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PĀRDOMAS UN LŪGŠANA REFORMĀCIJAS DIENAS RĪTĀ 

Dievs, Debestēvs! Paldies par šo dienu! Tu vienlaicīgi esi pagātne, šis mirklis un visa nākotne.  Tavs Vārds ir Tavs Dēls, kas 
pasaulei atklāj Tevi.  Kā Tu mīlējis Viņu, tā mēs Viņā topam mīlēti un iedrošināti, un Viņš ir un būs pamats mūsu ticībai un 
Tavai valstībai virs zemes. Virs zemes, Kungs, ir tik daudz rūpju, ciešanu un pārbaudījumu, stiprini visus, kas kopā esam 
Tava Baznīca, lai mēs, kā Tevis svētīti darba rīki, varētu turpināt katram palīdzēt atrast patvērumu Tevī un palīdzību arī pie 
mums. Tā ir Tava svētīta Baznīca, kas šodien svin savu dzimšanas dienu.  Neļauj tai sagurt, neļauj tai zaudēt Svētā Gara 
spēku, kas dzīvu dara un dzīves pārveido! Paldies, Tev, Debestēvs, - Tu pārvērti manu dzīvi caur Vārdu un Sakramentu - un 
tiem, kas man atklāja Tevi!  Paldies par viņiem, kas devās un dodas kopā, kalpojot Tev ar mīlestību, kas atjauno cilvēku, 
dāvina cerību un stiprina ticībā; kas saņemot žēlastību, to tālāk sniedz un piedod cits citam, kā Tu mums esi piedevis. 

Paldies, Debestēvs, par Latvijas Evaņģēliski luterisko Baznīcu pasaulē! Paldies par visiem, kas tajā kopā strādā, lūdz, 
priecājas un pateicas. Tos vieno cerība, ka katrs Tavs bērns nejustos viens, aizmirsts, nevajadzīgs vai atstumts, un arī caur 
mums tiktu aicināts ienākt tur, kur vieta katram. Kungs, ja vēl ko varētu lūgt, tad, lūdzu, palīdzi man vadīt šo Baznīcu, kuras 
Labais Gans vienmēr būs tavs Dēls Jēzus. Kad pietrūkst vārdu, dāvini tos. Kad pietrūkst miera, atjauno to. Dod, ka nekad 
nepietrūktu mīlestības pret Tevi un visiem, visiem -  patiešām visiem. Paldies par to, ko man ir iemācījuši bērni, jaunieši, 
ģimene, draudzes locekļi un draudžu vadītāji, Baznīcas nekad nenogurstošie darbinieki Virsvaldē, Kristus visdažādākie 
kalpi. Paldies arī par to, ko man iemācījuši tie, kas izaicina, pretojas, pārbauda, jo tā tie mani darījuši stiprāku un atklājuši 
to, par ko nespēju un nedrīkstu klusēt.  

Jēzu, lūdzu, piedod man manus grēkus un kļūdas.  Kad esmu citus sāpinājusi un pāri tiem darījusi, palīdzi lūgt piedošanu 
un atjaunot attiecības, kas nes svētību.  Palīdzi, Dievs, šai pasaulei un mūsu Latvijai. Svētī, aizsargā un dāvini gudrību 
nedomāt tikai par sevi un savu nākotni, bet par visas pasaules drošību, dabu, veselību un izdzīvošanas spēju.  

Paldies par to, kā tik skaisti nobirst lapas krāsu segā, kura izraisa bērnos prieku lapas rokās satvert un augšup mest! Kas 
nāk no debesīm, tā tiek tām atkal dāvināts! Kaut mēs visi līdzīgi spētu! Jādodas, Dievs, uz dievkalpojumu! Jādodas kopā 
Kristus mīlestībā, cerībā un ticībā Tevi teikt, slavēt un Tev uzticēt visu sevi un mūsu Baznīcu! 

Jēzus vārdā lūdzu….Āmen. 
+Lauma 
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RUDENS VĒTRAINĀS DEBESIS UN DIEVA VĀRDS 

 
 

Aicinājums piedalīties garīgās pārrunās par Bībeles tekstiem 2021. gada 11. novembrī 

Rudens rīti tumši, vakaros pārāk ātri izzūd dienas gaisma.  Nereti debesis brīdina - tuvojas vētras, vēji, kas koku zarus spēj 
atkailināt lapu virpulī.  Tādos laikos ir tik labi Bībelē atrast draugus, tos, kas pirms mums vētras izturējuši un pārvarējuši.  
Ar tādiem sastapsimies, lasot Jaunās Derības tekstus, kas pievienoti šim aicinājumam (no 300. – 321. lasījumos).  

Mēs stāvēsim Kristus krusta ēnā un gavilēsim Viņa Augšāmcelšanās rīta gaismā!  Un pieminēsim vārdus, ko teica Mārtiņš 
Luters:  Kur vien Kristus ir, tur ir gaisma!  Tad tālāk dosimies fascinējošā Apustuļu darbu grāmatā.  Tā ir pirmā kristīgās 
baznīcas vēstures grāmata un tā mūs iepazīstina  ar tik pat varonīgiem kristiešiem, kā bija mūsu Lāčplēši, kuri tiek godināti 
11. novembrī.  Kā parasti, aicinām pievienoties vai nu 10:00 no rīta pēc Čikāgas laika vai 6:30 vakarā.  Zoom saite seko.  

Gaidīsim katru!  Ja arī neesat paspējuši izlasīt tekstus,  Jūs esat mīļi aicināti! 

Dievs lai svētī! 
† Lauma 

 

 

Topic: Lauma Zusevics' Zoom Meeting 

Time: Nov 11, 2021 11:00 Eastern  Time  

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/7509960644 

 

Topic: Lauma Zusevics' Zoom Meeting 

Time: Nov 11, 2021 19:30 Eastern  Time  

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/7509960644 

 

https://us02web.zoom.us/j/7509960644
https://us02web.zoom.us/j/7509960644
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300  Lūkas ev. 23: 32-43 Absolūtā žēlastība.  Kad Kristus krusta vārdi Tevi ir izglābuši?  

301  Jāņa ev. 19:38-42 Jāzeps no Arimatijas. Vai Tu kādreiz rīkojies kā Jēzus slepenais māceklis?  

302  Mateja ev. 28:1-10 Sievietes kapsētā.  Kam Tu esi stāstījis, ka Kristus ir augšāmcēlies? 

 303  Lūkas ev. 24:13-35 Ceļš uz Emmavu. Kas ar Tevi ir ceļojis sērās? Cik ilgi Tu esi gatavs palikt ar 
sērotāju? 

304  Mateja ev. 28:16-20 Jauns uzdevums. Vai esi kādu kristījis? Kas ir Tava/s mīļākā/ais 
svētdienas skolas skolotāja/s? 

305  Lūkas ev. 24:44-53 Jēzus uzcelts debesīs.  Ko Tu kā bērns domāji, kad lasīji šos vārdus? 

306  Ap. darbu .gr. 1:1-8 Teofils. Viņa vārds nozīmē: Dieva mīlēts vai tas, kas mīl Dievu. Ko Tavs vārds 
nozīmē? 

307  Ap. darbu gr. 1:23-26 Jāzeps (Barsabs) vai Matijs?  Kad Tev bijis visgrūtāk izšķirties starp diviem 
draugiem? 

308  Ap. darbu gr. 2:1-11 Svētā gara dāvana. Cik valodas Tu proti? Kad visvairāk kāda no tām ir 
noderējusi? 

309  Ap. darbu gr. 2:14-21 Sirmgalvju sapņi.  Kādēļ nē?! Kas Tavs mīļākais sapnis? 

310  Ap. darbu gr. 2:37-42 Pētera sprediķa vārdi. Vai kāda sprediķa vārdi iespaidojuši Tavu sirdi? 

311  Ap. darbu gr. 2: 43-47 Vienprātība. Kādēļ liekas, ka latviešiem bijis grūti dzīvot vienprātībā? 

312  Ap. darbu gr. 3:1-10 Kā Kungs, tā māceklis. Kad kāds Tevi pārsteidzis, sekojot Tavās pēdās? 

313  Ap. darbu gr. 5:25-42 Gamaliēls.  Kādi Tavi nodomi vai darbi iznīkuši? Vai to pieņēmi kā Dieva 
rīcību? 

314  Ap. darbu gr. 6:8-12; 
7:54-60 

Stefans.  Kuri asins liecinieki visdziļāk ietekmējuši vēsturi un Tevi? 

315  Ap. darbu gr. 8:26-40 Etiopiešu galminieks.  Vai pazīsti kādus, kas nav kristīti? Vai zini, kas viņus 
kavē? 

316  Ap. darbu gr. 9:1-9 Saula atgriešanās.  Kādi neparasti notikumi Tevi tuvinājuši Jēzum? 

317  Ap. darbu gr. 9:10-19 Ananija.  Kad Dievs ir ignorējis Tavus protestus, aicinot Tevi veikt Viņa 
uzdevumu? 

318  Ap. darbu gr. 9:36-42 Tabita.  Pārlasi vēlreiz. Domā. Ko tāds brīnums apliecina? (Pārlasi Mateja ev. 
10: 6-8) 

319  Ap. darbu gr. 10:1-35 Cornelijs.  Vai Tev vēl jāpārvar kādi aizspriedumi? ("prejudice") 

320  Ap. darbu gr. 12:11-16 Rode.  Kad priekā esi rīkojies kā Rode? 

321  Ap. darbu gr. 16:6-8 Gara aizliegumi.  Ko šie vārdi apliecina? (pārlasi Mateja ev. 2820) 

Bībeles lasījumi Bībeles stāsts 
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BĪSKAPA VĒLĒŠANAS 2021 

Apsveicam arhibīskapi Laumu Zušēvicu ar atkārtotu 
ievēlēšanu bīskapa amatā un novēlam arī turpmāk baudīt 
Dieva svētību kalpošanā un dzīvē! 

Saglabā kā veselīgas mācības paraugu vārdus, ko no 
manis esi dzirdējis ticībā un mīlestībā, kas Kristū Jēzū. 
Sargā uzticēto krietno mantojumu caur Svēto Garu, kas 
iemājo mūsos. 2 Tim 1:13-14 

Lūdzam visās LELBP draudzēs Reformācijas svētkos 
(rītdien vai pie pirmās iespējas) izziņot Bīskapa vēlēšanu 
rezultātus un būt vienotiem lūgšanās par mūsu 
arhibīskapi un Baznīcu! 

Visuspēcīgais Dievs! 

Svētī arhibīskapi Laumu ar savu Garu, lai Tas viņu 
iedrošina un apgaismo, turpinot kalpot Latvijas 
Evaņģēliski luteriskās Baznīcas pasaulē bīskapa amatā. 

Uzturi viņu kā ganu, kas rūpējas par Kristus ganāmpulku 
ar mīlestību, un vada mūsu Baznīcu un tās daudzejādās 
kalpošanas ar gudrību un ticības drosmi. Dod, lai viņa 
smeļas spēku un izturību Tavās žēlastības dāvanās – Tavā 
Vārdā un sakramentos, kā arī mūsu Baznīcas 
sadraudzībā. Palīdzi mums mūsu arhibīskapi atbalstīt ar 
lūgšanām un aktīvu piedalīšanos Baznīcas dzīvē, lai viņas 
vadībā mēs visi kopā - Latvijas Evaņģēliski luteriskā 
Baznīca pasaulē - kalpotu Tev par godu un latviešu tautai 
visā pasaulē par svētību. Āmen! 

Prāv. Anita Vārsberga-Pāža, 
Arhibīskapes garīgā vietniece 

 

LATVIJAS VĒSTNIEKA KANĀDĀ KĀRĻA EIHENBAUMA 
UZRUNA VALSTS SVĒTKOS 

Dārgie tautieši! 

Sirsnīgi sveicu Latvijas valstiskuma 103. gadadienā - 
Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā. 

Esmu pagodināts un priecīgs, ka varu jūs visus sveikt šajos 
svētkos jau sesto reizi. Tā ir privilēģija un  gods, ko es ļoti 
augstu novērtēju. Pārstāvēt savu tautu un valsti ir 
augstākā laime un īpašs gandarījums. 

 

Inārai un man ir bijuši ļoti piepildīti un svētīgi 5 gadi. 
Nepieredzēti dziļa ir sadarbība ar jums visiem. Ļoti 
aizkustinoša ir jūsu draudzība un sirsnība. Tās patiesums 
dod spēku. Paldies par sveicieniem, apbalvojumiem un 
sirsnīgajiem vārdiem, ko tik lielā skaitā saņemam. Tas 
dod gandarījumu par to, ko kopā esam paveikuši Latvijai 
un latviešiem. Mums jūs pietrūks un mēs ilgosimies pēc 
jums. 

Jūs, mūsu centīgie, darbīgie un godprātīgie tautieši šajā 
plašajā un skaistajā zemē, esat veidojuši tās stiprumu, kā 
arī vairojuši cieņu pret Kanādu un kanādiešiem, ko izjūt 
visā pasaulē.  

Es esmu patiesi gandarīts, ka atbalstāt savu izcelsmes 
zemi – Latviju, ka turat godā latviskumu, kā arī visu 
latvisko. Tas dod stiprumu un tas vairo cieņu pret jums. 
Tas dod jums lepnumu un vairo krietnumu. 

Mēs esam tauta, kas ir nebeidzamos pārbaudījumos 
rūdījusies. Mēs esam stipri gan savā garā, gan arī miesā. 
Mēs šķiet nekad nepagurstam, mēs nekad 
nepadodamies māņiem un viltus praviešiem. Dažreiz tas 
prasa laiku un dziļāku izvērtēšanu. 

Mūsu brīvība ir tā, ko rūpīgi sargājam. Sargājam un 
lolojam, lai to nodotu tālāk mūsu nākamajām paaudzēm, 
kas sekos, kas nesīs latviskumu tālāk. 

Kopā, mūsu kopībā ir mūsu spēks. Mūsu ražīgā, 
papildinošā un atbalstošā sadarbība ir lielisks paraugs 
citiem. Tā būtu jābūt visur, visur, kur ir latvieši. 
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Šogad, mūsu gara stiprināšanai, iecerējām, rosinājām, kā 
arī īstenojām bezprecedenta Latvijas karogu parādi visā 
Kanādā. Mūsu Latvijas karogi 18. novembrī ir pacelti 
daudzās vietās – Sentdžonsā, Šarlotentaunā, Halifaksā, 
Fredriktonā, Kvebekā, Otavā, Toronto, Hamiltonā, 
Vinipegā, Saskatūnā, Kalgarijā, Vankūverā un citur. Mūsu 
karogi lepni plīvo Atlantijas provincēs, valsts vidienē, 
plašajās prērijās, rietumos, kā arī ziemeļos. Jau ceturto 
gadu sarkanbaltsarkanajās Latvijas karoga krāsās laistās 
varenais Niagāras ūdenskritums. 

Lai būtu Latvijas patriots un draugs, nav jāgaida līdz 
“apaļām” jubilejām. Katra diena, pat katrs mirklis ir 
svarīgs. Nozīmīgs ir katrs cilvēks un katra dvēsele, 
neatkarīgi no valodas vai kādas citas prasmes. Piederība 
Latvijai ir būtiska.  

Lai kur tu dzīvo un pašreiz atrodies, tu esi latvietis. 

Daudzviet Kanādā zaļo Latvijai veltītie ozoli un liepas. 
Mēs veidojam latvisku vidi. Mēs stāstām un iepazīstinām 
ar sevi. Mēs runājam par savu vēsturi un likteni. Mēs 
nežēlojamies. Mēs iepazīstinām un lepojamies ar savu 
zemi, savu tautu, kā arī ar savu valsti, mūsu vērtībām, 
izcelšanos un sasniegumiem. 

Mēs Kanādā rīkojam izstādes, rādām Latvijas filmas, kas 
izskaidro, kas informē. Mēs festivālos visā Kanādā – 
Otavā, Toronto, Vankūverā un Kalgarijā rādām filmas par 
mums, mūsu sarežģīto vēsturi. Šogad pirmo reizi 
piedalījāmies arī filmu festivālā Hamiltonā. Izbaudiet, 
izglītojieties un atbalstiet. 

Draugi! 

Latvijas un Kanādas attiecības ir ļoti augstā līmenī. Tāda 
attiecību intensitāte un dziļums vēsturiski starp mūsu 
valstīm ir pirmo reizi. Kanādas klātbūtne mūsu valstī ar 
karavīriem, kas ir daļa no daudznacionālas NATO kaujas 
grupas, ir labs pamats, lai justos droši. Tā ir arī iespēja, lai 
attīstītu, paplašinātu un padziļinātu mūsu draudzību, 
kopējo izpratni par cilvēciskajām vērtībām. 

Latvijā pēdējo gadu laikā viesojušies un daži pat 
vairākkārt:  

Kanādas valsts galva - ģenerālgubernātore, Kanādas 
valdības vadītājs - premjerministrs, ārlietu, aizsardzības, 
ārējās tirdzniecības un citi ministri. Latvijā ir bijis Senāta 
spīkers, dažādu Kanādas parlamenta komiteju vadītāji un 
deputāti. Aktīvi kontakti turpinājušies arī pandēmijas 

apstākļos. Bijušas personiskas tikšanās un bijuši attālināti 
kontakti. Pavisam nesen Latvijas Valsts prezidents ar 
Kanādas premjerministru pārrunāja drošības jautājumus, 
kā arī ārlietu un aizsardzības ministri tikās ar saviem 
kolēģiem, lai vienotos par tālāko un kopā darāmo. 

Tautieši! 

Paldies visiem, kas var un spēj, kas dara un nepagurst. 
Priecīgus svētkus, stingru garu un možu prātu! 

Dievs, svētī Latviju! 

Kārlis Eihenbaums 
Latvijas vēstnieks Kanādā 

 

Jānis Jaunsudrabiņš “Bērnam” 
 

…Savu tēvuzemi vēro tā, 
Ka lai viņas mīļā, mīļā seja 
Mūžam paliek tavā atmiņā. 
Tad tu vari svešās malās doties 
Pāri zemēm, jūrām, ilgu dzīts, 
Tēvuzemei nekad nezudīsi, 
Jo kā talismans tā būs tev līdz. 
 

…Katrs mīļās mātes vārds ir svēts. 
Lai šīs lokanās un maigās skaņas 
Dus kā zvans, sirds dzelmēs nogremdēts. 
 

…Mātes valoda tev būs tas zobens, 
Ar ko ļaunus mezglus pušu cērt. 
 

Paldies visiem, kas var un spēj, kas dara un nepagurst.  
Priecīgus svētkus, stingru garu un možu prātu! 
Dievs, svētī Latviju! 
 

Latvijas vēstnieks Kanādā  
Kārlis Eihenbaums 

     un Ināra Eihenbauma 
 
 

 

DRAUDZES VALDES ZIŅOJUMI 

Apsveicam visus mūsu draudzes locekļus, kuriem ir 
dzimšanas dienas novembra un decembra mēnešos. 
Apsveicam novembrī apaļu gadu jubilāri Birutu Krūmiņu.  
Arī, it īpaši, sveicam tos draudzes locekļus, kuri jau 
iepriekš pārkāpuši astoņdesmit gadu slieksni: Juri Miezīti, 
Uģi Lāmu un Edīti Taylor. 
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Mūžs dzirkst kā spoži ūdeņi. 
Ar viļņu rakstiem vīti. 
Tran vasaras, deg rudeņi, 
Un aizvirpuļo puteņi – 
Šalc gadi aizvadītiie  (E. Ķezbere) 

 
Mūsu dievkalpojumi turpinās vienreiz mēnesī. Pēc 17. 
septembra dievkalpojuma ar dievgaldu, pirmo reizi kopš 
2020. gada marta rīkojām kafijas galdu. Vairums ir pilnībā 
vakcinēti (saņēmuši divas potes), bet tik un tā ievērojam 
attālumus un pārējos ieteiktos brīdinājumus.  Bija 
patiešām jauki pasēdēt un parunāties ar reti redzētiem 
draudzes locekļiem. 31. oktobra dievkalpojumam sekoja 
Draudzes gadskārtējā pilnsapulce, kura parasti notika 
marta sākumā. Par pilnsapulcē lemto lasiet atsevišķā 
rakstā. 
 
Jūs variet arī  skatīties ierakstītus dievkalpojumus, kā arī 
tiešraides dievkalpojumus no Toronto Sv. Jāņa un Sv. 
Andreja draudzēm, no Hamiltonas Kristus draudzes, kā 
arī no daudzām citām baznīcām. Par to, kā pieslēgties, ir 
sniegta informācija laikraksta “Latvija Amerikā” Baznīcas 
ziņās vai LELBāL  mājas lapā. 
 
Gatavojoties uz pilnsapulci, draudzes valde izsūtīja 
vēstuli  draudzes locekļiem, lai rosinātu  pārdomas par 
draudzes nākotni. Covid-19 ir dominējis mūsu dzīvi 
pusotru gadu.  Tagad mums ir jādomā un jālemj par 
draudzes dzīvi un garīgo aprūpi. Draudzei tika izsūtītas 65 
vēstules, no tām 32 draudzes locekļi atsūtīja valdei savu 
izvēli sakarā ar mācītāja meklēšanu. Tāpat kā Ārkārtas 
valdes sēdē 2020. gada novembrī, domas bija dalītas. Šī 
bija tikai aptauja, lemšana notika 31. oktobrī, kad 
klātesošie balsoja un norādīja,  kā valdei rīkoties. 
 
Šogad “Latvija Amerikā” svin 70 gadu pastāvēšanas 
jubileju. Miera draudze kā daļa no Otavas latviešu saimes 
nosūtīja apsveikumu  (skatiet tālāk MDV) un ziedoja 
$250, lai atbalstītu avīzes turpmāko darbību. Aicinām 
ikkatru draudzes locekli padomāt par ziedojumu “Latvija 
Amerikā”, tādējādi palīdzot avīzei turpināt darbību.  
 
Valde balsoja “par” māc. Laumas Zušēvicas vēlēšanās uz 
LELBP bīskapa amatu. 
 
23. oktobrī beidzot notika  “Sidewalk Book Sale”, kuru 
bijām iecerējuši kopš septembra, bet laika apstākļi neļāva 
to noturēt agrāk. Paldies Dainai Braunai, Vitai Mazpolei, 
Pēterim Braunam un Jānim Krūmiņam par grāmatu 

šķirošanu, galdu uzstādīšanu un vēlāk visa novākšanu. 
Paldies grāmatu ziedotājiem un paldies Robertam 
Galdiņam par sludinājuma ievietošanu Kijiji un Facebook. 
Pircēji nāca pat no Roklandes! Kaut daudz pārdevām, 
daudz vēl palika.  Kad nāciet uz baznīcu, aplūkojiet, kas 
vēl dabūjams, un pērciet!  Cenas labas: $2 grāmata vai 3 
par $5 un “pocketbooks” $1 vai 6 par $5.  Ceram atkārtot 
pavasarī. 
 
Tā kā regulārās talkas, kā arī “Lielā Talka” pavasarī un 
rudenī nenotika, baznīcas īpašums nebija tik labi apkopts 
kā parasti. Anda Sīpoliņa to ievēroja un sarunāja, lai 
dārzkopības firma saved dārzus kārtībā.  Liels paldies 
Andai. 
 
Šogad vēl arvien nenotiks Ziemassvētku tirdziņš.  Dāmu 
komiteja gan vēlas dot iespēju draudzes locekļiem 
iegādāties gardumus Ziemassvētkiem. Notiks piparkūku 
un pīrāgu cepšanas talkas (skatiet datumus kalendārā), 
lūdzu piesakieties palīdzēt. Tiks ražots/cepts tikai tik 
daudz, cik būs iepriekš pasūtīts. Lūdzu apskatiet 
atsevišķo sludinājumu. 

Vita Mazpole 
 
 
 
Pārmaiņas draudzes dzīvē 
 
Mūžībā aizgāja  
 

 
 
Sigurda Andersona izvadīšana 24. septembrī 
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Sigurds Andersons 

Dzimis 1932. gada 20. novembrī 
Miris  2021. gada 10. septembrī 
 
Dieviņ iededz vakar zvaigzni 
Zemes bērns un mājām iet 
Sāpju nasta viegla kļuva. 
Debess dārzos roze zied  (I.Bērziņš) 

 
 
 
 

Rūta Whittaker dz. Leitasse 

Dzimusi 1941. gada 14. maijā, Valmierā 
Mirusi 2021. gada 19. septembrī, Otavā 

 
No tā lielā vienreizējā  

Kas šai saulē cilvēks bija 

Paliek daļa nemirstīga 

Mums kā skaista melodija 

                                                                     ( E.Ābele) 

 

 

 

  
Apsveicam 

 

Eduardo (Edi) Alculumbre  
un Andrea McRae 

ar laulībām  
                                2021. gada 11. septembrī 

 

OTAVAS LATVIEŠU EV. LUT. MIERA DRAUDZES 

PILNSAPULCE 

2021. gada 31. oktobbrī 

Uz pilnsapulci ieradās 25 pilntiesīgi draudzes locekļi. 
Andris Lange protokolēja un pilns sanāksmes protokols 
būs pieejams vēlāk. Vēlos izziņot galvenās pārmaiņas. 
 

 
Kamēr Vita Mazpole nolasa baznīcas pārskatu, Daina Brauna uz 
ekrāna ar lāzeri rāda svarīgus punktus 

 
Valdes locekļi Daina Brauna, Vita Mazpole, Silvia Sīpoliņa 
un Helgi Tenne-Šēna piekrita aicinājumam turpināt 
darbu valdē līdz nākamajai pilnsapulcei 2022. gada 
martā.  Jānis Krūmiņš un Ilse Zandstra ar šo pilnsapulci 
beidza savu darbu valdē. Nākamgad termiņš darbam 
valdē apritēs pārējiem valdes locekļiem un būs jāsastāda 
jauna valde. 
 
Draudzes satversmē ir paredzēts, ka mums ir vismaz seši 
valdes locekļi. Ieteicu klātesošajiem kandidēt tagad uz 
četriem mēnešiem, lai iepazītos ar valdes darbu. Valdes 
sēdes notiek katru otro mēnesi, mēneša otrā otrdienā 
plkst 10:00.  Sēdes ilgst apmēram divas stundas. Anda 
Sīpoliņa kandidēja un tika ievēlēta vienbalsīgi. Meklējam 
vēl vienu kandidātu. Variet pieteikties pie valdes 
priekšnieces. 
 
No ārpus valdes pastāvīgiem darbiniekiem, Juris Miezītis 
atkāpās no grāmatveža amata. Meklējam atvietotāju. 
Līdz atrodam atvietotāju, Daina Brauna uzņēmās izpildīt 
arī grāmatveža pienākumus. Uģis Lāma piekrita turpināt 
maketēt MDV, bet piebilda, ka nav uzņēmies šo darbu uz 
mūžu un drīzā nākotnē meklēs aizvietotāju. Meklējam 
kādu ar tehniskām zināšanām vai dublieri (understudy). 
Tālis Brauns pieteicās kā “understudy”.  Aicinām vēl citus 
pieteikties pie Uģa, ja interesē mācīties, kā maketēšanu 
veikt. 
 
Paldies Jānim Krūmiņam, Ilsei Zandstrai un Jurim 
Miezītim par nokalpotiem gadiem draudzes labā. 
 
Sekoja raita diskusija par draudzes mācītāja vakanci un 
draudzes turpmāko darbību. Šis temats bija jau pārrunāts 
2020. gada pilnsapulcē, tātad  katram runātājam šoreiz 
bija atļautas ne vairāk kā divas minūtes. 
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Sekoja balsošana ar sekojušiem  rezultātiem: 8  (pilna 
laika mācītājs); 10 (puslaika mācītājs); 7 ( viesu mācītājs 
reizi mēnesī). 
 
Pilnsapulce ir devusi valdei mandātu meklēt mācītāju. 
Vispirms ir jāsastāda Mācītāja Izraudzīšanas  komiteja 
(MIK). Pieteicās Ģirts Sīpoliņš, Vita Mazpole un Solvita 
Rakitko.  Meklējam vēl divus kandidātus. 
 
Valdes vārdā vēlos izteikt visiem draudzes brīvprātīgiem 
darbiniekiem lielu paldies par pašaizliedzīgo strādāšanu. 

Vita Mazpole 

 

 

Kādreiz sirds man krūtīs saka tā: 
– Ja tu alksti mērķa augstākā, 

Mērķa, svētāka par kuru nava, 
Ej un kalpo dzimtenei un tai, 
Spēkus ziedojot kā vienīgai, 

Sadedz viss, jo tā jau – māte tava. 
(Antons Bārda) 

Ļoti godātie laikraksta “Latvija Amerikā” darbinieki! 

Septiņdesmit gadu garumā laikraksts “Latvija 
Amerikā” ir kļuvis par neatņemamu latviešu 
sabiedrības daļu kā Kanādā, tā ASV, sasniedzot 
lasītājus arī Latvijā un citviet plašajā pasaulē. Tas ir 
ļoti gaidīts viesis Otavas latviešu ģimenēs.  

Laikraksta lapaspusēs pukst Latvijas sirds, latviešu 
valoda skan un uzrunā, stāsta un aicina sekot līdzi, 
izzināt, iesaistīties norisēs. Laikraksta lappusēs 
satiekas latvieši, kas citādi nebūtu satikušies. 
“Latvija Amerikā” ir krāšņs, informatīvi bagāts un 
ļoti svarīgs informācijas nesējs mūsu sabiedrībai.  

Šai lielajā darba gadu jubilejā vēlam Jums, laikraksta 
redakcijai, prieku un gandarījumu par paveikto 
darbu un spēku un iedvesmu jaunu, plašāku 
apvāršņu sasniegšanā. Ziniet, ka Jūsu darbs tiek 
novērtēts un tas ir mums, lasītājiem, svarīgs! 
Laikraksts ir mūsu iknedēļas Latvijas notikumu 
ziņnesis, un tam tā ir jāpaliek! 

Sirsnīgi sveicam svētkos un vēlam daudz baltu 
dieniņu visiem laikraksta darbiniekiem un 
atbalstītājiem, darot svētīgu darbu! 

Otavas latviešu saime 
2021. gada 5. oktobrī 

 

SENIORU KLUBS 

Septembrī 

 
Seniors pie sētas                                                         Foto: U.Lāma 

 
Pēc karstās, sutīgās vasaras gaidījām atvēsināties 
septembrī un ar jaunu sparu apsveicām jubilārus. 
Dzimšanas diena: C. Candow,  V. Bucēns 
 
Veltījums: No vasaras mācies mūžu dzīvot, 
  Mācies krāsas un siltumu klāt. 
  Katram dzīvotam mirklim 
  Pieliekot mīļumu klāt. 
 
Atgādināju atzīmēt daudzas ievērojamas septembra 
dienas: 

3.-12. septembris – Starptautiskais dzejas festivāls.  Tas 
notiek Rīgā un citur Latvijā. 

6. septembris – Labor Day oficiāla likumā noteikta 
brīvdiena. Pirmā atzīmēta 1882. gada 5. septembrī. 
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6. septembris – Rosh Hashanah, ebreju svētku diena.  
Iesākās jaunais gads. 

8. septembris – Rudens Māras diena.  Senlatvieši 
svinējuši četras reizes gadā katrā gadalaikā. 

12. septembris – Tēva diena Latvijā no 2008. gada. 

15. septembris – Yom Kippur, svētākā diena ebreju 
kalendārā.  

17. septembris – World Patient Safety Day.  Pasaules 
veselības organizācija (World Health Organization) 
iedibināja 2019. gadā. 

21. septembris – Starptautiskā Miera diena.  Apvienoto 
Nāciju Ģenerālā asambleja (UN General Assembly) 
iedibināja 1981. gadā. 2001. gadā Ģenerālā asembleja 
vienbalsīgi nobalsoja nozīmēt šo dienu kā nevardarbības 
periodu un pamieru. 

22. septembris – Baltu vienības diena (Baltic Unity Day).  
Atzīmē Lietuvā un Latvijā. 

22. septembris – sākās rudens. 

29. septembris – Miķeļdiena/Miķeļi.  Latviešu rudens 
saulgrieži un gada auglīgās daļas aizvadīšanas svētki. 
 
Septembris bija ļoti, ļoti skumjš un sērīgs.  Mūžībā 
izvadījām trīs pazīstamus cilvēkus: Viju Milleri, ilgu gadu 
seniora kluba biedri,  Sigurdu Andersonu, ļoti cienītu 
mūsu Otavas latviešu saimē,  un Rūtu Whittaker - Rūta 
vairākas reizes pievienojās senioru saietos kā viese.   

 
Tā aiziet mūsu mīļie, 
Aiziet no ikdienas rūpēm 
Mierā un klusumā prom. 
Paliek vien dvēseles gaisma. 
 
 

Oktobrī 

Rudens pienācis, varam sajust gaisā.  Robins vairs 
neskraida pa dārzu, nelec ūdens bļodā atvēsināties.  Bet 
puķes un zāle vēl vareni aug. Vareni sveicām jubilārus. 
Dzimšanas diena:  P. Brauns 
Vārda diena:      K. Obrazcova,  D. Brauna 

Veltījums:   Nu pielej vīna kausu 
    Un dzer to visu sausu, 
    Lai dzīvē netrūkst baudu 
    Un nezaudē tā jaudu! 

Apsveicu arī visus seniorus Senioru dienā 1. oktobrī! 
 

Ievērojām datumus: 

1. oktobris – Starptautiskā senioru diena.  Šo dienu par 
svinamu ANO Ģenerālā asambleja pasludināja 1991. 
gada 1. oktobrī. Latvijas Saeima to noteica 2009. gadā. 

2. oktobrī – International day of non-violence, Mahatma 
Gandija dzimšanas diena. ANO Ģenerālā asambleja 
izveidoja šo dienu 2007. gada 15. jūnijā. 

11. oktobris – Pateicības diena (Thanksgiving).  Svinēta 
jau no 1879. gada. 1957. gada janvārī Kanādas 
ģenerālgubernators Vincents Masejs (Governor General 
Vincent Massey) izdeva priekšlikumu, norādot ievērot 
Pateicības dienu oktobra otrā pirmdienā.  

31. oktobris – Halloween, Visu svēto dienas 
priekšvakars.  Liturģiskajā gadā ievada trīs dienu ciklu, 
kuru veido Halovīns, Visu svēto diena (1. novembris) un 
Visu dvēseļu diena (2. novembris). 

8. oktobrī pirmo reizi kopš Covid-19 iesākšanās tikāmies 
baznīcas lejas telpā, lai noklausītos Ināras Eihenbaumas 
runu “Dabas veltes veselībai”. Ļoti interesanti, 
informācija, ko zināt, daudz ko iemācīties.  Varējām 
iepazīties ar augiem, ko izmantot tējās, fotogrāfijās un 
tieši kaltētām lapiņām, ziediem.  Baudījām liepziedu tēju.  
Par senioru tikšanos un šo programmu skatiet Aivara 
Pones aprakstu. 
 
Šis pirmais atsākums izdevās labi.  Domājam turpināt 
šādā mazākā apmērā, ar pieteikšanos un, protams, 
dalībniekiem divreiz potētiem. 

Vija Hay 

 
Senioru programma – “Dabas veltes veselībai”  

Pēc ļoti gara pārtraukuma – iepriekšējā Senioru kluba 
tikšanās bija pirms pusotra gada – seniori Miera draudzes 
namā pulcējās piektdien, šī gada 8. oktobrī.  Ārā brīnišķīgi 
saulaina diena, iekštelpās visiem priecīgs prāts, jo beidzot 
radusies iespēja savus kluba biedrus redzēt vaigu vaigā, 
bez maskām.  Mūsējo nav daudz, tikai 13, visi potējušies. 
Var spriest, ka daudzus vēl joprojām attur bailes no 
izplatītā Covid-19 vīrusa.  
 
Izņēmuma kārtā šajā saietā netika pasniegtas bagātīgas 
pilnās pusdienas, bet gan liels skaits dažādu garšīgu 
uzkožamo maizīšu un kūku gabaliņu.  Par skaistā 
ēdamgalda sakārtošanu liels paldies jāsaka Vijai Hay un 
Silviai Zalts-Sīpoliņai.  Klāt piedzeršanai varēja dabūt 
vīnu, kafiju un viešņas Ināras Eihenbaumas gatavotu 
liepziedu tēju. 
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Kluba priekšniece Vija Hay visus iepazīstināja ar 
pēcpusdienas runātāju Ināru Eihenbaumu.  Eihenbauma 
kundze aprakstīšot savu pieredzi, runājot par augiem un 
stādiem Latvijā.  Tēma:  Dabas veltes veselībai.  
 

 
 

Katrs cilvēks ir unikāls, tas ir, vienīgais savā veidā.  Katrs 
rūpējamies par savu veselību.  Var pat teikt, ka rūpes par 
savu veselību ir viena no cilvēka pamatīpašībām.  Tautā 
saka:  “jākāpj ārā no savas slimības.”  Tas nozīmē - dari 
kaut ko!  Tā arī liepziedu tējai jau sen piedēvē daudz 
dziedinošu īpašību.  Tautā saka arī:  “Esam tas, ko mēs 
ēdam.” 
 

 
Labi smaržo                                                Visi foto: U.Lāma 

 
Bet der padomāt dziļāk, kā tieši rūpējamies par savu 
veselību.  Priekšnoteikums varētu būt, ka, lai būtu laba 
veselība, mūsos jāmājo mieram.  Tā kā liepziedu tēja ir 
nomierinoša, secība varētu būt tēja, miers, veselība.  Bet 
nekādā ziņā liepziedu tēja dzerama vairāk kā trīs krūzes 
dienā. 
 

  
                                                    

Foto: K. Eihenbaums  

Bez liepziedu tējas I. Eihenbauma aprakstīja un rādīja 
virkni citu Latvijas augu, ko varētu baudīt tējā vai zupā.  
Piemēram, pienenes (garšīgas, satur daudz vitamīnu), 
nātru zupa (dzelzs avots), gaiļbiksītes (nomierina nervus), 
raspodiņš (sieviešu veselībai), gārsa (minerālvielas), 
pelašķi (dezinficē brūces), ugunspuķe (mazina stresu), 
lakši (savvaļas ķiploki), asinszāle (uzlabo gremošanas 
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sistēmu), sarkanais āboliņš (daudz vitamīnu), bērzu sula 
(tīra visu organismu), skābenes (daudz C vitamīna). Var 
ievērot vadlīniju:  kas garšo bitēm, garšos arī cilvēkiem. 
 
Lektore uzsvēra, ka viņa nav botāniķe un ka viss sniegtais 
ir domāts informācijai un zināšanai.  Jāievēro, ka tējas 
vienmēr dzeramas ar mēru.   
 
Par ļoti interesanto priekšnesumu priekšniece Vija Hay 
Inārai Eihenbaumai pateicās ar rozēm un skaistu savas 
mātes šūtu rokdarbu. 

Aivars Pone 

 

OTAVAS SKOLAS ZIŅAS 

 
Šoruden skola atsāka tikties klātienē un darbojamies ar 
lielu sparu. Sanācām divreiz septembrī, ārpus telpām. 
Abas reizes laiks bija silts un piemērots.  Pirmo reizi 
tikāmies parkā, kur noturējām šķēršļu gājienu, lai 
noskaidrotu, kuri cilvēki ir laimīgi. Vecāki darbojās lomās. 
Bērni meklēja krūmos naudu. Blakus parkam bija traktori, 
caurules un uzrakta iela.  Vecāki, attiecīgi apģērbti, 
iepazīstināja bērnus ar celtniecību. Dziedājām. 
 

 
 

Otro reizi tikāmies Kļavu kalna fermā. Iepazināmies ar 
lāmām, alpakām un cūkām. Barojām govis un kazas. 
Cukurgailīši kāpa uz galvas. Bija tītari, kuri gribēja uzbrukt 
baltai vistai, tomēr tā izglābās. Redzējām paipalas, pīles 
un zosis. Izvijāmies cauri kukurūzas labirintam. 

 
                                                                             Visi foto: D.Mazute 

 
17. oktobrī uzdrošinājāmies atsākt tikties namā, 
ievērojot pandēmijas ierobežojumus. Tiekamies baznīcas 
telpā maskās uz dziedāšanu, sēžot attālināti. Tad ejam uz 
klasēm. Azaida nav, jo pēc mācībām dodamies mājās. 
 
Skola ir un būs katru svētdienu no plkst. 10:00 līdz 11:30 
(ar dažiem izņēmumiem).   
 
Mūsu mazie bērni ir paaugušies. Vajadzēja veidot 
vairākas klases un sarunāt skolotājus. Lejas stāvā tiekas 
pirmskola (3 gadu veci) ar K. Upeslāci un arī 2 MML 
(Mācāmies par Latviju) klases ar R. Galdiņu un I. Mazuti. 
Palīgi - M. Tenne-Šēna un L. Bickis.  Tur arī ir bērnu stūris 
ar rotaļlietām. D. Mazute iekārtoja jaunu grāmatu 
plauktu un ierosināja atsākt seno tradīciju, ka bērni izlasa 
grāmatu līdz Draudzīgam aicinājumam. Augšstāva telpās 
tiekās bērnudārzs-1. klase ar E. Āboliņu, 3.-5. klase ar D. 
Mazuti un lielie bērni, kuri mācās ģeogrāfiju un vēsturi ar 
M. Sausiņu. 
 
Oktobra beigās nācām kostīmos, atzīmējām ķekatas un 
Mārtiņdienu. Skolā piedalās 21 bērns. 

 Ingrīda Mazute 
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Skolas 2020. gada pārskats  
 
Skola iesāka 2020. gadu ar 26 bērniem. Skolas laiks bija 
no 10:30-12:30 Draudzes Namā. Latviešu klases skolotāji 
- I. Mazute (bērnudārzs)  un M. Sausiņš (1.-3. klase). M. 
Zariņa ar dēliem vadīja datorklasi latviešu/angļu valodā 
lielākiem bērniem. Bērni arī darīja  rokdarbus, dziedāja 
un gāja rotaļās. Puse no skolas bērniem nerunāja latviski. 
Noturējām skolu 6 reizes,  piedalījāmies  Draudzes  
pankūku brokastīs un  70 gadu jubilejā.  Martā sākās 
pandēmija un vairs netikāmies.  Uzturējām  kontaktu 
lietojot e-pastu.  Bērni zīmēja un izsūtīja Lieldienu 
kartiņas veciem un vientuļiem latviešiem Otavā un 
Monreālā, pildīja mājas darbus un vasarā daži piedalījās 
virtuālā Tērvetes nedēļas nometnē.  Rudenī skolai nebija, 
ko piedāvāt tiem, kuri nerunā latviski.  Tātad skolas 
darbībā iesaistījās 7 latviski runājošie bērni - Amanda 
Brauel (Āboliņa), Mila Brauna, Markus Matsubara 
(Balode), Aleks un Emma Sausiņi, Matias Lopez (Rakitko), 
Emīlija Mulvihill (Mazute).  Daži piedalījās Zoom klasē 
reizi nedēļā, daži turpināja pildīt mājas darbus. Kopīgi 
sagatavojām divus video, ko nosūtījām LNAK: 18. 
novembra apsveikumu latviešu skolām un Ziemassvētku 
apsveikumu Kanādas bruņotajiem spēkiem Latvijā. 

Ingrīda Mazute 
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KOPĪGS ZIEMASSVĒTKU APSVEIKUMS 
 

Svētkos atcerēsimies savus draugus un paziņas, ievietojot apsveikumu 
Miera draudzes vēstīs un ziedojot draudzei. 

 
Lai pieteiktos, lūdzam rakstīt Dainai Braunai uz e-pastu 

dainabrauns@aol.com līdz 15. decembrim. 
 

Čekus lūdzam sūtīt uz draudzes nama adresi 
Peace Latvian Church, 83 Main Street, Ottawa, ON, K1S 1B5 vai  
maksāt ar Interac e-Transfer uz peacelatviandonate@gmail.com   

 

 

 

 

 

NĀC TALKĀ! CEPSIM! 

PIPARKŪKAS 

16. un 17. novembrī no pulksten 10:00 – 13:00 

 

PĪRĀGUS 

15. un 17. novembrī no pulksten 10:00 -13:00 

 
 
 
 
 

mailto:dainabrauns@aol.com
mailto:peacelatviandonate@gmail.com
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PIPARKŪKAS UN PĪRĀGI ir jāpasūta! 
 

Ja vēlaties iepriecināt sevi, ģimeni un draugus ar Miera draudzes gardajām piparkūkām un pīrāgiem, 
 

lūdzam veikt pasūtījumu, piesakoties pie Dainas Braunas līdz 16. novembrim 
e-pasts:  dainabrauns@aol.com 

 
Cenas: 

Piparkūkas - 200g maisiņš $10 
Pīrāgi - maisiņš ar 11 pīrāgiem $10 

 
Tiks cepts tikai tik daudz, cik būs pasūtīts! 

  

mailto:dainabrauns@aol.com


15 
 
 

 

Latvijas vēstniecība Kanādā  

aicina uz  

Latvijas karoga svinīgo pacelšanu pie 

Otavas pilsētas domes 

18. novembrī pulksten 9:00 

 

           Latvijas karoga ceļš Kanādā – no krasta un krastu 

 

Latvijas vēstniecība Kanādā 
piedāvā spēlfilmu 

 
GADS PIRMS KARA / THE YEAR BEFORE THE WAR 

 

Eiropas Savienības filmu festivālā Kanādā 
 

no 18. novembra pulksten 3:00 līdz 19. novembra pulksten 23:00 
tiešsaistē (online)  https://www.cfi-icf.ca/events/2021/11/18/euff2021-war 

 

 
 

Savā jaunākajā filmā režisors Dāvis Sīmanis skatītāju aizved sirreālā ceļojumā 1913. gada Eiropā, laikā pirms 
Pirmā pasaules kara. Galvenais varonis ir viens no pagājušā gadsimta noslēpumainākajiem latviešiem – 
Pēteris Mālderis, kas, mēģinot atrisināt sazvērestības intrigu, satiek vēsturiskas personības – Ļeņinu, 
Freidu, Staļinu, Trocki un citus –, tā  izdzīvojot reālus vēsturiskus notikumus. “Gads pirms kara” tiek 
raksturota kā vēsturiska asa sižeta filma, kā Eiropas vēstures interpretācija par laiku, kas mainīja pasauli, 
un izdzīvoja vecās kultūras bojāeju. 

                                                                95 minūtes, ar angļu subtitriem 
 

 

https://www.cfi-icf.ca/events/2021/11/18/euff2021-war
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KALENDĀRS 2021 GADA NOVEMBRIS-DECEMBRIS 

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 

 

   Novembris 

         4 ceturtdiena 13:00 Senioru saiets 

         7 svētdiena 10:00 Latviešu skola  

       14 svētdiena 10:00 Latviešu skola  

       16 otrdiena 10:00-13:00 Piparkūku talka 

       17 trešdiena 10:00-13:00 Piparkūku talka 

       21 svētdiena 11:00 Dievkalpojums ar dievgaldu, Mūžības svētdiena (Mirušo piemiņas diena). 
Latvijas Valsts svētki. Pērm. Tālis Brauns.  
Pēc dievkalpojuma varēs nopirkt piparkūkas 

       28 svētdiena 10:00 Latviešu skola  

       30 otrdiena 10:00 Nama tīrīšanas talka 

   

    Decembris 

       2 ceturtdiena  Senioru saiets, norise tiks izziņota 

       5 svētdiena 10:00 Latviešu skola  

      12 svētdiena 10:00 Latviešu skola  

      14 otrdiena 10:00 Valde sēde 

      15 trešdiena 10:00-13:00 Pīrāgu talka 

      17 piektdiena 10:00-13:00 Pīrāgu talka un varēs nopirkt pīrāgus 

19 svētdiena 10:00 Latviešu skola 

      24 piektdiena 17:00 Dievkalpojums, Kristus piedzimšanas svētvakars. Pērm. Tim McDade. 
Christmas Eve service 

 

Tiks izziņots, ja Miera Draudze atsāk pilnīgāku darbību. 

 

============================================================================== 

 
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:  

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  

Redaktore un korektore: Solvita Rakitko  solvita.rakitko@gmail.com 

Kalendārs: Helgi Tenne-Šēne  h.tennesens@gmail.com 

Maketēšana: Uģis Lāma  lamau@bell.net  

 

Nākamās Miera Draudzes Vēstis iznāks 

24. decembrī. 

Rakstus un sludinājumus iesniegt līdz 

2021. gada 15. decembrim 
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