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Lenten practices 

It’s again the Lenten season of the year. We’ve experienced it many times before and many times we’ve fallen into a 
Lenten pitfall. Lent is a wonderful time for spiritual growth, but this growth can be hindered by common mistakes. We 
start out with good intentions only to fizzle out by week three or set ourselves up for failure. Let’s have a closer look at 
the common pitfalls along with an action plans how to address them. By knowing about them in advance, we can avoid 
them and have a Lent that is spiritually fruitful. 
 
Egoistic Lenten practices 
A common Lenten pitfall is to plan your Lenten sacrifices without taking into account how these will affect your loved 
ones. They truly are a means to grow spiritually. They provide us with concrete expressions of love. As we learn how to 
love each other amid the struggles of daily life, we learn more about God’s love for us. 

Action plan:  Review your plans for spiritual growth and evaluate whether they are putting an undue hardship on your 
family. 

Treating Lenten Sacrifices like New Year’s Resolutions 
J-starting your diet on Ash Wednesday and getting back on track with your New Year’s resolution to lose weight. 

What’s wrong with that? Isn’t God all about second chances? Here’s your opportunity to give your resolutions another 
chance. 

The problem is that resolutions tend to be all about you whereas Lent is all about God. It’s not a second chance to get 
those resolutions right but a second chance to get right with God. Sure, you may forgo sweets with the benefit of losing 
weight, but if your reason for giving up sweets or starting an exercise program is to lose weight rather than to grow closer 
to God, then you are doomed to fail. 

Sugar is such an integral part of our American culture that ridding our diet of all sugar is as impossible as getting rid of all 
sodium.  

Action plan:  Take your broken New Year’s resolutions and turn them into spiritual resolutions by taking the focus off you 
and putting it on God. 

Getting Discouraged and Giving Up 
I just mentioned, last year I gave up sweets for Lent. Maybe I should just admit that I have no willpower and give up, I 
thought.  

I was definitely worn down. I had no energy left to resist temptation, so when temptation came, I gave right in. Who can 
prevail when sugar-coated enticements are everywhere? And so I was left where I began, with no option but to call upon 
God for help. I couldn’t do it on my own. I could give up, admit that I am weak, or I could ask God to help me do better. 

Fortunately for us, God is willing to give us another chance. His capacity for forgiveness is infinite. 

Action plan:  If you find you aren’t doing well with your Lenten promises, pick yourself up and try again. Discouragement 
is the devil’s friend. Don’t give in. 
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Trying to Do Too Much 
“Tend to undertake too much, then somehow get it done.” That is a common trait seen in a trendy personality test. 

As with all of our strengths, there is a weakness associated with it. I’m good at getting a job done, but in the process I can 
be considered unfriendly and antisocial. But I’m neither. I’m just focused! 

Trying to do too much sets us up for failure. Better to add one thing and do it well. Or better yet, subtract something that 
maybe isn’t as necessary to our life as we think it is, like watching TV. 

At the end of the 40 days of Lent is the celebration of Holy Week. After 40 days in the desert, when Jesus was weak from 
fasting, the devil chose to tempt him, hoping to prevail because Jesus was in a weakened state.  

Sometimes, the best thing to do during Lent is to let go of all preconceptions and expectations in order to let Lent be 
Lent—a time of spiritual growth, led by God, not you. Do I get the Lent that I want, or the one God wants for me? 

Action plan:  Find one activity you can let go of in order to be open to the movement of God’s spirit 

Being a Spiritual Show-Off 
You know the type—they come to work tired after volunteering for their church pantry or the numerous committees they 
serve on, wear their ashes like a gold medal, and are sure to tell you about the many charities they support with their 
donations. Jesus had choice words about such individuals. 

I think about this book every time I hear this passage from Matthew. When confronted with spiritual show-offs, it can be 
so tempting to respond in kind, telling them all you are doing for God. But in doing so you rob yourself of the benefit of 
what you are doing. 

Are you doing your good deeds to be seen by others and receive worldly rewards or are you doing them for God? If for 
God, then that is reward enough. 

Action plan:  Refrain from comparing yourself to others or allowing Lent to become a competition. Do your good deeds in 
secret. 

Failing to Celebrate the Easter Season 
There are 40 days of Lent, 50 days in the Easter season. That means we are meant to spend more time rejoicing than we 
spend repenting! 

We spend time focusing on Lent, making sacrifices, striving to grow in our faith, then Easter comes and we are done. If 
only we spent as much time celebrating Easter as we spend preparing for Easter. 

When Lent is over, do you continue the spiritual growth you achieved? Or do you just go back to life as usual? 

Action plan:  This year, plan Easter celebrations to take place throughout the Easter season. Put as much effort into this 
as you put into Lent! 

(A shortened version from https://www.franciscanmedia.org/) 
 

 

IZSALKUMS VAR BŪT IESĀKUMS 

Jēzus tiem sacīja:  “ES ESMU dzīvības maize.   
Kas nāk pie manis, tam nesalks, 

un, kas man tic, tam neslāps ne mūžam.”   (Jņ 6:35) 
 

Pēc kā tu esi izsalcis? Paldies Dievam, mēs savu fizisko 
izsalkumu samērā viegli spējam apmierināt. Daudziem 
tomēr tas ir, tiem nepieciešams mūsu atbalsts. Bet minu, 
ka vairākumam no mums veikali ir tuvu, kaut arvien biežāk 
tos neapmeklējam. Gaidām tik, ka mājās pievedīs pārtiku 
un pat sagatavotus ēdienus. Tehnoloģija!  Tā sevišķi ir laba  

 

 
un noderīga tiem, kuriem pašiem pietrūkst spēka vai 
iespējas iepirkties. Bet Jēzus runā par cita veida izsalkumu 
- par tādu, ko pat visbagātākās maltītes nespēj apmierināt.   

https://www.franciscanmedia.org/
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Šajā brīdī īpaši domāju par tevi, kas varbūt ilgi neesi 
apstājies dzīves skrējienā, lai ievērotu, ka varbūt arī tu esi 
nonācis citādākā izsalkumā. Vai pašam tev šķiet, ka kaut 
kas tevī ir izsmelts, iztukšots un aug tevī ilgas pēc kaut kā, 
ko pašam grūti vārdos izteikt. Varbūt esi izsalcis pēc 
atjaunotas dzīves jēgas, pēc pašvērtības apliecinājuma, ka 
tu neesi tikai tas, kas tev pieder, ko tu nopelni, vai tas, ko 
citi saka, vai nesaka par tevi. Varbūt esi izsalcis pēc 
patiesas mīlestības, kas tevi nevērtēs pēc tā, cik ‘likes’ 
parādās tavā “Facebook” lapā.  Šāds izsalkums var būt 
iesākums iepazīšanās ceļam ar sevi un Viņu, kas nāk pretī, 
žēlastībā un mīlestībā tevi meklējot.   
 
Tāds iekšējs dvēseles izsalkums var arī būt iesākums ceļam 
atpakaļ pie Viņa. Tā kādreiz notiek arī ar draugiem, ar ko 
sen neesam tikušies. Dziļi sirdī piedzīvojam, ka pat pēc 
gadiem sarunu ar patiesu draugu mēs varam atsākt, it kā 
tā nekad nebūtu pārtrūkusi. Atceries - Kristus ir tāds 
Draugs, kas vienmēr  gatavs turpināt sarunas un atjaunot 
attiecības. Viņš var paēdināt tavu dvēseli un apmierināt 
tavu izsalkumu pēc autentiskas, pilnvērtīgākas dzīves. 
 
Kristus Ciešanu laiks šogad iesākas 26. februārī - Lielā 
Lūdzamā dienā un noslēgsies Kristus Augšāmcelšanās rītā 
- 12. aprīlī.  Kā paies tev šīs sešas svētdienas un 40 dienas? 
Aicinu katrā dienā atrast kaut piecas minūtes, ko veltīt 
norādītiem Bībeles vārdiem un, ja pietiek, arī ik nedēļai 
izraudzītai lūgšanai. Ja pie rokas nav Bībeles, vari to atrast 
“bibele.lv”.  Ja gribas lasīt  angliski - “biblegateway.com” 
var noderēt. Katrai svētdienai klāt pierakstīts tās 
nosaukums latīņu valodā. Tā ir sena tradīcija, kas palīdz 
izveidot lasīšanas plānu, vai, kā mēs teiktu - ceļa karti. 
Paldies Tijai Abulai un māc. Tālim Rēdmanim par tehnisko 
palīdzību, izveidojot lasījumu sarakstu. 
 
Droši, ka tu esi aizņemts, tomēr pat visīsākais laiks kopā ar 
Dievu piešķir citu nozīmi pārējai dienai un naktij. Sirdī 
ieplūdīs miers un spēks, sajūta, ka esi atguvis vai no jauna 
ieguvis patiesu sirds Draugu. Un varbūt, ejot cauri šim 
sešu nedēļu ciklam, šajā ceļā ar Viņu, tu arī pamanīsi, 
atgūsi, iegūsi īstos draugus, ar kuriem kopā dodies tur - pie 
altāra, lai Svētā Vakarēdiena mielastā piedzīvotu Viņa 
žēlastības un mīlestības pilnību, kas apmierina izsalkumu 
un atklāj, cik dzīvē labi ceļot ne tikai ar Jēzu, bet kopā ar 
citiem, kam arī Viņš ir Draugs un Pestītājs.  
 
Vēlu jums Dieva svētītu Ciešanu laiku un lūgšanās palieku 
vienota ar jums Kristus mīlestībā. 
 

  Archibīskape Lauma Zušēvica  

 

DRAUDZES VALDES ZIŅOJUMI 

Apsveicam mūsu marta mēneša apaļo gadu jubilāri Kiru 
Obrazcovu, kura sasniegusi cienījamu 90 gadu vecumu. 
Apsveicam arī visus mūsu draudzes locekļus, kuriem 
dzimšanas dienas marta un aprīļa mēnešos, it sevišķi 
Dzidru Innus un Līviju Janitēnu, kuras jau laikus pārkāpa 
90 gadu slieksni. Novēlam dievpalīgu un veselību 
nākamajā gadā. 
  

Ar Tevi gadi sarunājas, 
Darbs padarītais Tevi sveic. 
Kā dārgakmeņi gadi krājas 
Pie Tevis apstājās un sveic. 

 
8. martā atzīmēsim un svinēsim draudzes 70 gadu 
jubileju. Jubilejas svētku dievkalpojumu ievadīs 
ērģelniece, Vija Kluchert ar baznīcas korāļiem (St. 
Anthony’s Choral) un pēc dievkalpojums  Vija Kluchert 
(ērģeles) un Anita Gaide (klavieres) mūs iepriecinās ar 
“Duet Suite for Organ /Piano” (komponējis D.Bedard).  
Pirms dosimies uz sabiedrības telpu, paredzēta kopbilde 
baznīcas priekšā. 
 
Sekos jubilejas oficiālā daļa ar apsveikumiem un tad dāmu 
sagādāto mielastu. Mielasta laikā varēs skatīt bildes no 
baznīcas pasākumiem un padomāt par iepriekšējiem 
gadiem un nākotni. 
 
Tā kā 8. marts ir arī pulkveža O. Kalpaka piemiņas diena 
Otavas Korporācijas Kopas locekļi stāvēs goda sardzē pie 
karoga. 
 
Draudzes pilnsapulce notiks 15. martā. Šogad termiņš 
aprit Dainai Braunai un Ilsei Zandstrai, kuras abas bija 
ieceltas uz vienu gadu.  Valdē vēl uz vienu gadu paliek 
Jānis Krūmiņš, Vita Mazpole un Helgi Tenne-Šēna. Silvija 
Zalts-Sīpoliņai vēl atlikuši divi gadi valdē. Meklējam vismaz 
divus jaunus kandidātus. Valdes sēdes ilgst apmēram 
divas stundas un notiek sešas reizes gadā. Jūs esat 
saņēmuši darbības pārskatus un iepriekšējā gada 
pilnsapulces protokolu. Lūdzu izlasiet pirms sēdes. 
 
Draudzes valde turpina precizēt draudzes locekļu 
sarakstu. Lūdz paziņojiet ja ir kādas maiņas jūsu 
kontaktinformācijā 
 
Draudze ir iegādājusies jaunu mikrofonu atvietojot 
pazudušo.   
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Paldies talciniekiem, kas katra mēneša trešajā otrdienā 
“spodrības talkā’’ nāk sakopt namu. Paldies Rutai Barr, 
Dainai Braunai, Jānim Krūmiņam, Vitai Mazpolei, Mārai 
Ponei un Silviai Sīpoliņai 
 
Paldies visām pankūku cepējām: Dainai un Pēterim 
Brauniem, Sandrai Candow, Anitai Flynn, Vijai Hay, Silvijai 
Jūrmalietei, Vitai Mazpolei, Ingrīdai Mazutei, Mārai Ponei, 
Dagnijai Staško, un Trish Wright (Uģa Lāmas vedeklai). 
Mazi un lieli baudīja tik ļoti dažādas pankūkas – melleņu, 
ābolu, skāba krējuma, paniņu, saldā kartupeļu, parastās, 
krepes, komm-morgen-wieder (pildītas ar gaļu) un 
magoņu vafeles. Paldies arī tiem, kas saklāja galdus un 
tiem, kas vēlāk mazgāja traukus un visu nokārtoja. Bez 
jūsu pūlēm Pankūku Brokastis nebūtu izdevušās! 
 
Skatoties uz priekšu:  

12. aprīlī notiks bilingvāls Lieldienu dievkalpojums, kuram 
sekos Lieldienu brokastis groziņu veidā. Kā beidzamā laikā 
ierasts, dāmas aicinātas ierasties Lieldienu cepurēs. 

Šopavasar lietoto mantu tirdziņš (rummage sale) notiks 
18. aprīlī. Sāciet šķirot mantas, ko vairs nelietojiet un no 
kurām varat šķirties, lai kāds cits varētu tās izmantot. 
 
25. aprīlī notiks Lielā talka.  Pēc padarītā darba, talciniekus 
cienāsim ar pusdienām . 

3. maijā pēc dievkalpojuma atzīmēsim Baltā galdauta 
svētkus ar groziņiem veidā un piedalīsimies skolas gada 
nobeigšanas svinībās. 

 
Pārmaiņas draudzes dzīvē   
 
 
 

2020.g. 6. februārī dzima  
Viviāna Ausma Lopesa,  
Solvitas Rakitko un Miguel Lopez meitiņa 
 

 

SENIORU KLUBS 

Janvārī 
Senioru kluba pirmais šīgada saiets Miera draudzes telpās 
norisinājās 9. janvārī, klātesot 33, no kuŗiem 30 bija 
balsstiesīgi biedri.  Balsstiesīgums šinī gadījumā ir 
nozīmīgs, jo dienas programmā bija paredzēta arī Senioru 
kluba gadskārtējā pilnsapulce. Ar klusuma brīdi 
pieminējām mūžībā aizgājušo Ritu Liepiņu, ilggadīgo kluba 
biedri. 

Ar dziesmu dzimšanas dienā apsveicām četrus jubilārus:  
A. Langi, I. Zandstru, R. Barr un J. Mazpoli. 
 

Lai tev vienmēr jautra oma, 
Priecīgs prāts un gudra doma, 
Lai tev vienmēr pietiek spara 
Darīt to, ko jāpadara! 

 
Garšīgas pusdienas bija gatavojušas saimnieces Krystyna 
Ribakova un Sarma Svilane.  Ēdām grieķu stilā gatavotu 
cāļa gaļu, īpaši pasniegtus saldos kartupeļus un gurķu 
salātus.  Netrūka bagātīga klāsta rupjmaizes. 
 

 
2020 Ilse Zandstra, pavāre Sarma Svilane, Ruta Barr un pavāre 
Krystyna Ribakova 

 
Pilnsapulces laikā bija interesanti noklausīties visu kluba 
darbinieku – kā valdes locekļu tā arī ārpus valdes 
darbinieku – ziņojumus/pārskatus.  Daudzi pielikuši roku, 
lai klubs varētu sekmīgi darboties, un kluba priekšniece 
visiem par to sirsnīgi pateicās.  Kluba valde kopā ar ārpus 
valdes darbiniekiem noturējusi trīs sēdes.  Nav aizmirsti 
ilggadīgie kluba biedri, kuŗi vairs nav spējīgi atnākt uz 
saietiem, tie apciemoti mājās.  2019. gadā izsūtītas 19 
apsveikumu un līdzjūtību kartītes.   
 
Pašreiz klubā esot 42 pilntiesīgie biedri, 4 ilggadīgie seniori 
un divi goda biedri.  Gada laikā noturēti 10 saieti, un 
caurmēra apmeklētāju skaits bijis 32, ieskaitot viesus.  
Kluba priekšniece Vija Hay izteica īpašu pateicību azaidu 
gatavotājām saimniecēm un palīgiem, kūku un vīna 
ziedotājiem un programmu pasniedzējiem, māc. Ilmāram 
Zvirgzdam un kases grāmatu revidentei Dainai Braunai. 
 
Saietos atzīmētas latviešiem nozīmīgas dienas, piemēram,  
pulkveža Kalpaka piemiņa, Jāņi, Baltā galdauta diena, 
Valsts svētki, Ziemsvētki. Atceroties trimdas laikus Vācijā 
un citur, izkārtota maza izstāde “Mazā Latvija.” 
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Kasieres Helgi-Lii Tenne-Šēnas gatavoto kases pārskatu 
par 2019. gadu pilnsapulce pieņēma vienbalsīgi.  Gads 
beidzies ar mazu iztrūkumu (-$196.81). 2020. gadā būs 
savādāk, jo ar balsu vairākumu pilnsapulce pieņēma 2020. 
gadu budžetu, kur paredzētas augstākas pusdienu/ēdienu 
maksas un gada beigās daudzkārt lielāks deficīts. 
 
Amatpersonas tekošajam darbības gadam tika ievēlētas 
aklamācijas kārtībā.  Valdē darbosies piecas personas: Vija 
Hay – priekšniece; Vija Klucherte – priekšnieces vietniece; 
Aivars Pone – sekretārs; Helgi-Lii Tenne-Šēna – kasiere; 
Krystyna Ribakova – biedrzine. Ārpus valdes palīgi būs 
Uģis Lāma – programmu pārzinis; Māra Pone – 
saimniecības pārzine; Jānis Mazpolis un Uģis Lāma – vīna 
pārziņi.  Revidente – Daina Brauna. 

Aivars Pone 

 
 
Februārī 
Sniega un aukstuma dēļ februāra saietā bijām tikai 27, kas 
bija mazāk nekā iepriekšējās reizēs. Viesos bija Ruta un 
Harijs Whittaker.  
 
Pēc māc. Ilmāra Zvirgzda teiktās galda lūgšanas kluba 
priekšniece Vija Hay apsveica jauno biedri Lorraine 
Sausiņu. Apsveica arī Christopher Candow ar 
salaulāšanos. 

Ej laimīte vedējos, 
Jaunas dzīves sācējiem! 
Lai netrūka laimes dienu, 
Visu mūžu dzīvojot. 

 
Ar Daudz baltu dieniņu un vīna glāžu saskandināšanu 
suminājām šī mēneša jubilāres – Velgu Feizaku, Ligitu 
Galdiņu un Valliju Trenci. Diemžēl, Vallija pati nevarēja būt 
klāt veselības dēļ.  
 

 
Jubilāres Velga Feizaka un Ligita Galdiņa  

Lai tavā mūžā saules daudz, 
Lai tavā sirdī prieks. 
Lai nākotne vēl ilgi var, 
Tev daudz ko skaistu sniegt. 

Pusdienās bija ļoti garšīgi piedāvājumi – sautēta jēra gaļa 
ar dārzeņiem un tiem, kas neēd gaļu, sautēti dārzeņi 
marokiešu stilā. Klāt bija rīsi un salāti. Liela pateicība 
saimniekiem Vijai un Rolfam Kluchertiem, kaut Vija pati 
bija saslimusi. Pateicība Ģirtam Sīpoliņam, Aivaram un 
Mārai Ponei, kas nāca palīgā. Pēc pusdienām Aivars Pone 
novadīja Alfreda Vintera komponēto dziesmu “Dzintra”. 
Sekoja saldais ēdiens ar jubilāru savestām kūkām. 
 

 
Šefpavārs Rolfs Klucherts smeļ Rūtai Whittaker garšīgu 
sautējumu.  

 
Kluba priekšniece Vija Hay nolasīja ziņojumus. Aprīlī 
Senioru klubs atzīmēs 35 gadu jubileju, kas būs vēl 
jāizplāno. Uģis Lāma pastāstīja par viņa atvestām mazām 
sarkanām pankūkām sirsniņu formā. Recepti esot 
noskatījies British Baking Show un uzcepis! 
 
Programmas daļā 
turpinājās “Iepazīšanās” 
cikls ar Christopher 
Candow stāstījumu par 
savu māti Kiru Obrazcovu. 
Noskatījāmies intervijas 
video ierakstu, kas tapis 
2013. gadā, kurā Kira 
stāstīja par ierašanos 
Ņufaundlandē 1948.g. 
jūnijā, kas toreiz vēl bija 
Anglijas valdījumā 
(Dominion of 
Newfoundland), nevis Kanadas province. Kira kā pusaudze 
izbrauca no Vācijas ar savas māsas Jūnijas Langinas 



6 
 

ģimeni. Viņi ir braukuši ar lidmašīnu no Frankfurtes uz 
Gander, bet lielās miglas dēļ lidmašīna novirzīta uz 
Ņujorku. Tā viņi dabūjuši pavadīt 3-4 dienas slavenajā Ellis 
Island jauniebraucēju ‘cietumā’. Viņiem pat piedāvāts 
palikt ASV, tomēr nolēmuši braukt uz Ņufaundlandi, kur 
svainim Ernestam Langinam gaidīja darbs Bowater papīra 
fabrikā. Ielidojuši beidzot Gander, viņus sagaidījis sniegs. 
Tad ar vilcienu Newfie Bullet braukuši uz Corner Brook, kur 
tad arī apmetušies. Visi bijuši ļoti priecīgi, jo, kā Ņujorkā, 
tā Ņufaundlandē varējuši ēst, cik grib. Protams, tādēļ arī 
ļoti pieņēmušies svarā.  
 
1948.g. Kira iestājās ģimnāzijas 11. klasē, kas toreiz bija 
ģimnāzijas pēdējā klase. Angļu valoda bija pietiekama, lai 
sekotu mācībām, bet tā kā visus priekšmetus Kira jau 
zināja, viņai ļāva pie valdības kārtot beigu eksāmenus jau 
pirms Ziemassvētkiem un nobeigt skolu. Pēc tam viņa gāja 
strādāt Bowater birojā, kur sagatavoja algas. Viņa arī 
pieteicās Memorial universitātē St. John’s pilsētā, kur 
divus gadus mācījās pre-med fakultātē. Kiras vecāki 
iebrauca Ņufaundlandē 1949.g. pavasarī, pēc tam, kad 
Ņufaundlande bija oficiāli kļuvusi par Kanadas 10. 
provinci. Visi tad arī sāka kārtot Kanadas pilsonību. 
1951.g. Kira uzsāka zobārstniecības studijas Dalhousie 
universitātē Halifaksā. Viņas grupā bija 12 studenti – Kira 
bija vienīgā, kas uzņemta no Memorial universitātes, un 
vienīgā sieviete. Tālāk sekoja foto no Kiras jaunības. 
Klātesošie pateicās par ļoti interesanto sniegumu ar 
sirsnīgiem aplausiem. 

 
Kira (pa kreisu) zobārstniecības studiju laikā Dalhousie 
universitātē Halifaksā.                       Foto: no K.Obrazcovas albuma. 

 
Tālāk Vija Hay nolasīja Dainas Aunas rakstīto stāstījumu 
par Otavas sabiedrības sākuma gadiem, sevišķi par 
latviešu skolas dibināšanu. D. Auna bija ierosinātāja skolas 
dibināšanai, ko atbalstīja toreizējais Otavas Latviešu 
biedrības priekšnieks A. Ķīvītis un draudzes priekšnieks A. 
Dzītars. Draudze palīdzēja ar izdevumiem, bet D. Aunai 

bija jāsameklē skolotāji, kas bija gatavi strādāt bez 
atalgojuma. Interesanti, ka ne visas ģimenes atbalstīja 
skolas dibināšanu un atrunājās visādi – bērniem pārāk liels 
slogs, nav laika, u.c. Viena problēma bija, ka Otavā tanī 
laikā bija divas draudzes un radās jautājums, vai katrai 
draudzei būs sava skola. Kad Otavā ieradās māc. Edgars 
Lange ar ģimeni, viņš apvienoja draudzes vienā Miera 
draudzē un pārņēma skolas vadību. Māc. E. Lange ilgus 
gadus ļoti sekmīgi vadīja skolu un guva lielu sabiedrības 
atsaucību. Vislielākā problēma bija tas, ka skolai nebija 
pašai savas skolas telpas, un bija jāpaļaujas uz sabiedrības 
un Otavas pilsētas labvēlības. 
 
Šo ļoti interesanto informācijas piesātināto saietu 
noslēdza ar tradicionālo Daugav’ abas malas. 
 

Sarma Svilane 
 

 
Maruta Pierce un Vija Hay sirniņas dienas krāsās. 

 

Pankūku brokastis 
 

  
Dievkalpojumā laikā notika bērniem skola sarīkojuma zālē.  
Pirms rotaļām Uģis Lāma rādīja bildes no rūķīšu meža un  
pilsētas Tērvetes Latvijā. 
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Pankūku brokastis 

 
Pēc vairākām enerģiskām rotaļām bērniem krietni kārojās 
pankūkas.  
 

 

Pētera “crepes flambé” vienmēr ir ļoti populāras. 

 
Mārtiņš Sausiņš piedāvā mazmeitai lielu pankūku izvēli. 

 
 

 

Aicinājums piedalīties 

Draudzes pilnsapulcē 
 

2020. g. 15. martā pēc dievkalpojuma 
 

DARBA KĀRTĪBA 
 

1. Pilnsapulces darba kārtības pieņemšana 
 
2. Balss skaitītāju izraudzīšana/ievēlēšana 
 
3. 2019. g. pilnsapulces protokola pieņemšana 
 
4. 2019. gada pārskati: 
 a) darbības pārskati 
 b) kases pārskats 
 c) revīzijas komitejas ziņojums 
 
5. 2020. g. budžets: 
 a) pārrunas un pieņemšana 
  
6. Amatpersonu vēlēšana: 
 a) valde 
 b) ārpus valdes darbinieku apstiprināšana 
 
7. Dažādi jautājumi 

 
 
 

Labdarības koncerts “Dziesma Brīvībai” (“Song to 
Freedom”)  9. maijā, pulksten 4:00 

Latvijas vārdu pasaulē nesam mēs it visi, kam Latvija tuva, 
kam tuva tās kultūra, cilvēki un vēsture. Arī šeit – trimdā, 
jeb diasporā, kā šobrīd pieņemts teikt, mēs esam balsts 
Latvijai, tās cilvēkiem, radošumam un panākumiem. Mazu 
valstu liktenis pasaules lielo varu starpā ir kā nebeidzama 
cīņa par sevis apliecināšanu, cīņa par valstisko, kulturālo 
un visu svarīgāk – cilvēcīgo.  

Ir cilvēki, kas Latvijas vārdu nes tuvu un tālu pasaulē – tie 
ir mūsu izcilie mūziķi, mākslinieki, rakstnieki, biznesa 
cilvēki un, protams, sportisti. Šis stāsts ir par ļoti 
pašaizliedzīgiem un īpašiem sportistiem – Latvijas 
paralimpiešiem. Šo atlētu devums, par spīti fiziskām 
iespējām, nes Latvijas vārdu tālu un plaši. Tie ir 
visaugstākie panākumi, par kuriem uzzinām retāk, jo 
prese un sabiedrība, diemžēl, nepievērš līdzvērtīgu 
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uzmanību, kā piemēram Olimpisko spēļu sportistiem. 
2016. gadā Brazīlijā, Riodižaneiro, Latvijas paralimpiešu 
sniegums bija tiešām augstākā kaluma. Tur notiekošajās 
Paralimpiskajās spēlēs piedalījās 11 sportisti 7 sporta 
veidos un ieguva 4 medaļas: divus zeltus (Aigars Apinis, 
diska mešana; Diāna Dadzīte, šķēpa mešana) un divas 
bronzas (Diāna Dadzīte, diska mešana; Edgars Bergs, lodes 
grūšana). 

Šogad Tokijas Paralimpiskajās spēlēs, kuras norisināsies 
no 25. augusta līdz 6. Septembrim, no jauna mūsu brīvību 
un Latvijas vārdu pasaulē nesīs paralimpieši piedaloties 
vairākās disciplīnās un sporta veidos. Diemžēl, Latvijā gan 
valsts, gan sabiedrības atbalsts šiem sportistiem paliek 
Olimpisko spēļu ēnā. Lai notiktu sociālas pārmaiņas, ir 
jāpalīdz ieraudzīt, atzīt un novērtēt tieši šo sportistu 
devums Latvijas vārda un brīvības nešanai pasaulē. Šo 
sportistu devums ir kā dziesma brīvībai, dziesma, kuru 
mums ir jāsadzird un jāstiprina ar savām sirdīm.  

Svarīgs ir tieši simbolisks atbalsts no plašākas pasaules 
Latviešu sabiedrības un viņu draugiem un atbalstītājiem. 
Tamdēļ, 9. maijā, pulksten 4:00 pēcpusdienā Otavā, St. 
Bartholomew Anglikāņu baznīcā, 125 MacKay Street, 
kopā pulcēsies Kanādas Latviešu mūziķi, lai sniegtu savu 
dziesmu brīvībai, lai sniegtu atbalstu Paralimpiskajiem 
sportistiem. LNAK (Latvijas Nacionālā Apvienība Kanādā) 
izkārtojumā un ar LRDF (Latvian Relief and Development 
Fund) palīdzību vāksim līdzekļus Latvijas Paralimpiskajiem 
sportistiem dalībai Tokijas spēlēs (būs pieejamas tax 
receipts), un atzīmēsim, cik svarīgi ir parādīt plašāku 
pasaules latviešu sabiedrības vienotību un spēju sniegt 
atbalstu cits citam, neatkarīgi no mītnes zemes.  

Koncertā piedalās: Anita un Ivars Gaides, Vija Kluchert, 
Kaspars Reinis, Juris Ķeniņš, Otavas-Montreālas 
apvienotais koris “Atbalsis” Andreja Vītola un Ērika 
Jerumaņa vadībā, Latviešu mūzikas ansamblis “Skanda” 
Jāņa Beloglāzova vadībā, Līva Zemīte, Aleksandrs 
Spurmanis. Programmā – plaša un daudzveidīga mūzika 
sākot no J.S. Bacha un beidzot ar rokenrolu, līdztekus 
iekļaujot Kanādas Latviešu komponistu Jāņa Kalniņa, 
Tālivalža Ķeniņa un Imanta Ramiņa mūziku. Izskanēs 
ērģeļu, klavieru, čella, elektriskās ģitāras, kora un solo 
mūzika. Visi mīļi aicināti gan apmeklēt koncertu, gan 
ziedot sportistu atbalstam! Pēc koncerta sekos 
pieņemšana ar Latvijas Republikas vēstniecības Kanādā 
atbalstu. Pastāstiet par koncertu tuvākiem un tālākiem 
draugiem! Plašāka informācija sekos Latvija Amerikā, 
Facebook, draudžu ziņās, uc. 

 
Koncerta rīkotāju vārdā, Kaspars Reinis (LNAK) 

Rīkotāji: 
Kaspars Reinis (LNAK), Ivars un Anita Gaides, Vija Kluchert, 
Elizabeth Heatherington, Ruth Honeywell, Jānis Beloglāzovs, 
Iveta Bertovska 
 

Labvēļi: 
Daugavas Vanagu Kanadas valde (DV KV) 
Latviešu nacionālā apvienība Kanadā (LNAK) 
LNAK Izglītības un Kultūras fonds (LNAK IKF) 
Latvijas Nacionālās operas fonds Kanadā (LNOF-K) 
Latvijas Ērģelnieku ģilde Kanadā (LĒĢA-K) 
Latvian Relief and Development Fund (LRDF) 
Latvijas Republikas Vēstniecība Kanādā 
St. Bartholomew's Anglikāņu baznīca 
Otavas Ev.Lut. Miera draudze 
Privātpersonas 

 

Charity concert: “Song to Freedom” 

Latvia’s name is carried by everyone, who feels close to 
the country, to its culture, people and history. Also here 
in former exile, or, diaspora, we are an important support 
to Latvia, its people, creativity and success. The destiny of 
smaller countries among the world powers involves a 
constant fight for selfhood, for statehood, for culture, and 
most important – for the humane. 

There are individuals, who carry Latvia’s name and honor 
far and wide in the world – our great musicians, artists, 
writers, business people and of course athletes. This is a 
story about hard-working and special athletes – Latvian 
paralympians. Despite of physical abilities, these athletes 
carry Latvia’s name far and wide. Their achievements are 
of the highest rank, yet we hear about them a lot less than 
about Olympic athletes. This is due to the lack of attention 
paid to them by both the Latvian media and subsequently 
– society. Latvian paralympians achieved the highest 
results in 2016 Rio de Janero Paralympic games. The 
Latvian paralympic team consisted of 11 athletes 
participating in 7 different disciplines. Their participation 
resulted with 4 medals: two golden (Aigars Apinis, discus 
throw; Diāna Dadzīte, javelin throw) and two bronze 
(Diāna Dadzīte, discus throw; Edgars Bergs, shot put 
throw). 

This year in Tokyo Paralympic games, which will take place 
from 25th of August until 6th of September, once again 
our freedom and Latvia will be celebrated by the 
paralympians throught their participation in various game 
disciplines. Unfortunately, both the state and the societal 
support to these athletes is overshadowed by the 
Olympics. In order there to be a social change, we need to 
learn to see, recognize, value and support exactly these 
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athletes and their achievements that carries and 
celebrates Latvia’s freedom in the world. Their 
achievemnt is like a song to freedom, song that we need 
to learn how to hear and need to strenghten with our 
hearts. 

In this case, support from the wider global Latvian society 
and their friends and supporters is very important. 
Therefore, on 9th of May, at 4:00 PM at St. 
Bartholemew’s Anglican church in Ottawa (125 MacKay 
Street), Canadian Latvian musicians will gather together 
to offer their song to freedom to support the Latvian 
paralympians. Organised by LNFC (Latvian National 
Federation in Canada) and supported by LRDF (Latvian 
Relief and Development Fund), there will be a fundraiser 
to support Latvian athletes in preparation for and 
participation in Tokyo Paralympi cs (tax receipts will be 
available). We will also show how important it is for the 
wider global Latvian society to be united for an aim and 
show support to one another, regardless from where one 
lives.  

Charity concert participants: Anita and Ivars Gaide, Vija 
Kluchert, Kaspars Reinis, Juris Ķeniņš, Ottawa-Montreal 
mixed choir “Atbalss”– directors Andrejs Vītols and Ēriks 
Jerumanis, Latvian Music ensamble “Skanda” – director 
Jānis Beloglāzovs, Līva Zemīte, Aleksandrs Spurmanis. 
Music programme will cover a wide range starting from 
J.S. Bach and ending with Latvian rock n’ roll, also 

including music by Canadian Latvian composers Jānis 
Kalniņš, Talivaldis Ķeniņš and Imants Ramiņš. You will hear 
organ, piano, cello, electric guitar, choir and vocal music. 
All are welcome to our charity concert and to express their 
support for the athletes. There will be a reception after 
the concert supported by the Embassy of Latvia in Canada. 
Spread the word about the concert to friends close and 
far! More information will follow in the newspaper Latvija 
Amerikā, through media, Facebook and newsletters, etc.  

In the name of organisers,  Kaspars Reinis (LNFC) 
 
Organisers: 
Kaspars Reinis (LNFC), Ivars un Anita Gaides, Vija Kluchert, 
Elizabeth Heatherington, Ruth Honeywell, Jānis Beloglāzovs, 
Iveta Bertovska 
 

Supporters: 
DV Latvian Relief Society of Canada 
Latvian National Federation in Canada 
LNAK Education and Culture foundation 
Latvia’s National Opera Fund in Canada 
Latvia’s Organists Guild in Canada 
Latvian Relief and Development Fund (LRDF) 
Embassy of Latvia in Canada 
St. Bartholomew's Anglican Church 
Peace Latvian Ev Lutheran Church 
Private benefactors 

 

 

 

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 
 

  

mailto:vija.hay@sympatico.ca
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Jūs visi laipni aicināti piedalīties  

Miera draudzes 70 gadu jubilejas svinībās  
8. martā plkst. 11:00 mūsu baznīcā. 

Dievkalpojumā piedalīsies prāvests Dāvis Kaņeps 
 un  

dievkalpojumu kuplinās 
Vijas Kluchert un Anitas Gaides dueta koncerts 

 

Dāmu komiteja ar palīdzēm būs sagādājušas svētku mielastu. 
 

Ieeja pret ziedojumiem – no tiem segsim draudzes 70 gadu jubilejas izdevumus 
 un pārpalikumu izmantosim nama uzturēšanai. 

 
Vita Mazpole, Draudzes priekšniece 
Ilmārs Zvirgzds, Draudzes mācītājs 

 

You are cordially invited to 

the 70th anniversary of the Peace Latvian Ev-Lutheran Church 
on Sunday, the 8th of March at 11:00 a.m. 

at 83 Main Street (at Lees). 
 

The service will include the participation of guest pastor, Dean Davis Kaneps  
and 

a concert by a duet of well-known organists 
Anita Gaide and her sister Vija Kluchert. 

 

A luncheon will be provided by the women’s committee. 
participation by donation 

(Any donations exceeding the anniversary expenses will go toward the upkeep of the building.) 
 

Vita Mazpole, head of church committee 
Ilmārs Zvirgzds, resident minister 

 

 
Joint Exhibition 

by the Museum of the Occupation of Latvia and the Museum of Jews in Latvia 
in the Canadian War Museum, 1 Vimy Place 

March 5 to March 22, 2020 
Regular museum hours 

 
Latvijas Okupācijas muzeja un muzeja Ebreji Latvijā"  IZSTĀDE 

Canadian War Museum, 1 Vimy Place 

No 5. marta līdz 22. martam 
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THE LATVIAN TRAGEDY 

1941 was a tragic year in the history of Latvia as 

successive tragedies overtook one another. Military 

occupation and crimes against humanity by two brutal 

totalitarian states – the Soviet Union and Nazi Germany – 

took the lives of around 100 000 Latvian citizens, among 

them children and the elderly. This was about 5% of 

Latvia’s pre-war population of nearly two million. Both 

occupation regimes attempted to turn Latvian citizens 

against each other, conscript them into their armies and 

involve them in crimes against humanity. The Soviet 

Union occupied Latvia on 17 June 1940 and immediately 

organized the establishment of a pro-Soviet, communist 

regime. On 5 August 1940 Latvia was annexed into the 

Union of Soviet Socialist Republics (USSR) as the 

Latvian Soviet Socialist Republic (LSSR).    

The Soviet regime’s rule of terror in Latvia intensified in 

June 1941, with a campaign to eliminate those Latvian 

officers still in active service. On14 June 15 443 

prominent citizens and their families were deported 

without a court order to distant regions of the USSR. Only 

about 60% of the deportees survived the ordeal. Other 

tragedies followed in quick succession.   

Nazi Germany invaded Latvia on 22 June 1941 making 

Latvia the battlefield of two tyrannical powers. As this 

phase of the war started, Soviet officials murdered or 

deported from Latvia several thousand political prisoners. 

The Germans arrived with a plan to annihilate the Latvian 

Jews by accusing them of the crimes of the Soviet regime 

and involve other Latvian citizens in acts of retribution. 

This was the beginning of the Holocaust in Latvia. By the 

end of 1941, about 70 000, or 75% of Latvia’s Jewish 

citizens had been murdered. Latvian Roma and mentally 

ill people were likewise killed; so were persons accused 

of collaboration with the former pro-Soviet communist 

regime.  

1941 was also tragic for the people of Latvia because their 

hope that the Republic of Latvia would be restored when 

the Soviet occupation ended proved to be false. Every 

family, every individual in Latvia was affected by the 

foreign occupation of their country – the resulting 

political changes, the annihilation of people and the 

destruction of property. This exhibition, therefore, shows 

the fate of real individuals and real families.  

The authors of this exhibition wish to emphasise that 

• the victims of the Soviet and Nazi occupation regimes were 

Latvian citizens, members of all ethnic groups living in 

Latvia; 

• the Republic of Latvia, restored in 1991, condemns all 

perpetrators of crimes against humanity in the tragic year 

1941, and the years that followed, and respectfully 

remembers all victims.  

The exhibition was prepared by historians Ritvars 

Jansons, Iļja Ļenskis, Ojārs Stepens, and Marģers 

Vestermanis.   

 

Latvijas Okupācijas muzeja 
un muzeja Ebreji Latvijā"  IZSTĀDE 

1941. gads bija traģisks gads Latvijas vēsturē. Viena 
traģēdija sekoja otrai. Divu brutālu totalitāru lielvaru - 
Padomju Sociālistisko Republiku Savienības (PSRS) un 
nacistiskās Vācijas - okupācija un viņu noziegumi pret 
cilvēci iznīcināja ap 100 000 jeb 5% nevainīgu Latvijas 
pilsoņu, bērnus un sirmgalvjus ieskaitot. Latvijas 
Republikā 1930. gadu beigās bija tikai nepilni divi miljoni 
iedzīvotāju. Abas svešās varas centās savstarpēji sanaidot 
Latvijas pilsoņus un viņus iesaistīt noziegumos pret 
cilvēci. 

PSRS karaspēks okupēja Latviju 1940. gada 17. jūnijā. 
Tika nodibināts komunistisks režīms un 1940. gada 5. 
augustā Latviju iekļāva Padomju Savienībā kā Latvijas 
Padomju Sociālistisko Republiku (LPSR). Šī režīma 
terors pret Latvijas tautu viskrasāk izpaudās 1941. gada 
14. jūnijā, kad bez tiesas lēmuma arestēja un uz tāliem 
PSRS apgabaliem deportēja 15 443 Latvijas pilsoņus, 
galvenokārt politisko, kulturālo, ekonomisko un militāro 
eliti ar visām ģimenēm.Tikai60%izsūtītodeportāciju 
pārdzīvoja. 

22. jūnijā Latvijā iebruka nacistiskās Vācijas karaspēks, 
un Latvija kļuva par padomju un vācu cīņas lauku. 
Sākoties šai kara darbībai, komunistiskā režīma vara 
noslepkavoja vai izsūtīja vēl tūkstošiem politisko 
cietumnieku. 

Vācu okupanti ieradās Latvijā ar plānu iznīcināt Latvijas 
ebrejus, vainojot viņus komunistu režīma noziegumos, un 
ebreju iznīcināšanā iesaistot citus Latvijas pilsoņus. 
Holokausts bija lielākais genocīda noziegums Latvijas 
teritorijā. Līdz 1941. gada beigām bija noslepkavoti ap 70 
000 jeb 75% Latvijas ebreju tautības pilsoņu. Iznīcināja 
arī Latvijas romus un garīgi slimus cilvēkus. Nošāva arī 
tos, kurus vainoja sadarbībā ar komunistu režīmu. Katrs 
minētais notikums lielākā vai mazākā mērā ietekmēja 
ikvienu Latvijas ģimeni, ikvienu pilsoni. 

Latvijas traģēdija 1941. gadā bija arī nepiepildītās 
cerības atjaunot Latvijas Republiku. Tādēļ izstāde par 
1941. gada traģiskajiem notikumiem rāda konkrētu 
cilvēku un ģimeņu likteņus. 

Izstādes autori uzsver, ka komunistiskās un nacistiskās 
okupācijas režīmu upuri bija Latvijas Republikas pilsoņi 
- visu valstī dzīvojošo tautību cilvēki. 1991. gadā 
atjaunotā Latvijas Republika nosoda visus, kuri vainīgi 
traģiskā 1941. gada un vēlāko gadu noziegumos pret 
cilvēci, un godbijībā piemin visus šo abu režīmu upurus. 

 

Izstādes autori - vēsturnieki Ritvars Jansons, lija Ļenskis, 
Ojārs Stepens, Marģers Vestermanis. Māksliniece - Ieva 
Nagliņa. 
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    Lieldienu dievkalpojums 
svētdien, 12. aprīlī, plkst. 9.00 

    Easter Service 
Sunday, April 12th, 9:00 a.m. 

 

Pēc dievkalpojuma 

LIELDIENU KAFIJAS GALDS 

 

ar dažādiem Lieldienu labumiem. 

Lūdzam piedalīties ar groziņiem. 

 

Priecāsimies arī par kādu  

līdzi paņemtu krāsotu olu. 

 

      Draudzes Dāmu komiteja 

 

 

 
 

Lietoto mantu tirdziņš Draudzes namā 
Sestdien, 18. aprīlī, no plkst. 9:00 līdz 13:00 

 

Annual Spring Rummage Sale 
Saturday, 18 April, from 9:00 to 1:00 p.m. 

 
Mantas var nodot svētdienās dievkalpojumu laikā martā un aprīlī, un 

otrdien, 14. aprīlī, no plkst. 10:00 līdz 12:00,  
ceturtdien, 16. aprīlī, no plkst. 18:00 līdz 20:00 un 

    piektdien, 17. aprīlī, no plkst. 10:00 līdz 12:00. 
 

Mēs ar pateicību pieņemsim tīras un nebojātas mantas. 
Elektriskas ierīces pieņemsim, ja tās vēl kārtīgi strādā. 

Diemžēl vairs nevaram pieņemt datorus un to piederumus. 
 

Aicinām pieteikties palīgus mantu izlikšanā (14. un 16. aprīlī), pārdošanā 
un/vai nokrāmēšanā pēc tirdziņa beigām (sestdien, 18. aprīlī). 

Zvanīt Ingrīdai Mazutei 613-225-4949. 
 

       Rīko draudzes Dāmu komiteja 
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Nāc talkā!  

LIELĀ TALKA 2020 Latvijā un Otavā! 

Sestdien, 25. aprīlī, no pulksten 9:00 līdz 13:00 

sakopsim Otavas Latviešu ev.-lut. Miera draudzes namu! 

 

Būs siltas pusdienas un atspirdzinājumi 

Talkot aicina Miera draudze un Latvijas vēstniecība 

*** 

BIG CLEANUP 2020 in Latvia and Ottawa! 

 
On Saturday, 25 April, from 9:00 a.m. to 1:00 p.m.  

 
be part of the Big Cleanup 2020 and help  tidy up the church 

 building and surrounding area! 
 

Hot lunch and refreshments will be served 
 

Organized by Peace congregation and the Embassy of Latvia 

 

  
 

 

 

 
 

Ziņojam, ka baznīcā pie ieejas interesentiem 

pieejami vairāki avīzes "Latvija Amerikā” 

eksemplāri. 
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                            Baltā galdauta svētki un  

                   Otavas latviešu skoliņas mācību gada noslēgums 

     svētdien, 3. maijā, pēc dievkalpojuma 

               Visi mīļi aicināti!  

                    Lūdzam nākt ar svētku cienastu groziņu veidā! 

 

 

   Baltā galdauta svētki Otavā - svētdien, 3. maijā 

Baltā galdauta svētki ir veids kā svinēt Latvijas otro dzimšanas dienu – mūsu PAR dienu, pieminot 1990. gada 4. maiju, 

kad Latvijas PSR Augstākā padome pieņēma deklarāciju Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu, ar šo lēmumu 

atjaunojot Latvijas suverenitāti. Tā bija diena, kad izvēlējāmies brīvību, pateicām PAR grāmatām, kas drīkst būt mūsu 

grāmatplauktos, PAR mūsu draugiem no visas pasaules, PAR brīvai informācijai, uzņēmīgumam un patiesai līdzdalībai. 

Visi ir aicināti savā kopienā, ģimenē, pagalmā, draugu lokā vai darba vietā 4. maijā svinēt Baltā galdauta svētkus! 

Uzklāsim BALTU GALDAUTU! 

Baltā galdauta svētku norisi veidojam mēs paši. Svinībās esam aicināti uzsvērt šādus aspektus: 

 kopīga galda klāšana un svinēšana par godu Latvijai; 

 baltais galdauts kā pašapziņas un lepnuma simbols; 

 kopā būšana un sarunas, sadziedāšanās, sadancošanās, filmu skatīšanās, dzejas vai prozas lasījumi, izceļot savas 

apkaimes nozīmīgākos notikumus un godinot personības; 

 senu tradīciju, nemateriālā, t.sk. kulinārā mantojuma apzināšana un godā celšana (LV100.lv). 

 
 

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  

  

Nākamās Miera Draudzes Vēstis iznāks 

maija sākumā. 

Rakstus un sludinājumus iesniegt līdz 

2020. gada 24. aprīlim 

mailto:zvirgzds@me.com
mailto:mazpolis@gmail.com
mailto:dainabrauns@aol.com
mailto:andrislange@rogers.com
mailto:zvirgzds@me.com
mailto:h.tennesens@gmail.com
mailto:lamau@bell.net
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KALENDĀRS 2020 GADA MARTS - MAIJS 

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 
 

Marts 

1 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, Gavēņa laika pirmā svētdiena. Pērm. Juris Miezītis 
Latviešu skola sanāk plkst. 10.45.   

5 ceturtdien 12.00 Senioru saiets. 

8 svētdiena  11.00 Dievkalpojums, Gavēņa laika otrā  svētdiena. Pērm. Daina Brauna. Bilingual service. 
 Pulkveža Oskara Kalpaka atcere. Sekos draudzes 70.g. jubilejas svinības. Service 
 followed by the congregation's 70th anniversary celebration. 

15 svētdiena  11.00 Dievkalpojums, Gavēņa laika trešā svētdiena. Pērm. Jānis Krūmiņš 
Sekos draudzes gadskārtējā pilnsapulce. Service followed by annual general meeting 
Latviešu skola sanāk plkst. 10.45.   

17 otrdiena 10.00 Nama tīrīšanas talka. 

22 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, Gavēņa laika ceturtā svētdiena. Pērm. Ģirts Sīpoliņš  
Valdes un pērminderu ievešana amatā. Sekos garīgā stunda. 
Latviešu skola sanāk plkst. 10.45. 

29 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, Gavēņa laika piektā svētdiena. Pērm. Tālis Brauns 
Latviešu skola sanāk plkst. 10.45.   

 

Aprīlis 

2 ceturtdiena 12.00 Senioru saiets. 

 5 svētdiena  11.00 Dievkalpojums, Pūpolu svētdiena. Pērm. Andris Lange 
Latviešu skola sanāk plkst. 10.45.   

10 piektdiena 11.00 Dievkalpojums, Lielā Piektdiena. Pērm. Daina Brauns 

12 svētdiena   9.00 Dievkalpojums, Kristus Augšāmcelšanās svētki - Lieldienas. Pērm. Ģirts Sīpoliņš  
 Sekos Lieldienu brokastis. Easter Sunday Service - bilingual. Followed by Easter  
Sunday brunch. 

14 otrdiena 10.00 Valdes sēde 

18 sestdiena 9.00-13.00 Lietoto mantu tirdziņš. 

19 svētdiena  11.00 Dievkalpojums, Baltā svētdiena. Pērm. Juris Miezītis. 
Sekos garīgā stunda. Latviešu skola sanāk plkst. 10.45 

25 sestdiena 9.00-13.00 Lielā  talka. 

26 svētdiena  11.00 Dievkalpojums, Lieldienu laika trešā svētdiena. Pērm. Tālis Brauns 
Latviešu skola sanāk plkst. 10.45.   

 

Maijs 

 3 svētdiena  11.00 Dievkalpojums, Lieldienu laika ceturtā svētdiena. Pērm. Jānis Krūmiņš 
Seko Baltā galdauta svētki. Latviešu skola sanāk plkst. 10.45.  Skolas nobeigšanas 
svinības. School year end party. 

           7 ceturtdiena  12.00 Senioru saiets. 

10 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, Lieldienu laika piektā svētdiena. Pērm. Tim McDade 
 Ģimenes diena. Mother's Day bilingual service.  

 17   Dievkalpojums nenotiek - garā nedēļas nogale. 

19 otrdiena 10.00 Nama tīrīšanas talka. 

    
              

 

mailto:h.tennesens@gmail.com

