KRISTUS EV. - LUTERISKĀS LATVIEŠU DRAUDZES HAMILTONĀ
APKĀRTRAKSTS 2019. GADA MARTA MĒNESIM
Šī ir Tava draudze
Šī nav viņu draudze, bet gan tava draudze.
To sastāda, jeb, kā tagad saka, “komplektē” cilvēki kā Tu.

Tas nozīmē, ka šī būs viesmīlīga draudze ja tu būsi viesmīlīgs.
Šī būs draudzīga draudze ja tu būsi draudzīgs.
Šīs draudzes dievkalpojumi būs labi apmeklēti ja tu tur būsi.
Šī draudze darīs varenus darbus ja tu darīsi varenus darbus.
Šī būs uzticīga draudze ja tu būsi uzticīgs.
Šī būs drošsirdīga draudze ja tu būsi drošsirdīgs.

Jā, šī ir tava draudze, un viņa būs tāda kāds esi tu.
Vai tas nav jauki?

#

Māris Ķirsons

-2NĀKOŠIE DIEVKALPOJUMI UN CITI NOTIKUMI
Svētdien, 3. martā, plkst. 11:00 Dievkalpojums - mācītājs prāv. emer. Ivars Gaide. Pēc dievkalpojuma lejas
zālē sarīkojums Hamiltonas vanadžu izkārtojumā: “Sirdsmīļa pēcpusdiena”.
Otrdien, 5. martā, plkst. 12:00 Dāmu komitejas sēde
Svētdien, 10. martā, plkst. 11:00 Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas dievkalpojums ar dievgaldu.
Dievkalpojumā piedalīsies korporācija VENDIA.
Trešdien, 13. martā, plkst.11:00 Ticības celsmes stunda
Svētdien, 17. martā, plkst. 11:00 Dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma sekos draudzes gadskārtējā pilnsapulce
Otrdien, 19. martā, plkst. 19:00 Draudzes padomes sēde
Svētdien, 24. martā, plkst. 11:00 Dievkalpojums ar dievgaldu
Draudzes padomes locekļu un darbinieku ievešana amatā.
Trešdien, 27. martā, plkst. 11:00 Ticības celsmes stunda
Sestdien, 30. martā, plkst 9:00 LELBAs Kanadas apgabala konference, baznīcas torņa telpā.
Svētdien, 31. martā, plkst. 11:00 Dievkalpojums
**********************************************************************************************************************************************************

ZIEDOJUMI PIEMIŅAS FONDĀ UN CITUR (kas saņemti līdz 2019. g. 17. februārim)
Archibīskapes fondam: $ 50.- Gundega Dāvidsone, $ 50.- Zenon Kwapisinski.
Ženijas Morusas piemiņai: $ 100.- Velta Ādminis, $ 100.- Biruta Skujiņa
**********************************************************************************************************************************************************

DĀMU KOMITEJAS ZIŅAS
Jūs visi esat laipni lūgti piedalīties draudzes gadskārtējā pilnsapulcē.
Pirms pilnsapulces būs iespēja baudīt garšīgās DK vārītās zupas/viras,
kafiju un saldās maizītes.
( tas vien ir vērts lai aizietu uz pilnsapulci!!! )
Ja jūs vēlētos piedalīties Dāmu komitejas darbā,
rosīgas darbinieces ir vienmēr mīļi gaidītas! Pieteikties lūdzu zvanot
Astrīdai 905 335 9819, jeb pa e-pastu <astridshome22@gmail.com>
Nākošā DK sēde ir paredzēta 2019. g. 5. martā, plkst 12:00 baznīcas lejas zālē.
Astrīda Grinvalds, DK priekšniece.

**********************************************************************************************************************************************************

Mums ir viens Dievs - Tēvs, no kā ir viss, un mēs esam viņā,
un viens Kungs - Jēzus Kristus caur kuru ir viss un caur viņu mēs.
( 1 Kor 8:6 )
**********************************************************************************************************************************************************

-3-

Sena īru svētība
Lai maigi skar tavu pieri lietus lāses.
Lai liega vēsma atspirdzina tavu garu.
Lai saulstari padara gaišāku tavu sirdi.
Lai dienas nastas nogulstas uz tevi viegli
un lai Dievs tevi ietin
savas mīlestības apmetnī.

Mēs daudzi svinam Sv. Patrika dienu, ēdam nacionālos īru ēdienus, bet cik daudz mēs esam
lasījuši Patrika lūgšanas? Iepazīstoties vairāk par ķeltu kristietību lasīju grāmatu, “Ieklausīties Dieva
sirdspukstos”, virsraksts, kas varbūt izsaka to dziļāko ķeltu kristīgo tradīciju, kas aicina mūs
ieklausīties Dieva sirdspukstos, aicina attīstīt mūsu sajūtas. Jo mēs taču sirdspukstus nevaram
sadzirdēt ar prātu. Redzēt un izjust, tas ir garīgais pamatu pamats. Un es gribētu, lai arī jūs varētu
izteikt šo vēlēšanos, es vēlos ieklausīties savos sirdspukstos un sadzirdēt arī
Dieva sirds pukstēšanu. Atvērties tām sajūtām, kas mūsos vēl ir, jo mums ir
sirds, kas turpina pukstēt un tur vēl ir daudz, ko mēs varam atrast. Mums
tikai jāieklausās. Tāpat kā mēs klausamies īru dziesmas, kaut kas mūsos
atveras. Ķeltu tradīcija ir vēl ciešā saistībā ar dabu.
Ja pastāv kāda viena īpašība, kas iemieso ķeltu gudrības garu, tad tā
ir dabas mīlestība. Ķeltu tradīcijas uzskata dabu nevis tikai par “apkārtējo
vidi”, bet gan dzīvu, elpojošu klātbūtni, māti barotāju un mīlošu cilvēces
partneri. Jo tālāk iesiet pa ķeltu gudrības garu, jo spēcīgāks kļūs aicinājums
godāt, mīlēt un aizstāvēt savu Māti — Māti Dabu, Māti Zemi. To mēs redzam
arī šajā īru svētībā. Vai arī latvietis tradicionāli nenāk no šīs pašas gudrības
saknes, bet mēs to esam pazaudējuši, jo laika gaitā esam pārstājuši
ieklausīties. Tāpēc cilvēks no dabas mīļotāja pārvēršas par zemes postītāju un iznīcinātāju. Bet vai
satvērāt to būtību, ja mēs pārstājam ieklausīties šajos zemes pukstos mēs kļūstam vienkārši
ignoranti, pilni neziņas un muļķi. Spēja ieklausīties, klausīties un dzirdēt, tas ir tas, ko mēs nedrīkstam
atmest, tās sajūtas jāturpina attīstīt un kultivēt. Tāpēc mums jāatrod laiks, lai ieklausītos un
sadzirdētu ne tikai savus sirdspukstus, bet arī Dieva sirdspukstus un varbūt arī zemes sirdspukstus.
Zviedrijā dzīvo viena sieviete, kas dalās ar savu pieredzi, ka viņa vēlējās izjust šo saskari ar dabu,
tāpēc viņa atstāja pilsētu, lai būtu pie šīs dabas, kas turpina elpot un pukstēt. Viņa pat ieraksta
skaņas, kā sniegs skan, tā ir patiesa klausīšanās ar sirdi un es redzu, kā viņai sāp sirds, kad arvien
mazāk paliek tādas neaizskartas vietas, kur mēs varam sadzirdēt un piedzīvot dabas tuvumu. Autors
no šīs grāmatas noslēdz ar šo cerību un arī es gribu, lai mūsos būtu šī cerība ieejot jaunajā gadā.
Viņš saka, ja Baznīcas simboli un rituāli skaidrāk norādītu uz Dieva dzīvošanu pasaulē, mēs varētu
pilnībā atklāt Dieva sirdspukstus, ko mēs dzirdam visā mūsu dzīvē un mūsu sirdīs, vienīgi, ja mēs
klausamies. Un varbūt tā varētu būt skaista vēlēšanās jaunajā gadā, vienkārši klausīties, mums tikai
jāizvēlas sava stratēģija, kā to darīt, jo ir tik daudz veidu, kā mēs to varētu piepildīt. Es vēlos atrast
laiku klausīties, jo vēlos, lai Dievs mani ietin savas mīlestības apmetnī.
Apvienotās Linkolnas latviešu ev. lut. draudzes mācītāja Gija Galiņa
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PAR ZVANNIEKU MĀJĀM …….
Zvannieku kopiena
Zvannieku mājas darbojas pēc kopienas principa – kopīga dzīvošana, maltītes, kopīgs darbs, saimniecība,
kopīga atpūta, savstarpējs atbalsts, mācīšanās uzticēties un kalpot otram. Šāda kopienas dzīve, kurā noris
aktīva paaudžu sadarbība, ļauj Zvanniekos dzīvot vairākām ģimenēm un kopīgi audzināt divdesmit piecus
pirmskolas un skolas vecuma bērnus un pusaudžus, kuri ir palikuši bez vecākiem, vai to vecākiem ir atņemtas
vecāku tiesības, kā arī vairākus jauniešus, kuri nespēj dzīvot ārpus kopienas. Kopienā ir vairākas mammas,
tēti, lielie brāļi un māsas, kas rūpējas par bērniem, dodas ar tiem pārgājienos, riteņbraucienos, slēpot, slidot,
peldēt, pikoties, rūpēties par dzīvniekiem. Bērni un jaunieši
apmeklē baleta nodarbības, mākslas skolu, sporta skolu,
mūzikas skolu, interešu pulciņus. Zvannieku filozofija ir –
bērnam ir nepieciešama droša un brīva vide, kurā attīstīties,
kļūt patstāvīgam, izkopt talantus. Zvannieki ir atvērta tipa
kopiena, kuru var apmeklēt ikviens, tās ir mājas, kurās
vienmēr var atgriezties, tā ir pašdziedinoša vide, kurā
atveseļošanos piedzīvo ne tikai bērni un pusaudži, bet arī
pieaugušie. Zvanniekos vienmēr ir laipni gaidītas ģimenes,
kurām nepieciešama palīdzība bērnu audzināšanā, kā arī
garīgs atbalsts ikdienas gaitās.
Par “Zvanniekiem” Latvijā vēl arvien rūpējas mums visiem labi pazīstamais mācītājs Juris Cālītis.
*********************************************************************************************************************************************************

Apkārtrakstu izdod Kristus ev. lut. latviešu draudzes padome Hamiltonā. Adrese: 18 Victoria Ave. S. Hamilton,
ON L8N 2S6. Māc. Dāvja Kaņepa tālr. birojā un arī baznīcas trepju telpā ir 905 527 5810. Māc. rokas tālr. (cell
phone) ir 289 442 6846. Māc. Dāvja Kaņepa adrese: 189 Nakoma Road, Ancaster L9G 1S6. Draudzes
priekšnieka Jāņa Grinvalda tālr.mājās 905 335 9819. Konta pārzines R. Lozes tālr. mājās 905 575 0094, rokas
905 387 0824. Ar māc. D. Kaņepu varat sazināties zvanot 289 442 6846, vai rakstot daviskaneps@gmail.com

