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Kārlis Veilands 

Draudzes ziņas 

DRAUDZES VALDE 

 

DIEVKALPOJUMI ZIEMĀ 

OTRDIENA, 24. DECEMBRIS 1PM ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMS 
425 Hoffman Ave, Sanfrancisko 
Vadīs diak. Guna Reina 
Pēc dievkalpojuma saviesīga pēcpusdiena pie kafijas 
galda. 

SVĒTDIENA, 5. JANVĀRIS 11AM ZVAIGZNES DIENAS DIEVKALPOJUMS 
425 Hoffman Ave, Sanfrancisko 
Vadīs diak. Guna Reina 
Pēc dievkalpojuma sekos Draudzes eglīte ar pusdienām un 
priekšnesumiem.   

 

 

Dārgie draudzes locekļi un atbalstītāji!  
Ir apritējis kārtējais kalendārais gads mūsu draudzes 
dzīvē - piepildīts ar regulāriem dievkalpojumiem, 
sarīkojumiem un, diemžēl, dažiem šķiršanās brīžiem. 
Atskatoties uz 2019. gadu, tīri tehniski, man būtu jāsāk ar 
sevi un sevis sasniegto. Es gan tam nepiekristu. Mūsu 
draudzes darbība ir visu tās locekļu pienesuma rezultāts, 
draudzes priekšnieks vien “koordinē lietas”. 
 
Šajā reizē, es vēlos aicināt jūs visus mazliet piebremzēt 
savu ikdienu. Ziemassvētki ir laiks, kad mums būtu 
jāpalēnina sava ikdiena un jāmēģina rast mieru. Vienu 
reizi gadā mēs taču to varētu, vai ne? 
 
Lai vai kā, vēlos īpaši pateikties mūsu draudzes darba 
rūķiem, bez kuriem daudzas lietas šogad nebūtu 
iespējamas nemaz: 
Anitai Greenband, Anitai Norāns, Rasmai Bīns, Teklai 
Kristofors, Rasmai Rekšāns, Aivaram Savelim, Gvīdo 
Bergmanim un Sallijai Filicai! 
 
Esmu pateicīgs par ikkatru no jums! 
 
Lai Dievs jūs svētī Jaunajā gadā! 
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Šī gada 23. novembrī atzīmējām Latvijas dzimšanas 
dienu mūsu Draudzes namā. Šogad vadības grožus 
turēja draudze un kārtoja organizatoriskos darbus, 
taču, protams, iesaistītas bija ļoti daudz darba rokas, 
lai svētki varētu izdoties. Liels paldies jāsaka 
prāvestam Kārlim Žolam par dievkalpojuma 
novadīšanu, paldies Sallijai Filicai par brīnišķīgo 
nama dekorēšanu, Mārai Sidlo par siltajām 
pusdienām, Draudzes dāmu komitejai par bufetes 
sagādāšanu, Kārlim Veilandam par skaņas kārtošanu, 

Rasmai Rekšāns par himnu spēlēšanu un skaisto klavieru solo un, protams, biedrības 
pārstāvjiem par sarīkojuma vadīšanu, bāra un 
kases turēšanu. Vēl daudzi citi palīgi pielika 
roku pie maziem darbiņiem.  
 
Sarīkojums bija kupli apmeklēts - namā 
viesojās ap 120 apmeklētāju. Baudījām 
uzrunas, R.Rekšāns, skolas un kora 
priekšnesumus, kā arī sarīkojuma otrajā daļā – 
Rūtas un Valda Muktupāvelu koncertu un 
stāstījumu par baltiešu tautas mūzikas vēsturi.  
 
 

 

VALSTS SVĒTKI 

Sarīkojumi 

Augšā: ZKL skolas bērni dejo 
Pa labi: K.Veilands uzrunā svētku apmeklētājus 
Lejā: Pusdienas Rīgas zālē  
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Es vēlos dzīves gājumā, Dievs, palikt Tavā tuvumā, 
Lai dienas, kas man vēlētas, Ir Svētā Gara svētītas. 

Lai Gars Tavs mani vadītu Un gaismas ceļus rādītu; 
Tik tad mans dzīves staigājums Būs Tava vārda godājums. 

Tu esi padoms neziņā, Mans spēks, kad jūtos vājumā. 
Ar Tevi manas dienas iet, Līdz mana mūža saule riet. 

 
Šī gada 24. novembrī prāvests Kārlis Žols vadīja Mirušo piemiņas dienas 
dievkalpojumu mūsu draudzē. Paldies viņam par tālā ceļa mērošanu pie mums. 
Dievkalpojuma laikā tika iesvētītas piemiņas plāksnītes.   
Pieminējām kopš pagājušā gada mirušo piemiņas dienas mūžībā aizsauktos: 

Vilni Rudzīti 
Ingrid Vairu Staklis 

Skaidrīti Rudzītis 
Austru Slaidiņu 

Inesi Hincenbergs 
Aini Arnoldu Priedīti 

Laimoni Siliņu 
 

 

Sarīkojumi 
Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums 

Mirušo piemiņas dienas pusdienu dalībnieki 
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ZIEMEĻKALIFORNIJAS LATVIEŠU LUT. DRAUDZE 
AICINA UZ 

 

ZIEMASSVĒTKU 
DIEVKALPOJUMU 

 

OTRDIEN, 24. DECEMBRĪ, 1PM 
 

Draudzes namā, 425 Hoffman Ave, San Francisco 

 
Dievkalpojumu vadīs diak. Guna Reina 

 

Piedalīsies Ziemeļkalifornijas Latviešu koris, diriģents Kārlis Veilands 
 
 
 
 

Pēc dievkalpojuma visi laipni aicināti  
viesoties pie kafijas galda Lielajā zālē!  

 
 

 
	

 

 

Nākamie sarīkojumi 
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SVĒTDIEN, 5. JANVĀRĪ, 11AM 
 

Draudzes namā, 425 Hoffman Ave, San Francisco 
 

ZVAIGZNES DIENAS 
DIEVKALPOJUMS 

 
Dievkalpojumu vadīs diakone Guna Reina. 

 
 

Pēc dievkalpojuma Draudzes EGLĪTE 
Programmā: pusdienas, priekšnesumi, apsveikumi 

 

Ieejas ziedojums $15. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Nākamie sarīkojumi 
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ZIEDOJUMS DRAUDZES DARBAM ZIEMASSVĒTKOS 

Ziemassvētkos mēs sludinām Kristus piedzimšanas brīnumu un pestīšanas vēsti. Šajā gada laikā 
sirdīs ieslēgsim arī mūsu draudzi un tās darbu, sludinot Kristus evaņģēliju.  

Atbalstīsim draudzes darbu arī ar praktiskiem centieniem! Šīm “Zelta Vārtu Vēstīm” ir pievienota 
aploksne Ziemassvētku ziedojumiem draudzes darbam.  

Paldies Jums par atbalstu mūsu kopīgajam darbam! 

Čekus lūdzam rakstīt uz “Northern California Latvian Lutheran Church” vārda un nosūtīt 
draudzes kasierim A.Savelim (uz adresi: 4107 38th Ave, Oakland, CA 94619).  
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VARONĪBAS GADĀ SVEICIENS 

LATVIJAS VALSTS SVĒTKOS! 

Mēs viena tauta, viena saime... 
 

Šīs dziesmas autors, mācītājs Romāns Auseklis Vanags 
piedzima 1902. gadā un 1919. gadā brīvprātīgi iestājās Daugavpils 
kājnieku pulkā. Apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas 
zīmi. Viņš kalpoja kā mācītājs Saldus draudzē un kā kapelāns 
Kuldīgas XIV aizsargu pulkā.   Par savu ticību un patriotismu 1948. 
gadā viņš tika apcietināts un uz desmit gadiem izsūtīts uz Sibīriju. 
Gadu vēlāk tika izsūtīta arī viņa ģimene. Pēc atgriešanās dzimtenē, 
Romānam Vanagam bija grūti atrast darbu - cilvēkos valdīja 
savstarpēja neuzticēšanās. Iesākumā viņš atrada darbu kapsētā, tikai 
pēc vairākiem gadiem kļuva par mācītāju Mežaparka draudzē. 
Diemžēl jau drīz pēc tam - 1969. gadā viņš mira.  

Kurā dzīves posmā viņš sarakstīja šo tik daudziem pazīstamo 
dziesmu, ziņas par to nevarēju atrast. Vai jaunībā, kara laukā? 
Brīvības gados, kopā ar citiem strādājot, lai zeltu latvju tauta? Ticu, 
ka katrs, kas to svešumā dziedāja, juta, ka vārdi rakstīti tieši viņam personīgi, lai mēs neaizmirstu prasīt: "Kas 
gan es būtu dzīvē savā, ja būtu nocirsts tautas zars?" Varbūt, līdzīgi, dziesma stiprināja tos, kam bija liegts to 
dziedāt Latvijā, lai neaizmirstu, ka ārpus Latvijas bija tie, kas skaļi dziedāja, strādāja par labu tēvzemei un 
lūdza: "Dievs, svētī Latviju!",  jo ticēja, ka bijām, esam un gribam būt viena tauta, viena saime. 

Šogad ir varonības gads piecu gadu ciklā, kas veidots, lai atzīmētu Latvijas valsts simtgadi. Paldies 
Dievam, mums netrūkst tādu varoņu, kas spēj iedvesmot un mācīt, kur smelties spēku nepadoties. Tiem ticība 
pārbaudīta un dvēseles dziļumi atklāti.  Kā mācītāja Romāna Ausekļa Vanaga lūgšanas vārdi liecina:   

"Bet zināt ticībā, nav Tev dot vietu, Nav dzīvot tā, kā dzīvot lieci Tu! Lauz tādēļ, Kungs, Tu manu gribu 
cietu, Lai manī brīvi Tu vien valdītu." 

Kur Dievs vien valda, tur cilvēks spēj veikt to, kas liekas neiespējami - kā latviešu karavīriem 1919. 
gadā doties cīņā pret tik lielu pretspēku, Rīgu aizsargājot.  Vai arī šīs vēsturiskās cīņas, drošsirdība un 
pašatdeve, šie tautas upuri iedvesmoja Lolitu Ritmani? Ticu, ka arī viņa, augot Portlandē, Oregonā, neskaitāmas 
reizes 18. novembrī, kopā ar savu ģimeni un draudzi, dziedāja: "Mēs viena tauta, viena saime." Šī “Emmy” 
balvu ieguvusī komponiste radīja mūziku nupat Latvijā iznākušajai filmai "Dvēseļu putenis". Viņas mūzika 
atklāj, cik dārgi maksāja 1918. gada 18. novembrī deklarētās neatkarības izcīnīšana tiem varoņiem, kas 
drošsirdībā, sevi nežēlojot, pirms 100 gadiem, dodoties kaujas laukā, sev teica: "Ja tauta nīks, nīkt arī man!" 

Latviešu varoņus, viņu ģimenes pieminot un lūdzot par Latviju, valsts Prezidentu, Saeimu, katru 
latviešu tautas aizstāvi, brāli, māsu, bērnu, šogad sveicot jūs visus Latvijas Valsts svētku dienā, aicinu 
noklausīties Lolitas Ritmanes komponēto dziesmu “Lūgšana: Dodi mieru mūsu brāļiem"!  
https://www.youtube.com/watch?v=6wdTWKcklZ4 

Tā lai iedvesmo mūs pateicībā Dievam par Latviju, par mūsu varoņiem, kas upurējuši sevi, lai nestu 
svētību Latvijai, tās tautai tuvumā un tālumā, pagātnē un šodien. Viņu dzīvesstāsti un viņu vārdi lai iedrošina un 
svētī, dodoties nākotnē! 

Mēs lūdzam no sirds: "Dievs, svētī Latviju! Dāvini katram tās piederīgajam, katram latvietim un 
latvietei ticēt - ja tauta zels, es arī zelšu!"   

 + Lauma Zušēvica 
Arhibīskape 
 

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) 

LELBA Pārvaldes ziņas 
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 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. 

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

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, apkārtnē 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.” 

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

Prāv. Gunārs Lazdiņš, LELBA priekšnieks 

 

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.  

     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 

LELBA Pārvaldes ziņas 
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 “Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū un mēs skatijām  viņa godību,  

tādu godību, kā Tēva vienpiedzimušajam Dēlam,  

pilnu žēlastības un patiesības.”  ( Jņ.1:14) 

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 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!  

     Kur sākt? Varbūt jau ar 1. decembri savu pateicību pārvērst īstenībā, dāvinot citiem to, kas nestu cerību, 
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. 

     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 

 

Notikumi ZK latviešu sabiedrībā 
Svētdiena, 15. decembris  12pm Latviešu skolas Ziemassvētku sarīkojums 
Svētdiena, 26. janvāris   Pianista Jura Žvikova koncerts 
Sestdiena, 8. februāris  11am Maizes diena – seminārs par maizes cepšanu 
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SAŅEMTIE ZIEDOJUMI (Oct 14 – Dec 2) 

23. novembris Sanfrancisko  K.Žols  42 apmeklētāji   $440,- 
24. novembris Sanfrancisko  K.Žols  37 apmeklētāji   $282,- 
 
  
 
 

DRAUDZES DIEVKALPOJUMU APMEKLĒJUMS UN KOLEKTES  

Zentas Andersons piemiņai   Ziedojumi 
Mārtiņš Andersons   $100,-  Ārija Grauss  $100,- 

Gunārs Ūdris    $30,- 
Ievas Purgalis piemiņai     
Jānis Purgalis   $200,-   Skaidrītes Rudzītis piemiņai 

Astrida Lalor  $200,- 
Ineses Hincenbergs piemiņai    
Edvīns Hincenbergs  $250,-    
 
 
 
 

Draudzes finanšu ziņas 

Ziņojumi 
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DRAUDZES VALDE 

Priekšnieks Kārlis Veilands: 876, West Iowa Ave., Sunnyvale, CA 94086 
tel: (408)813-7100, e-pasts: kveilands@gmail.com  

Sekretāre Rasma Rekšāne: 1671 46th Ave., San Francisco, CA 94122 
tel. (415)566-5473, e-pasts: rrekshans@gmail.com 

Kasieris Aivars Savelis: 4107 39th Ave., Oakland, CA 94619 
tel. (510)531-3865, e-pasts: aivarss@aol.com 

Dāmu komit. vadītāja Anita Greenband: 443 Alberto Way, #124, Los Gatos, CA 95030  
tel. (408)656-9898, e-pasts: anitag28@msn.com 

Valdes loc. Gvīdo Bergmanis: 678 Daffodil Dr., Benicia, CA 94510 
tel. (707)748-0138, e-pasts: gbergsf1@aol.com  

Valdes loc. Rasma Bīns: 1235 Diamond St., San Francisco, CA 94131 
tel. (415)824-9575  

Valdes loc. Tekla Kristofors: 13 Carnoustie Drive, Novato, CA 94949 
tel. (415)382-1587, e-pasts: karltekla@aol.com 

Valdes loc. Anita Norāns: 12635 Indie Court, Saratoga, CA 95070 
tel. (408)252-1423, e-pasts: noransm@aol.com 

REVĪZIJAS KOMITEJA 
Komitejas loceklis Arnolds Ābele: 4022 Payne Ave., San Jose, CA 95117 

tel. (408)246-7642, e-pasts: flyer4022@aol.com 

Komitejas loceklis Uldis Ramāns: 1631 St. Norbert Dr., Danville, CA 94526 
tel. (925)837-9552, e-pasts: auramans@sbcglobal.net 

Komitejas loceklis Mārtiņš Andersons: P.O. Box 470691, San Francisco, CA 94147 
e-pasts: tikunta@yahoo.com 
 

  

ZK LATVIEŠU DRAUDZES NAMS 

Adrese: 425 Hoffman Ave, San Francisco, CA, 94114 | Telefons: 415-550-9056 

Nama lietošanas jautājumos zvanīt Sallijai Filicai, TEL. 415-550-9056 

Kontakti 

Redakcija: 876 W Iowa Ave, Sunnyvale, CA 94086, e-pasts zvvestis@gmail.com  
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