Dzimusi 1927. gada 15. janvārī Latvijā
Mirusi 2019. gada 18. decembrī Otavā

Ziemassvētku tirdziņam sākām gatavoties oktobrī ar
kāpostu ēvelēšanu, biešu un ķirbju marinēšanu.
Novembrī sekoja vairākas pīrāgu un piparkūku
talkas. Kaut prāvs skaits talcinieku strādāja vairākas
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Kristīti

Kristīti
2019. gada 24. novembrī

2019. gada 8. decembrī

Vera Evelyn Valentīna Auger, Marisas un Paul
Auger meitiņa

Laila Marie Gisèle Sausiņa, Aleksandra un
Fannie Sausiņas meitiņa

Valsts svētki baznīcā

Svētdien, 17. novembrī latviešu centrā Otavā notika
skaists valsts svētku sarīkojums, kur piedalījās liels
skaits tautiešu. Nesvinējām parastos 18. novembra
svētkus, bet Latvijas valsts 101. gadu kopš
dibināšanas dienu, kā arī Latvijas armijas izveidi un
100. gadu jubileju, kopš tā tika dibināta 1919. gadā
vasarā, kad Latvijas bruņotie spēki apvienojās.

Piemiņas diena iesākās ar Otavas un Monreālas
kopkora koncertu, kur no abām pilsētām piedalījās
turpat 26 dziedātāji Andreja Vītola vadībā. Koncerts
baznīcas telpā iesākas ar klavierēm, Laurai
Akmentiņai spēlējot izjusto klasisko skaņdarbu
“Dievs Tava Zeme Deg”.
Kopkora koncerta uz ekrāna tika rādītas arhīvu bildes
un īsfilmas par Latvijas brīvības cīņām un ainām no
5

seniem laikiem, beigās arī par modernākiem laikiem.
Aranžējums bija veikts ar Michael Pinceneau
palīdzību, bet pulkvedis Agris Ozoliņš stāstīja par
Latvijas brīvības cīņām, un armijas vēsturi līdz pat
moderniem laikiem.

Ziemassvētku tirdziņš

Pēc Latvijas vēstnieka Kārļa Eihenbauma svētku
uzrunas visi tika lūgti uz lejas zāles turpināt
programmu vieglākā gaisotnē.

Vita Mazpole pie ziemassvētku dekorācijām.

Lejas zālē bērni no latviešu svētdienas skoliņas varēja
parādīt savas prasmes un māku iemācīties pantiņus
no galvas visiem pieaugušajiem par prieku. Šoreiz
vispār piedalījās liels skaits bērnu – apmēram 26. Tas
liecina, ka latviešu skoliņai Otavā ir labs pamats un
priekšā vēl daudz darba. Labi apmeklētajā
sarīkojumā piedalījās ap 112 dalībnieki.

Sandra Candow un Krystyna Ribakova pie marinētiem
ķirbjiem, šokolādēm un maizes.

Jānopūš 101 svece.

Sekoja pārraide ar Latvijas jaunā prezidenta Egila
Levita svētku sveicieniem, vēstnieks Kārlis
Eichenbaums ar tostu novēlējā “Saules mūžu
Latvijai”!
Mārtiņš Sausiņš

Dagnija Staško pie sava stenda.
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vecāku palīdzību) un Vija Kluchert (klavieru
pavadījums) nodziedāja “Katru gad no jauna”.

Daina Brauna palīdz piepildīt šķīvjus ar desām un
skābiem kāpostiem pusdienās.

Eglīte Miera draudzes namā 2019
Eglītes sarīkojumus Otavā notiek jau daudzus gadus.
Šī tradīcija ir iemīļota un nevarējām arī šogad to
palaist garām. 15.decembrī notika skolas un
draudzes eglīte, kur piedalījās liels apmeklētāju
skaits, ap 80 cilvēki. Tā sākās ar bērnu Betlēmes
skatu priekšnesumu. Lielākie bērni (Niks un Leo
Zariņi, kopā ar Dārtu Kjasperi), bija teicēji. Diemžēl
neskanēja mikrofons, un ne visi varēja labi sadzirdēt,
bet vairumam klausītāju stāsts labi pazīstams tāpat.

Pēc tam bērniem lejas zālē bija iespēja iet rotaļās.
Nebija laika garlaikoties, jo pasākums turpinājās.
Bērnus apsveica Ināra Eichenbauma no vēstniecības,
ar īpatnēju “dipu dapu” lāču priekšnesumu, kurā
iesaistīja bērnus, kā arī apdāvināja viņus ar
grāmatām un piparkūkām. Nodziedāja jautras
dziesmas un skandinājām zvanus, kas bija aicinājums

Trīs gudrie - Matiass, Niklāvs un Dāvis.

Visvairāk baznīcas apmeklētājus iepriecināja bērnu
ienākšanu baznīcā, gājiens noritēja sekojoši: vispirms
Jāzeps un Marija (Tomas un Emma), tad ganiņi, lopi,
eņģeļi ar lielu zvaigzni, un beigās trīs gudrie (Matiass,
Niklāvs un Dāvis) kuri deklamēja dzeju. Skola (ar
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nākt ziemassvētku vecītim (Chris Brauel). Tā arī viņš
ieradās, kā Lielais Kristaps, spēcīgs, garš un gatavs
bērnus vest pāri Daugavai. Tikai nebija nekur jāved,
bet jāklausās, ko katrs grib, jāfotografējas, un jādod
tiem paciņas. Kaut skolā oficiāli ir 26 bērni, un daži
saslimuši, vecīti apmeklēja 31 bērni. Tad tikai ballīte
sākās, jo varējām mieloties pie bagātīgi klātā ēdiena
galda, ko sarūpēja skolas ģimenes, un bērni varēja
skriet, krāsot, būvēt, jo rotaļlietu skolai ir daudz.

Pēc māc. Ilmāra Zvirgzda teiktas lūgšanas ar Daudz
baltu dieniņu suminājām jubilārus Uģi Lāmu un
Birutu Krūmiņu.
Dzīves pulkstens, steigai par spīti
Zvana tev šodien atmiņu brīdi.
Ik gads tavā gaitā nav bijis par lieku
Nesis gan rūpes, gan dzīvot prieku.
Jau pirms mēneša tika minēts, ka šodienas pusdienas
būšot ikdienišķas jeb tradicionālas latviešu
pusdienas. Kā bija? Bija kartupeļi, cepts šķiņķis,
skābie kāposti, gurķu un tomātu salāti, rupjmaize.
Tātad, bija garšīgas, pieticīgas un barojošas
pusdienas; nekā samākslota vai ornamentāla. Par
latviskām pusdienām pateicība pienākas Ingrīdai
Mazutei un Dagnijai Staško (par skābiem kāpostiem).

Māra Pone palīdz Ingrīdai bērt kartupeļus.
Visjaunākā dalībniece pie ziemassvētku vecīša.

Kad vīna glāzes bija par jaunu piepildītas, atzīmējām
18. novembri, Latvijas neatkarības pasludināšanas
dienu, paceļot glāzes un uzsaucot “saules mūžu
Latvijai.” Kājās stāvot, nodziedājām Vakarjundu
(Svēts mantojums šī zeme mūsu).

Paldies bērniem, vecākiem, vecītim, paciņu
taisītājiem un visiem, kuri palīdzēja sākumā telpu
iekārtot, un beigās sakārtot un sakopt. Paldies
draudzei par jauko sadarbību!
Ingrīda Mazute

Programmas daļā mūs uzrunāja Ināra Eihenbauma
kundze. Viņa bija izvēlējusies tematu, kas brīnišķīgi
iekļāvās latviešiem atzīmējamos novembŗa mēneša
notikumos, proti, vēsturisku pārskatu par Latvijas
karogu.

SENIORU KLUBS
Novembrī
Novembŗa saietā kopā bijām 38, ieskaitot trīs goda
viesus: kādreizējo Latvijas vēstnieku Kanadā Jāni
Lūsi un viņa dzīvesbiedri Māru Lūsi, un tagadējā
Latvijas vēstnieka dzīvesbiedri Ināru Eihenbaumu.

Letgaļu karogs pirmo reizi vēsturē minēts 1209.
gadā, latviešu un igauņu brīvības cīņu laikā pret vācu
feodāļiem. Un “Atskaņu chronika” min, ka 1280.
gadā “Nāca nu ar sarkanu tie karogu, kam vidū balta
svītra bija.” Karogs ir apdziedāts arī daudzās dainās.
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Saieta laikā klātesošie varēja apskatīt gar sienu izliktu
izstādi ar fotogrāfijām, dokumentiem un
grāmatiņām no "Mazās Latvijas'' trimdas gadiem DP
nometnēs – ap piecu gadu garumā no trimdas
sākuma 1944. g. līdz izceļošanai uz citām zemēm.
Vairāk kā 200 nometnēs Vācijā darbojās latviešu
organizācijas, uzplauka sabiedriskā rosība, pastāvēja
teātri, uzveda operas, darbojās Baltijas Universitāte,
pamatskolas, avīzes, iespieda 800 grāmatu,
izveidojās Daugavas Vanagu organizācija utt.

Pirmā Pasaules kaŗa laikā latviešu strēlnieki daudz
godinājuši sarkanbaltsarkano karogu, kaut toreiz ar
likumu vēl nebija noteiktas karoga dimensijas un
krāsas. Tāpēc tā laika fotogrāfijās redzami karogi ar
atšķirīgiem baltās joslas platumiem (piemēram, 1/3
no visa platuma). Latvijas karogs apstiprināts ar īpašu
Satversmes lēmumu 1921. gada 15. jūnijā un tad arī
noteiktas sarkano un balto krāsu proporcijas (2:1:2).

“Mazā Latvija bēgļu nometnes (1944 – 1950)” izstāde.

Saiets noslēdzās ar filmas izrādi, kas lielā mērā
atspoguļoja ne tikai minētās “Mazās Latvijas”
darbības Vācijā, bet arī aktivitātes Amerikā un citur.
Sevišķi interesanti bija vērot izvilkumus no 1968.
gada dziesmu svētkiem Klīvlandē, kur pieminēja
Latvijas 50 gadu neatkarību un kur runu teica Latvijas
diplomātiskā un konsulāra dienesta vadītājs trimdā
Dr. Arnolds Spekke.
Aivars Pone

Pēc Latvijas 1940. gada okupācijas ilgus gadus par
karoga uzvilkšanu draudēja kriminālatbildība. Tikai
sākot ar 1988. gadu bija iespējams karogu Latvijā
atkal izrādīt atklāti. Mūsdienās karogs plīvo brīvi.

Decembrī
Pēdējā šīgada senioru saietā valdīja Ziemsvētku
noskaņa. Telpu rotāja kupla svētku eglīte un uz katra
galda vāzītē bija skujiņas un baltas neļķītes. Kopā
bijām 37, kas uzskatāms par lielu skaitu. Siltus svētku
sveicienus no Floridas atsūtījuši Linda un Geof
Booles.
Ar tradicionālo Daudz baltu dieniņu apsveicām trīs
jubilārus: Genādiju Ribakovu, Edīti Taylor un Anitu
Flynn. Tad ierastajā kārtībā saskandinājām vīna
glāzes.
Rūpju mākoņus ja projām velsi,
Saltums Tevi pieveikt nepagūs.
Ja pret sauli galvu augšup celsi,
Arī gadu sniegā silti būs.
Kārlis Students

Par saistošo un interesanto priekšnesumu Senioru
kluba priekšniece Vija Hay referentei pasniedza rožu
buķeti.

Galda lūgšanu Ziemassvētku mielastam teica
mācītājs Zvirgzds. Nepārsteidza, ka šoreiz mielasta
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uzmanības centrā bija tītari ar pildījumu un
garšvielām, un dzērveņu mērce. Bet klāt bija arī
kartupeļu biezenis, burkānu šķēles, rožkāposti, sēņu
mērce un lapu salāti. Par bagātīgo svētku mielastu
liela pateicība pienākas trīs rūķīšiem: saimniecei Vitai
Mazpolei, Rolfam Kluchertam, kas cepa tītarus, un
Vijai Hay, kas gatavoja saknes un salātus. Roku
gatavošanā pielika arī Vija Klucherte un Jānis
Mazpolis. Paldies viņiem visiem.

Noslēgumā priekšniece Vija Hay pateicās visiem, kas
pielikuši roku, lai šodienas svētku mielasts labi
izdotos, lai rastos svētku izjūta, un visiem novēlēja
priecīgus Ziemsvētkus un laimīgu 2020. gadu.
Nākamais senioru saiets notiks 2020. gada 9. janvārī.
Tad pēc pusdienām noturēsim gadskārtējo Senioru
kluba pilnsapulci. Gaidīsim visus biedrus pilnā skaitā,
lai noklausītos kluba valdes locekļu ziņojumus,
pārrunātu kluba darbību utt.
Aivars Pone

Rolfs Klucherts pasniedz ēdienu Anitai Flynn.

Priekšniece Vija Hay visiem priekšā nolasīja
interesantu rakstu, kas septiņdesmitajos gados
publicēts laikrakstā “Laiks.” Rakstā “Paradīzes
barometrs – vai tas vēstīs sniegu,” autors min, ka
Otavas ziemas aukstums tikai mazliet atpaliek no
Mongolijas galvaspilsētas Ulanbatoras rekordus
sasniegušā aukstuma.

Aicinājums piedalīties
Draudzes pilnsapulcē

Senioros jau vairākus gadus Ziemsvētkos
savstarpējas pašapdāvināšanās vietā esam katrs
ziedojuši naudu Otavas trūkumcietējiem. Šogad
īpašā groziņā saieta laikā saziedoto summu, $165,
nosūtījām “Ottawa Food Bank.”

20120 gada 15. martā pēc dievkalpojuma
Darba kārtība
1. Pilnsapulces darba kārtības pieņemšana
2. 2019. gada pilnsapulces protokola pieņemšana
3. a) 2019. gada darbības pārskati
b) 2019. gada kases pārskats
c) Revidenta ziņojums
4. 2020. gada budžets, pārrunas un
pieņemšana
5. Amatpersonu vēlēšana
6. Dažādi jautājumi

Ziemsvētki nekad nav pilnīgi bez Ziemsvētku
dziesmām. Šoreiz visu klātesošo dziedātās dziesmas
skanēja īpaši labi, jo pavadījumu uz savām “Casio”
klavierēm meistarīgi spēlēja Vija Klucherte.
Nodziedājām vairākas visiem pazīstamas dziesmas
(piemēram, “Es skaistu rozīt’ zinu,” un “Eņģeļus mēs
dzirdējām”). Kā pēdējo nodziedājām allaž skaisto
Ziemsvētku dziesmu stūrakmeni “Klusa nakts, svēta
nakts.”
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Otavas Latviešu senioru klubs
Otavas Latviešu senioru klubs ir bezpeļņas organizācija (dibināta 1985. gadā), kas Otavas apkārtnē
pārstāv latviešu izcelsmes seniorus un notur vai veicina sabiedriskas aktivitātes.
Par biedru var kļūt latviešu izcelsmes persona, kas sasniegusi 55 gadu vecumu, ieskaitot biedru laulātos
draugus. Biedru nauda ir noteikta $12.00 gadā.
Kluba biedri regulāri tiekas Miera draudzes namā uz apmēram 2 ½ stundām katra mēneša pirmajā
ceturtdienā (atskaitot jūliju un augustu). Sēžam pie klātiem galdiem, svinam dzimšanas dienas, baudām
pašu gatavotas pusdienas ($6.00), dziedam dziesmas, sniedzam programmu, kas var būt referāts,
stāstījums, pamācība, filma vai diapozitīvi u.c. Parasti klājam sešus galdus ar sešām vietām katru.
Šī rakstiņa lasītāj, nāc pie mums kā viesis! Ja patiks – kļūsti par biedru!
Vija Hay, Senioru kluba priekšniece
613 822 6724
vija.hay@sympatico.ca

PANKŪKU BROKASTIS / PANCAKE BREAKFAST
svētdien, 2020. gada 9. februārī / Sunday, 9 February 2020
(pēc dievkalpojuma / after service)
All you can eat breakfast buffet with large selection
Liela dažādība visām gaumēm

$10
Bērniem līdz 12 gadiem par brīvu
Children under 12 eat for free

Aiciniet līdzi ğimeni un draugus!
Bring your family and friends!
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Priecīgus Ziemassvētkus
novēl
Daila un Daila ANDERSONI

Daina un Pēteris BRAUNI

Anita un Gord FLYNN
Vijas HAY

Ligita GALDIŅA

Andrejs un Helgii Tenne-Šēns ar ģimeni

Andris ĶESTERIS

Biruta un Jānis KRŪMIŅŠ

Uģis LĀMA

Sylvie un Andris LANGE

Jānis un Vita MAZPOĻI

Ligita un Juris MIEZĪTIS

Māra un Aivars PONE

Silvia un Ģirts SĪPOLIŅŠ

Sarma SVILĀNS un ģimene

Māra ZARIŅA un ģimene

Aivars un Dagnija Staško ar lielģimeni

Mīļie Miera draudzes locekļi un mīļie draugi!
Jūs esiet laipni aicināti piedalīties Miera draudzes

70 gadu jubilejas svinībās
2015.g. 8. martā plkst. 11.00
Mācītājs Ilmārs Zvirgzds noturēs dievkalpojumu.
Sekos saviesīga pēcpusdiena lejas zālē ar īsu oficiālo daļu.
Rādīsim bildes no draudzes dzīves.
Dāmu komiteja gādās svētku galdu, bet lūdzam kuplināt azaidu ar groziņiem.
Sniedzot atbalstu draudzes nākotnei,
aicinām un pateicamies par Jūsu ziedojumiem
Nākotnes fondam.

MIERA DRAUDZES VĒSTIS izdod Otavas latviešu ev.lut. Miera draudze
Iznāk sešas reizes gadā.
Gada abonements: draudzes locekļiem $15.00, citiem Kanādā $20.00, ārzemēs $25.00
Baznīca un draudzes nams: 83 Main St. at Lees, Ottawa, ON K1S 1B5 tel. 613-230-4085
Draudzes mācītājs: Ilmārs Zvirgzds: tel. 613-400-3288, zvirgzds@me.com
Draudzes valdes priekšniece: Vita Mazpole, tel. 613-692-6056, mazpolis@gmail.com
Draudzes kasiere: Daina Brauna, tel. 613-521-0726, dainabrauns@aol.com
Pērminderu koordinators: Andris Lange, tel. 613-822-3328, andrislange@rogers.com
MDV Redakcija
Redaktors un korektors: Ilmārs Zvirgzds zvirgzds@me.com
Kalendārs: Helgi Tenne-Šēne h.tennesens@gmail.com
Maketēšana: Uģis Lāma lamau@bell.net
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Nākamās Miera Draudzes Vēstis iznāks
marta sākumā.
Rakstus un sludinājumus iesniegt līdz
2020. gada 20. februārim

KALENDĀRS 2020 GADA JANVĀRIS - MARTS
Miera Draudzes Vēstīm klāt pievienotajā dievkalpojumu, sarīkojumu un notikumu kalendārā uzrādām arī citu
Otavas latviešu organizāciju aktivitātes, ja tās savlaicīgi pieteiktas. Bilingual services or events are in italics.
Kalendārā ietilpināmās aktivitātes piesakāmas Helgi Tenne-Šēnei, 613-824-5940, e-pasts
h.tennesens@gmail.com

Janvāris
5 svētdiena
9 ceturtdiena
12 svētdiena

11.00
12.00
11.00

19 svētdiena

11.00

21 otrdiena
26 svētdiena

10.00
11.00

2 svētdiena

11.00

6 ceturtdiena
9 svētdiena

12.00
11.00

Dievkalpojums, otrā svētdiena pēc Ziemsvētkiem. Pērm. Jānis Krūmiņš.
Senioru saiets. Senioru gadskārtējā pilnsapulce.
Dievkalpojums, Epifānijas laika pirmā svētdiena. Pērm. Juris Miezītis
Latviešu skola sanāk plkst. 10.45
Dievkalpojums, Epifānijas laika otrā svētdiena. Pērm. Ģirts SĪpoliņš
Sekos garīgā stunda. Latviešu skola sanāk plkst. 10.45
Nama tīrīšanas talka.
Dievkalpojums, Epifānijas laika trešā svētdiena. Pērm. Tālis Brauns
Latviešu skola sanāk plkst. 10.45

Februāris

11 otrdiena
16
18 otrdiena
23 svētdiena

10.00
10.00
11.00

26 trešdiena

Dievkalpojums, Epifānijas laika ceturtā svētdiena. Pērm. Jānis Krūmiņš
Latviešu skola sanāk plkst. 10.45.
Senioru saiets.
Dievkalpojums, Epifānijas laika piektā svētdiena. Pērm. Tim McDade. Bilingual
Service. Sekos pankūka brokastis. Service followed by pancake brunch.
Latviešu skola sanāk plkst. 10.45.
Valdes sēde
Dievkalpojums nenotiek - garā nedēļas nogale.
Nama tīrīšanas talka.
Dievkalpojums, Epifānijas laika pēdējā svētdiena. Pērm. Andris Lange
Latviešu skola sanāk plkst. 10.45. Sekos garīgā stunda.
Pelnu trešdiena - kopējais dievkalpojums ar Otavas Lut. draudzēm. English Service

Marts
1 svētdiena

11.00

5 ceturtdiena
8 svētdiena

12.00
11.00

15 svētdiena

11.00

17 otrdiena

10.00

Dievkalpojums, Gavēņa laika pirmā svētdiena. Pērm. Juris Miezītis
Latviešu skola sanāk plkst. 10.45.
Senioru saiets.
Dievkalpojums, Gavēņa laika otrā svētdiena. Pērm. Daina Brauna. Bilingual service
Pulkveža Oskara Kalpaka atcere. Sekos draudzes 70.g. jubilēja svinības. Service
followed the congregation's 70th anniversary celebration.
Latviešu skola sanāk plkst. 10.45
Dievkalpojums, Gavēņa laika trešā svētdiena. Pērm. Jānis Krūmiņš
Sekos draudzes gadskārtējā pilnsapulce. Service followed by annual general meetin
Nama tīrīšanas talka.
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