
 

 

APRĪLIS 2022. g. Nr. 4 

Lieldienas, Lieldienas, 

Sauc putniņš uz zara, 

Projām ir gājusi ziema nu gara. 

Smagais akmins no kapa ir velts, 

Jēzus no mirušiem augšā celts! 

Lieldienas, Lieldienas, 

Saule aiz kalna zeltīta lēc, 

Prom no kapa sargs bruņojies bēdz. 

Nobīstas viņš un zemē tas krīt; 

Zina, kāds sods to sagaida rīt... 

Tad kā brīnums nāk Jēzus Pats, 

Smaids Viņa sejā un drošs Viņa skats: 

“Esmu grēku Es uzvarējis, 

Labo sēklu jums sirdī sējis, 

Priecājies, grēcniek, zvani lai skan, 

Lieldienas šodien, par tevi un Man’.” 
Mācītāja ILZE LARSEN 

269-214-1010 

revilze@hotmail.com 

Draudzes priekšniece KRISTĪNE KONTERE 

952-412-4591 

3152 17th Ave S 

MINNEAPOLIS, MN 55407 

612-722-4622, 

mndraudze@gmail.com 

www.mndraudze.org 

Ansis Lagzdiņš 

 

Lieldienas 
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Draudzes dzīve aprīlī 

~Dievkalpojumi notiek klātienē~ 

 

Svētdien, 3. aprīlī, plkst. 10:30 – Gavēņa laika piektā svētdiena. Dievkalpojums. 

 Sekos kafija un sadraudzība. 

 

Svētdien, 10. aprīlī, plkst. 10:30 – Pūpolu svētdiena. Dievkalpojums ar Dievgaldu un 

 bērnu uzrunu. Sekos kafija un sadraudzība.  

  

Ceturtdien, 14. aprīlī, plkst. 17:00 – Zaļās ceturtdienas Dievkalpojums ar 

 Dievgaldu tikai klātienē.  

Piektdien, 15. aprīlī, plkst. 17:00 – Lielās piektdienas Dievkalpojums. 

Svētdien, 17. aprīlī, plkst. 8:00 – Kristus Augšāmcelšanās svētki – Lieldienas.  

 Dievkalpojums ar Dievgaldu un bērnu uzrunu. Dievkalpojumu kuplinās 

 draudzes koris. Pēc dievkalpojuma Lieldienu brokastis. 

Svētdien, 24. aprīlī, plkst.10:30 – Baltā svētdiena. Dievkalpojums. Sekos sadraudzība. 

 

Svētdien, 1. maijā, plkst. 10:30 – Lieldienu  laika trešā svētdiena. Dievkalpojums. 

 Sekos kafija un sadraudzība. 

 

Svētdien, 8. maijā, plkst. 10:30 – Ģimenes dienas Dievkalpojums ar Dievgaldu un 

bērnu uzrunu. Dievkalpojumu kuplinās draudzes koris. Sekos kafija un 

sadraudzība.   

Dievkalpojumi tiek raidīti tiešraidē internetā: facebook.com/151677648181316/live/ 

 

Mācītāju Ilzi Larsen trešdienās var sazvanīt pa draudzes telefonu 
 (612) 722-4622. 

 

 
Draudzes biroja stundas 

TREŠDIENĀS no 10:00 līdz 14:00, 

 

mācītāja Ilze Larsen,  

grāmatvedis Indulis Valters un 

darbvede Laila Švalbe.  

 

 

Baznīcas durvis darba laikā ir 

slēgtas, lūdzu piezvaniet durvju 

zvanu. 

 

Pērminderu kalpošana 

L. Dingley, E. Duņēns, V. Konters, 

N. Neiberga, A. Roethler, A. Vīksniņš,  

S. Straumane, V. Sviķis. 

Pateicamies! 

Dāmu Saime  

Ja vēlaties likt ziedus uz altāra, zvaniet 

Laimai Dingley (651) 271-3337 vai  

Selgai Pētersonei (651) 484-6046 



 “Ko vēl tev varu, tēvzeme 
 Par sirdi vairāk dot.” - A. Eglītis 

 
 Šie Anšlava Eglīša dzejoļa vārdi ir iekalti pulkveža Kalpaka 

piemineklī Rīgā. Oskara Kalpaka dzīve bija jauna. Viņš nebija ar 
sirmu galvu un nenēsāja daudz neatkarīgās Latvijas ordeņu 
piespraustus pie krūts.  
Oskars Kalpaks mira jauns 1919. gada 6. martā, gandrīz tikpat vecs cik 
Jēzus bija, kad izbeidza šīs pasaules gaitas. Ir vēl kāds jauns cilvēks, kurš 
cīnās par to, ko viņš saprot ar sirdi un dvēseli. Ukrainas prezidents Zeļenskis visas 
pasaules acīs nedēļas laikā ir kļuvis par brīvības, demokrātijas, tautas varoni. Varonis 
tik daudzu cilvēku acīs visā pasaulē. 

 Šodien ir pirmā svētdiena Gavēņa laikā jeb Ciešanu laikā. Šis laiks mūs aizvedīs 

līdz Lieldienu rītam, kad neizbēgami zinām - gaisma, labais un Dieva mīlestība uzvar. 
Diemžēl ne bez upura un ne bez sāpēm. Diez vai mēs par Jēzu varam teikt, ka dzīve 
viņu pārsteidza. Raksti mums liecina par to, ka Jēzus nojauta, zināja kāds ceļš ejams 
līdz pilnīgai uzvarai. Bet viņa tuvākie cilvēki, māte Marija, brāļi un māsas, mācekļi - 
viņus dzīve pārsteidza vairāk nekā viņi to spēja saklausīt Jēzus vārdos, saredzēt viņa 
darbos. Dzīve viņus pārsteidza, kad Jēzus sāka iet Ciešanu ceļu. 

 Dzīves pagriezieni, pārsteigumi - tie, kas sāpina un, kas pārbauda mūsu sirdi, 

kas liek sacīt: “Te es stāvu un citādi nevaru,” (M. Luters) - tie ir pazīstami katram. Tev 
un man. Mums katram ir stāsts, kas liek sirdij sažņaugties vai raudāt. Kas paliek unikāls 
ir: ko katrs mēs darām ar šādiem dzīves notikumiem un stāstiem. Kā mēs reaģējam un 
atbildam.  

 Pasaule šodien ir kā jautājums, kas meklē atbildi. Kā “open ended question.”  

Pēc kristībām Jardānas upē, Jēzus Svētā Gara vadīts dodas uz tuksnesi. Vienā brīdī 
balss no debess atskan: “Tu esi mans mīļais 
dēls.” To dzirdējām arī pagājušās svētdienas 
evaņģēlija lasījumā: “Šis ir mans mīļais dēls, 
klausiet viņu.” Un nākošā brīdī tuksnesī 
nelabais kārdina Jēzu pamest Dieva ceļu un 
mēģina pārliecināt, ka Dievs taču glābs viņu tik 
un tā, ja Jēzus mēģinātu darīt, ko nelabais saka.  

 Dzīve katram mums piedāvā līdzīgus 

scenārijus. Katrs nonāk dzīves tuksnesī, kur 
pakļauti izdzīvošanas likumam kā dabā, mums 
jāizdara izvēle. Un nevis viena izvēle, bet katru 
brīdi. Izvēle, kas vai nu dzīvību glābj vai to pazudina, iznīcina. Kas notiek ar Jēzu varbūt 

GARĪGĀ 

MAIZE 
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nemaz nav tik unikāls? Šādas izvēles bija jāizdara gan Oskaram Kalpakam, gan šodien 
Ukrainas prezidentam Zeļenskim, gan Krievijas prezidentam (kuram ir visas iespējas 
pārtraukt, ko viņš ir iesācis), gan visiem tiem cilvēkiem, kuri pēdējā nedēļā izgājuši ielās 
vai sociālos medijos paust savu nostāju. 

 Nākotne ierodas pie mums neparedzama. Vakarā tauta aiziet gulēt miera 

apstākļos un rītā tiek pamodināta ar bumbu sprādzieniem. Karš ir sācies. Vienā vakarā 
Jēzus ēd mielastu ar saviem mācekļiem, rīta agrumā viņš jau atrodas tiesas priekšā. 
Vienā dienā ģimenes tautā iet ikdienas gaitu un otrā dienā viņi atrod sevi bēgļu gaitās 
kā lūdzēji pēc miera un maizes šķēles saviem bērniem. 
“Tu esi mans labais dēls, ” - tuksneša kailumā Jēzum arī jātiek galā ar sevi, ar spēku, ko 
Dievs viņam uzticējis. 

 Nākotne vienmēr nāk ar apsolījumiem un ar risku (M. Marsch). Šeit nav runa par 

apsolījumiem, kuru piepildīšanos ir viegli paredzēt. Šeit ir runa par tiem apsolījumiem, 
kas nāk pie mums kā “open ended questions.” Apsolījums paredz, ka kaut kas notiks, 
bet tieši kas - to mēs vēl nezinam. Šāds apsolījums prasa no mums reakciju un atbildi. 
Nesen pilnīgi citā kontekstā man teica, ka viss ko cilvēka dvēsele dzīvē meklē un vēlās 
ir mīlestība. Kas notiek, ja mēs metamies lejā no augstā torņa - to mēs šobrīd redzam 
notiekam Ukrainā? Un visur citur pasaulē, kad cilvēks, kura rokās ielikta liela atbildība 
un varas iespējas - ja cilvēks izvēlas varu pāri par to, lai dzīvotu saskaņā ar Dieva gribu 
visai radībai. Dzīvot mierā, cieņā, ar atbildību uz cilvēci un visu Dieva radību. 

 Jēzus izvēlējas darīt labu, par spīti ļaunumam, varaskārei visapkārt. Liekas, 

viņam bija visas iespējas kļūt par vadoni spožās bruņās, un pūļi viņu pielūgtu. Bet Jēzus 
izvēlējās dot dzīvību nevis to ņemt, dziedinot un paēdinot ļaužu pūļus. Jēzus izvēlējās 
redzēt sievietes pie akas sirdi un Romas karavīra sirdi, abiem dodot dzīves spēku un 
jēgu. Jēzus varēja kāpt augstākā torņa galā un paņemt visu, cik vien tālu viņš spēja 
redzēt. Bet Jēzus izvēlējās staigāt pa dzimtās zemes ceļiem, tās pilsētās un ciemos, būt 
ar cilvēkiem, kas ilgojās pēc miera dvēselē un savā apkārtnē. To Jēzus mums māca 
šodienas lasījumā. 

 Pulkvedis Kalpaks, izdarīja savu izvēli - riskējot ar savu militāro karjeru, kamēr 

Latvija vēl bija tik jauna valsts, dodot savu sirdi apsolījumiem, kuri vēl nebija pilnīgi 
piepildījušies. Šajās dienās prezidents Zeļenskis cīnās pirmajās rindās, ticot 
apsolījumiem, kas vēl ir kā nepabeigta atbilde uz lielu jautājuma zīmi. 
Gribu ticēt, ka neviens nav tik nolādēts, lai nevarētu saņemt Dieva piedošanu par ļauna 
darīšanu. Tāpēc par to, kurš karu sācis un iznīcinājis vienā nedēļa tik daudz, radījis tik 
daudz sāpes - lūgsim arī par viņu. 

 “Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem 

draugiem” (Jņ.15:13). Labā vēsts šai dienai un nākošai nedēļai ir tā, ka pēc visiem 
kārdinājumiem, kurus evaņģēlija stāstā velns izklāja Jēzus priekšā - viņam bija jāapklust 
un jāaiziet.  

 Dievs un mūsu Pestītājs mīl mūs vairāk nekā visas šīs pasaules bagātības (ar 

kurām arī mēs tiekam kārdināti tādā pašā veidā). To tik daudzi svētie mums ir mācījuši 
un rādījuši pasaules vēstures gaitā. Tas atklājas šodien mūsu acīm - ka varonis nav tas, 
kurš/kura izkar savus medāļus vai kara bruņas, lai žilbinātu visu pasauli. 

 “Ļaunais kaut ir slavas apvīts, Patiesībai lielāks spēks; 
 Un kaut krusts ir viņas daļa, Kamēr tronī valda grēks. 
 Tomēr krusts šis satricina Pasauli tās pamatos. 
 Dievs, kas visu redz un zina, Pats ir klāt tās likteņos.”  
      (J R. Lowell, tulk. Viktors Baštiks, 355) 
 Āmen.  

          Mācītāja Ilze 
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Prasmes, degsme vai garīgās dāvanas? 

 Esmu dzirdējis stāstu par kādu baznīcu augstu kalnos, kurā ir iedibināta kāda 

brīnišķīga tradīcija. Kad šajā baznīcā notiek dievkalpojums, tur vienmēr sarodas ļoti 

daudz cilvēku un katrs atnes uz šo baznīcu sveces, kuras aizdedzina, lai šis dievnams 

būtu gaišs. Vienmēr šajā dievnamā deg sveces, kas rada gaismu visiem, kas ienāk šajā 

vietā. Kad tūristi redzot tik daudz sveces uzdeva jautājumu šī dievnama mācītājam, 

kādēļ viņi šajā laikmetā šo jautājumu nav atrisinājuši un ievilkuši elektrību, tad viņš 

atbildēja ar ļoti vienkāršiem vārdiem, ka tagad visi zina, ka bez viņu svecēm šis 

dievnams kļūtu ne tikai tukšāks, bet arī tumšāks. Katra svece ir ļoti nozīmīga.  

 Kristus saka: „Jūs esat pasaules gaišums. Sveci iededzinājis, neviens to neliek 

zem pūra, bet lukturī; tad tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu 

priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs. 

(Mt 5:14-15)  

 Caur Svēto Kristību mēs kļūstam ne tikai par Dieva bērniem un Kristīgās 

draudzes un baznīcas locekļiem, bet arī par daļu no Kristus miesas. Proti, ka mēs 

kļūstam par daļu no Dieva klātbūtnes. Mūsos kristībā ienāk Svētais Gars, kas mūs dara 

dzīvus, stiprina un vada. Kad mēs kļūstam par kristiešiem, tad Dievs sāk lietot mūs 

nevis pa kādai mazai daļiņai, bet pilnībā visu – gan mums dod brīnišķīgus 

piedzīvojumus, gan maina mūsu personību, gan lieto mūsu spējas, gan iededzina 

mūsos degsmi kalpot tuvākajam un jo īpaši Kristus baznīcai, gan dod garīgās dāvanas, 

ar kurām uzturēt un stiprināt draudzi un baznīcu. Ikvienam cilvēkam ir kādas dāvanas, 

kas ir dotas jau no bērnības, kuras vienmēr ir bijušas attīstītas un koptas. Vienam 

padodas mūzika, citam matemātika, vēl kādam rokdarbi vai darbs ar koku. Vēl kādam ir 

dotības organizēt un uzrunāt cilvēkus, rakstīt vai ko veidot.  

 Ļoti interesanti, ka viens no izplatītākajiem atrunas iemesliem un 

aizbildinājumiem cilvēku starpā ir „man jau nav tādu dāvanu, man nav ko dot”. Bet 

ziniet, tas ir tālu no patiesības, Dieva Vārds saka, ka no Viņa nāk viss, Viņš dod 

gudrību, prātu, zināšanas un prasmes visādos darbos (2Moz. 31:3). Centrālais ir, lai 

mēs vienmēr liekam lietā savas prasmes un atrodam tām piemērotu kalpošanas veidu 

ar tām. Citam tās ir mākslinieciskās prasmes lai ar tām kalpotu izdaiļojot draudzes 

dievnamu un apkārtni, iepriecinot ar saviem darbiem un dodot garīgo baudījumu pēc 

mākslas izslāpušajiem. Citam tās ir organizatora prasmes, ar kurām savukārt var 

daudzas lietas iedzīvināt un iekustināt, lai ikviens varētu atrast savu vietu sabiedrībā, 

draudzē un savā kalpošanā. Citam tās ir grāmatvediskās prasmes, lai vienmēr visi 

administratīvie jautājumi būtu kārtībā un nebūtu lielās galvas sāpes par skaitļiem 

jāuzņemas tam, kam tas nebūtu jādara. Tāpat, kā kulinārijas prasmes, kas vienmēr 

iepriecina visu pie galdiem klātesošo garšu kārpiņas viņu mutēs pateicībā par dienišķās 

maizes rūpēm. Arī dārznieka prasmes, lai ikviens skaists zieds vai stāds tiktu samīļots 

un dotu šo dabisko skaistuma baudījumu ikvienam dārza apmeklētājam. 

 Tas ir tikai mīts, ja domājam, ka ar tām prasmēm, ko mēs parasti lietojam ikdienā 

vai savā praktiskajā darbā mēs nevaram būt noderīgi Dieva darba druvā. Protams, ka 

Dievs katru cilvēku nedara par konveijera priekšmetu un šāds rutīnas darbs nevienam 
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nav bijis iepriecinājuma vērts, un tādēļ katram Viņš ir devis kādu īpašu vietu un dāvanu, 

ar kuru viņš var būt pilnā mērā noderīgs.  

 Baznīcā ir nepieciešama personību dažādība, kas dara draudzi un baznīcu 

dzīvu, lai tā nekļūtu neinteresanta un vienmuļa. Tādēļ ir gan dažādas kalpošanas, gan 

dažādas vajadzības, gan dažādi notikumi, svētki un aktivitātes, lai nebūtu nedz draudzē 

garlaicības, nedz vientulības sajūtas. Mēs katrs tad tiekam iejaukti šajā virpulī, kas mūs 

var iepriecināt un darīt noderīgus. Nereti, ja mēs pārdomājam dāvanu nozīmi un 

kalpošanas nepieciešamību, jeb šo dāvanu lietošanu, mēs ļoti maz pievēršam 

uzmanību pagātnes notikumiem un pārdzīvojumiem, sevišķi sāpēm un problēmām, it kā 

no tām vajadzētu baidīties un izvairīties. Tomēr, ja mēs tās visas noliekam Dieva rokās, 

Viņš ņem tās uz sevi un mēs kļūstam no tām dziedināti un atbrīvoti, kas savukārt tieši 

mums dod šo lielo impulsu ar prieku iet un kalpot. Jo Dieva Vārds mums apsola: „mēs 

zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc, ka tie pēc Viņa mūžīgā 

nodoma ir aicināti” (Rom 8:28). 

 Vai esam domājuši, par ko mana sirds deg? Kāda ir mūsu ieinteresētība, 

interese vai motivācija? Tas, kas mūs vienmēr ir interesējis, par ko mūsu sirdis ir 

degušas, tas ir atrodams atskatoties uz savām dzīvēm, panākumos mājās, studijās, 

darbā. Par ikvienu lietu, kas mums ir likusies svarīga, mēs esam vienmēr visus savus 

spēkus veltījuši šo mērķu īstenošanai. To varētu saukt par savu dzīves mērķu ideālu. 

 Tomēr degsmi vēl nevar saukt par dāvanu. Pat tad, ja ar visu sirds degsmi 

kalpojam draudzē un baznīcā, tā nāk no mums pašiem. Tās ir Dieva dotās motivācijas, 

jo visas lietas nāk no Dieva. Un tomēr, tik pat ātri tās var kļūt grēcīgas, ja sākam savu 

sirds degsmi lietot personīgām vajadzībām un savu iegribu apmierināšanai. Garīgās 

dāvanas ir kas daudz vairāk, jo tās tiek dotas, lai ar tām kalpotu Kristus baznīcā un 

draudzē, tās mēs saņemam no Dieva lai kalpotu Dievam. Baznīca bez garīgajām 

dāvanām nevar pastāvēt, jo Svētais Gars ir tas, kas to veido, apgaismo un uztur. Viņš 

to vada caur cilvēkiem, kuri lieto viņiem dotās garīgās dāvanas. 

 Kādas ir tavas garīgās dāvanas? Kā to uzzināt? To mēs varam uzzināt caur 

lūgšanām un tam ir jāvelta savs regulārs laiks. Mēs ikviens varam droši lūgt Dievam: 

„Kungs Jēzu, vai šī ir tā dāvana, ko Tu esi man piešķīris, lai kalpotu tavā Baznīcā? Ja 

tā, kā lai es to lietoju?” Dievs apstiprinās šo dāvanu ar iekšēju mieru un pārliecību, kā 

arī ārēju apstiprinājumu caur citiem kristiešiem, sevišķi tiem, kuriem ir uzticēta atbildība 

par jūsu garīgo dzīvi. Kā garīgās dāvanas var minēt dažādas, un Svētie Raksti dod 

mums dažādus piemērus, un nav tāds konkrēts un izslēdzošs saraksts.  

1 Pēt 4:7-11, Rom 12:1-8, 1 Kor 12:4-11, Ef 4:7-11 u.c.  

 Un tomēr Evaņģēlijs dod mums arī plašumu, ko bieži neieraugām. Pāvils raksta 

draudzei Efezā: „Lai jūs zinātu, kādu cerību dod Viņa aicinājums un kādu godības 

bagātību Viņš savējiem liek iemantot.” (Ef 1:18b). 

 Mums ir dota šī brīvība, kas izpaužas no Dieva mīlestības uz 

mums. Un tad mums nav jābaidās no tā, vai viss ko esmu iesācis, 

izdosies, jo viss tad notiek ne ar mūsu prātu, bet Dieva prātu. 

         

      Mācītājs Ivars Eisaks 
      Bijušais Pampāļu draudzes (LELB) mācītājs 



Draudzes dzīve februārī un martā 
  
 Februārī norisinājās draudzes gada sapulce. Pieņēmām 
amatpersonu ziņojumus, pagājušā un nākošā gada budžetu 
izpildīšanos un projektu, ievēlējām padomi sekojošā sastāvā: 
Kira Birmane, Kristīne Duņēna-Mertz, Kristīne Kontere, Līga Lāce, 
Andrejs Langins, Arnolds Ozols, Nancy Neibergs, Vija (Zīlīte) Pelēce, 
Andra Roethler, Andris Sprūds, Sarma Straumane, Ansis Vīksniņš, 
Laimonis Sproģis. Reizē ar gada sapulci notika Kazdangas zupu 
pusdienu labdarības akcija. Paldies visiem, kas organizēja un piedalījās pie zupu 
degustēšanas! Kopā tika ieņemts pāri par $3,000. Lai Dievs svētī devējus un bērnus, 
kuri saņems siltās pusdienas un launagu Kazdangā. Paldies Anitai Jurēvičai par šīs 
akcijas ilgadēju organizēšanu un turpināšanu. Nedēļu pirms gada sapulces notika 
Dāmu saimes gada sapulce. Viktors Konters un Aleksandrs Konters gādāja par 
pusdienām sapulces dalībniecēm - paldies! Pandēmijas “preparedness” komiteja 
satikās un secināja, ka masku lietošana baznīcas telpās vairs nav obligāta un katrs var 
vadīties pēc savas vajadzības vai drošības sajūtas. Dziesmu Grāmatas ir saliktas 
atpakaļ baznīcas solos. Baiba rūpīgi turpina dezinfecēt baznīcas telpas pēc katras 
lietošanas reizes, lai draudze var drošāk piedalīties klātienes dievkalpojumos un 
sarīkojumos - paldies, paldies, paldies! Februārī draudzē notika viens laju 
dievkalpojums, kuru palīdzēja sagatavot Archibīskape Lauma. Tas notika nedēļu pēc 
ugunsgrēka mācītājas un viņas meitas mājās. Archibīskape ieradās Mineapoles 
draudzē nedēļu vēlāk, 27. februārī, vadīt dievkalpojumu, atbalstot draudzi un mācītājas 
ģimeni. Ziņas par notikušo sekos atsevišķā rakstā. Pelnu dienas virtuālo dievkalpojumu 
draudzei piedāvāja Klīvlandes draudzes mācītāja un apgabala prāveste Dr. Sarma 
Eglīte. Vienu dievkalpojumu 6. martā atcēlām laika apstākļu dēļ. Pulkveža Oskara 
Kalpaka piemiņas dievkalpojums notika 13. martā un tā kolekti ($2,035), pēc padomes 
aicinājuma, draudze ziedoja Ukrainas tautas brīvības cīņas atbalstam. Padome marta 
sēdē nolēma ziedot $1,000 Ukrainas brīvības cīņu atbalstam. Sekojot LELBA 
priekšnieces Anitas Vārsbergas-Pāžas aicinājumam, to darījām sūtot ziedojumu uz 
Sarkano Krustu. Mēs turpinam noskaidrot citas ziedošanas iespējas bez Sarkanā 
Krusta, atsaucoties uz lūgumiem. Viena iespēja ir ieskatīties #Stand With Ukraine mājas 
lapā. Mineapolē arī ir vairākas ukraiņu draudzes - katoļu, baptistu, pareizticīgo, kas 
organizē labdarības pasākumus. Izsūtīsim atsevišķu e-pastu par šīm iespējām. 
 Andra Roethler un Sarma Straumane piedalās LELBA Teoloģijas nozares 
rīkotajos laju kursos. Šogad tie notiek virtuālā vidē.  
Vēlam mācīties prieku un Dieva svētību! 

Dieva svētību visiem vēlot, 
Mācītāja Ilze   

>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<< 
“Sirds vada un pārvalda visus ķermeņa orgānus. Kad žēlastība baro sirdi, tā valda 
pār visiem locekļiem un domām. Tieši sirdī dzīvo visas cilvēka prāta un dvēseles 
cerības. Tādā veidā žēlastība aizsniedz pilnīgi visu cilvēkā un viņa ķermenī.”  

       (Pseido-Makarijs, 
tulk. māc. Ilze Larsen) 
Šis teiciens ir no senas tuksneša tēvu un māsu tradīcijas, pierakstīts 
krājumā “Piecdesmit garīgi sprediķi un lielā vēstule.” Domājot, kā lai 
pateicos par draudzes un jūsu katra atbalstu, atvērās grāmata “Early 
Desert Fathers and Mothers: Early Christian Wisdom Sayings,” 27. 
lappusē, kur ir citēti šie vārdi. Pseido-Makarijs bija sīriešu mūks, par 
kura identitāti joprojām notiek debates. Tādēļ “pseido” ir priekšā 
vārdam Makarijs. 

DRAUDZES 

DZĪVE 
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Ko es un mana meita esam piedzīvojušas aizgājušā mēnesī ir Kristus klātbūtne, Kristus 
mīlestība un žēlastība. Piedzīvojot tik lielu atbalstu pēc mūsu nelaimes - jūs esat mūsu 
Kristus. Caur lūgšanām, domām, telefona zvaniem un sarunām, caur ziedojumiem 
mūsu palīdzībai, praktisku palīdzību pirmajās nelaimes dienās un nedēļās. 
 Kopš bērnības dienām biju ļoti patstāvīgs un neatkarīgi domājošs cilvēks. Vēlāk 
dzīve piespieda mani būt vairāk patstāvīgai nekā ir gribējies nest. Caur ugunsgrēka 
pieredzi mūsu mājās 13. februāra naktī, man ir bijis daudz jāmācās - kā pieņemt 
palīdzību, kā to prasīt un izteikt vārdos. Kāda mīļa draudzes locekle labestīgi teica: “Tas 
tepiķītis tika izrauts tev zem kāju apakšas.” Mūžu dzīvo, mūžu mācies - liela patiesība 
tautas gudrībā. 
 Senā tuksneša tēva vārdi lika domāt par MJ kājām un viņas ārstēšanās, 
dziedināšanas procesu, kas pēc ārstu domām, notika negaidīti ātri. 
Viņš, nezināmais-Makarijs (un citi viņam līdzīgi), tiešām uzskatīja, ka sirds ir galvenais 
orgāns, kurā mājo cilvēka fiziskās un garīgās dzīves dimensijas, ka tas ir cilvēka esības 
centrs.Vieta, kurā satiekam Dievu vistuvāk un visdziļāk. 
 Jūsu visu sirds labās domas un laba vēlējumi, cerības, ko izteicāt MJ 
dziedināšanai - piepildās! Divas nedēļas, ko MJ pavadīja ratiņkrēslā bija sarežģītas un 
ļoti liela uztraukuma pilnas. Pēc Hennepin County Speciality Hospital Burn Unit 
apmeklējuma 16. februārī, MJ pati veselu nedēļu mainīja apsējus, mazgāja brūces un 

lika zāles uz pēdām. Apbrīnoju viņas drosmi un 
apņemšanos! 
 Divas nedēļas pagāja bez spējas likt pēdas 
pie zemes. Kad ārsts apstiprināja brūču dzīšanu 
un to, ka var sāk lēnām staigāt, bija prieka diena 
mums abām! Diagnoze ir arī par nervu galu 
bojājumiem pēdās, tomēr ārsts sacīja, ka ir labas 
cerības tie ataugs. MJ visu mūžu būs jāuzmanās, 
lai kājas ir siltas un vienmēr būs jūtīgas uz aukstu 

vai karstu virsmu. Šodien ir trešā ceturkšņa beigas skolā, 24. martā, un MJ ir priecīga 
būt atpakaļ jau pāris nedēļas. Nezinātājs nevarētu tagad pateikt, ka viņa tik daudz cieta. 
Pateicība Dievam, kas uzklausa lūgšanas! 
 Es pati šīs pēdējās piecas nedēļas esmu 
pavadījusi rūpēs par MJ un par to, kā dzīvosim 
tālāk. Brentwood Park Townhomes mums iedeva 
citu numuru, kur dzīvot un garāžu, kur nolikt lietas. 
Iespējams tās arī nebūs saglābjamas, jo uguns 
dzēšanas dēļ daudz kas ir mitrs un jau rādās 
pelējums. Lielāko daļu lietas atstājām izdegušajā 
vietā, jo viss ir vai nu sadedzis vai apklāts, 
piesūcies ar sodrējiem vai dūmiem.  
Ugunsdzēsēju secinājums ir, ka uguns izcēlās 
vecā elektrības kontaktā, kur bija iesprausts veļas 
žāvētājs. Apdrošināšanas kompānija vēl nav 
iedevusi savu slēdzienu, cik zaudējumi tiks segti. 
Mums bija un ir īrnieku apdrošināšana pie 
Progressive. 
 Bet vissvarīgākais, ko vēlos šeit pateikt - 
pēc tik daudz vārdiem, ir: “PALDIES.” Paldies 
katram, kas turēja mūs lūgšanās un turpina par 
mums lūgt. Es nevarētu tikt cauri šai nelaimei bez 
jūsu palīdzības. Ugunsgrēka naktī Kristīne, Viktors 
un Aleksandrs Konters uzņēma mūs savās mājās 

Little Cream ambulancē kopā ar MJ  
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- visus sešus! Mēs tiešām bijām palikušas ar to, kas mugurā un pirmā dienā man pat 
brilles nebija. Suņiem Teodoram un Rūzveltam nākošā dienā sarunāju mūsu 
“babysitter” Natalie. Abi palika pie viņas veselu nedēļu. Kaķi Mince un Little Cream 
nodzīvoja trīs dienas Viktora mūzikas istabā, kamēr dabūju atslēgas uz jauno 
numuru.Tad vēl trīs dienas abas kaķenes bija vienas šajā townhome. Laiku pa laikam 
tās apciemoju. Es nebūtu varējusi rūpēties par MJ 
viena! Pirms dabūjām ratiņkrēslu, divatā ar Viktoru 
Konteru nesām MJ uz mašīnu un iecēlām viņu iekšā. 
Kad dabūjām ratiņkrēslu, Viktors un Kristīne abi 
palīdzēja MJ ratiņkrēslā nocelt vai uzcelt pa dažiem 
pakāpieniem, un tad, atkal iecelt un izcelt no 
mašīnas. Viktors mūs sagaidīja pie slimnīcas vai 
ārsta apmeklējuma vietas un tad atkal tas pats 
process atkārtojās. Pirms vispār tikām pie 
ratiņkrēsla, bijām visi pārsteigti, ka pat slimnīcās pie 
ieejas ratiņkrēsli nav nemaz tik viegli dabūjami!  
Viktors palīdzēja atkal katru reizi mums tādu atrast - 
nezinu kā viņš to varēja izdarīt, jo brīvi krēsli nebija 
viegli pieejami pat tad, kad prasījām 
slimnīcu darbiniekiem. Paldies Kristīne, Viktor un Aleksi par mīlestību un patvērumu 
mums visiem. Par ēdienu un tīrām drēbēm, jūsu laiku mūs vedot pie ārstiem un 

veikaliem pēc gultas matračiem. Paldies par miera ostu 
dzīves apjukumā un nelaimē. Kad sāpes sāka 
mazināties, MJ pati iemācījās tikt ārā no ratiņkrēsla un 
iekšā mašīnā un atkal otrādi. Paldies Kirai Birmanei, 
kura sagādāja mums portable handicap ramp.  
Kad apmetāmies šeit, tā bija nepieciešama, lai vestu 
MJ pie ārsta vai uz skolu. Paldies Kirai, kas zibenīgā 
ātrumā mums sagādāja pirmās nepieciešamības lietas, 
kad pārnācām uz šo numuru - šķīvjiem, krūzēm, 
glāzēm, tosteri, katlu, vannas aizskariem, trauku 
ziepēm, pannu, papīra dvieļiem un vannas dvieļiem, 
miltiem, cukuru, olām, un visu citu! Mums bija tik daudz 
vieglāk sākt dzīvi šeit ar visām lietām pie rokas. 

Paldies Lailai Švalbei par dzīvojamās istabas skaistajiem, mīkstajiem krēsliem un 
galdiņu, TV un lampām! Paldies Lailai par piedāvājumu paņemt dažas drēbes un MJ 
mīļmantiņas iztīrīt, mēteļus aiznest uz ķīmisko tīrītavu. Paldies, ka uzņēmies manu 
“smuko” galda krēslu projektu ☺Teodors un Rūzvelts saka paldies par viņu gardumiem. 
Paldies Ritai Pelēcei par visām mantām un našķiem mūsu četrkājainajiem ģimenes 
locekļiem - tie viņiem labi gāja pie sirds! Paldies par Kaivas gardumiem priekš MJ. 
Paldies arī Sarmai Straumanei par mantām un našķiem mūsu dzīvniekiem. Dažas 
lietas vēl turās un nav izārdītas ☺ Paldies Laimai Dingley par maizes izcepšanu mūsu 
vajadzībām. Paldies Intai Grāvītei par jakām - tās iet pie sirds un der! Thank you to 
Nancy Neibergs for speciality socks for MJ. Paldies Jānim Barobam par galdu un 
krēsliem, par mūsu CD kolekcijas glābšanu un boombox un CDs priekš MJ. Paldies 6. 
marta pārvākšanās komandai - Kristīnei un Viktoram Konteriem, Jānim Barobam, John 
un Laimai Dingley! Paldies draudzes lajiem, kuri piedāvāja un vadīja dievkalpojumu 
svētdienā pēcugunsgrēka. Paldies LELBPasaulē Archibīskapai Laumai par palīdzību 
laju dievkalpojuma sagatavošanā un ierašanos pastorālā vizītē vadīt dievkalpojumu 27. 
februārī. Paldies mūsu apgabala prāvestei Dr. Sarmai Eglītei par Pelnu dienas virtuālo 
dievkalpojumu un nepārtraukto atbalstu šajās dienās. Pateicos LELBA priekšniecei 
Anitai Vārsbergai - Pāžai par atbalstu. Paldies katram, kas esat ziedojuši mūsu 

Kiras dāvātā krūzīte 

Kiras dāvātā krūzīte 
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vajadzībām personīgi, un paldies draudzei un dāmu saimei par ziedojumiem! Vēl 
neesmu tikusi pie personīgu pateicības kartiņu rakstīšanas, tas vēl ir tuvākas nākotnes 
plānos. Meklējot vairāk informāciju par pseido-Makariju, atradu vārdus, ko teicis tas 
Makarijs, kura personība ir pierādīta - Makarijs Lielais. Viņš dzīvojis AD 300-390. gadā. 
Makarijs tā saka:“Sirdī mājo arī Dievs, tajā ir eņģeļi, tajā ir dzīve un Dieva valstība, 
tajā ir gaisma un apustuļi, debesu pilsētas un Dieva žēlastības bagātības: tajā ir 
atrodams pilnīgi viss.” “There [in the heart] also is God, there are the angels, 
there life and the Kingdom, there is light and the apostles, the heavenly cities and 
the treasures of grace: all things are there.” (Macarius the Great, Homilies 43:7) 
Jūs katrs un visi kopā kā draudze, visa latviešu baznīca, manā un MJ dzīvē, mūsu 
mīluļu dzīvnieku dzīvē, esat bijuši Kristus rokas, viņa acis un ausis, Kristus sirds.  

Paldies, paldies,paldies! 
          Mācītāja Ilze un MJ 

>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<< 
Pulkveža O. Kalpaka piemiņas dievkalpojums 

 
Mūsu draudze beidzot šī gada marta mēnesī varēja noturēt 

īpašu piemiņas dievkalpojumu pirmajam Latvijas valsts 

militāram komandierim plkv. Oskaram Kalpakam. Divus 

gadus svinīgu atceri bija jāizlaiž pandēmijas dēļ. Deviņi 

K!K!M! (Korporāciju Kopas Minesotā) biedri pulcējās 

draudzes dievnamā, lai ar karogiem un savu korporāciju 

krāsu ietērpā, Dievu lūdzot, godinātu drosmīgo Studentu 

rotu, kas kopā ar citiem kalpakiešiem izcīnīja Latvijas valsts 

patstāvību un brīvību. Kāpēc gribas uzsvērt un pieminēt tieši 

Studentu rotu, to darot ir nepieciešams nedaudz atgriezties 

vēsturē.1918.g. 18. novembrī, kad nodibinājās Latvijas Valsts, faktiskā vara vēl atradās 

vācu okupācijas iestāžu rokās, jaunās valsts vadībai nebija ne karaspēka, ne ieroču, ne 

naudas, pat ne pārtikas un maizes. Fronte vēl nesen bija vēlusies pāri mūsu zemei, un 

pāri par to bija sirojoši simtiem tūkstoši sveši karavīri. Vācijā bija izcēlusies revolūcija, 

ķeizars izsūtīts trimdā un pie varas radās citi spēki. Baltijā vācu okupācijas armija arvien 

vairāk sāka izirt. Maskavas lielinieki (boļševiki), izmantojot situāciju, pasludināja ar 

Vāciju noslēgto Brest-Litovskas miera līgumu par anulētu, uzskatot Baltijas apgabalus 

atkal par Krievijas sastāvdaļu. Sarkanā armija, pulkveža Jukuma Vācieša vadībā, 

iebruka Latvijas teritorijā un 

10. decembrī ieņēma 

Daugavpili, 11. decembrī 

Pļaviņas, 12. Koknesi un 17. 

Valku. Visas minētās vietas 

vācieši atdeva praktiski bez 

jebkādām cīņām. Kaut gan, 

noslēdzot ar sabiedrotiem 

pamieru, Vācija bija 

uzņēmusies arī Latvijā 

aizsargāt to frontes līniju, kuru 

ieņēma tās karaspēks 

pamiera parakstīšanas brīdī. 

Pulkvedis Oskars Kalpaks 
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 Diemžēl, šo pamiera noteikumu Vācija nepildīja. Rīgā valdīja satraukums un 

nemiers. Ieradās bēgļi no lielinieku ieņemtām pilsētām, stāstija briesmu stāstus, vietējie 

komunistu aģenti atklāti organizēja sev piekritējus. Patvērumu meklējot, Rīgā ieklīda 

vācu karavīri no Pleskavas un Narvas. Latvijas pagaidu valdība, apzinoties stāvokļa 

nopietnību, veltīja vislielāko uzmanību savu bruņoto spēku organizēšanai. Tā aicināja 

kvalificētus jauniešus brīvprātīgi iestāties tēvijas aizstāvju rindās, bet panākumi bija 

samērā mazi. Vispārējo situāciju pārrunāja arī abas Rīgā esošās studentu korporācijas 

- Selonija un Talavija, kas tautisko centienu vadītas nevarēja šādā liktenīgā latviešu 

vēstures posmā palikt vienīgi par novērotājām. 

Tās atzina, ka mūsu 

pašu valsts ir 

jāatbalsta un 

jāaizsargā ar aktīvu 

līdzdalību. 

13. dec., 1918.gadā, 

dienu pirms Talavijas 

gada svētkiem tā 

laika seniors 

Aleksandrs Šulmans 

sasauca konventa 

dzīvoklī vispārīgo 

talaviešu sapulci. 

Tāda veida sapulce ir 

bijusi vienīgā 

talaviešu pastāvēšanas laikā, kurā kā pilntiesīgi locekļi piedalījās arī filistri un zēni 

(nekrāsneši). Sen! Šulmans ziņoja sapulcei par mūsu jaunās valsts un valdības 

grūtībām, kā arī par iepriekš notikušām sarunām ar korporācijas Selonija prezidiju un 

par konsekvencēm kādas talaviešiem diktē viņu pašu principi. Sapulce nolēma, ka 

Talavija nodod sevi Latvijas pagaidu valdības rīcībā. Faktiskā nozīme - brīvprātīgi 

iestājas tēvzemes aizsargu rindās. Tai pašā vakarā līdzīgu lēmumu pieņēma arī 

Selonija. Ar to bija likti pamati Atsevišķai studentu rotai, kurai vēlāk pievienojās citas 

korporācijas un atsevišķi studenti. Rotas kopskaits iesākumā, 212 karavīri. (Piezīme - 

Aleksandrs Šulmans mira Rīgā 1941.g, čekas cietumā). 

 Kad bija pietiekami skaidrs, ka, lielā pārspēka dēļ, Rīgu nav iespējams aizsargāt, 

pagaidu valdība nolēma pārcelties uz Kurzemi. Rota atkāpās līdz Liepājai un, 17. 

februārī, 1919. gadā, pievienojās Neatkarības un Cēsu rotai, kas aizstāvējās uz Ventas 

krastiem. No šīs dienas tad arī Studentu rotas karavīri dēvējās par kalpakiešiem. 

Latviešu vienības komandēja plkv. Oskars Kalpaks, pirmā pasaules karā rūdīts un 

kaujās pieredzējis virsnieks. Ar savu lietpratību, noteiktību un vadoņa spējām viņš bija 

ieguvis karavīru uzticību. 3.martā kalpakieši pārgāja Ventu un uzsāka Latvijas 

atbrīvošanu. Pirmā kaujā rota nonāk uguns slazdā, bet savu uzdevumu veic, ieņemot 

lielinieku stingri aizstāvēto Jauno muižu.  

 Rotas zaudējums: divi ievainotie, abi talavieši (Jānis Celms, roka piebārstīta ar 

ložu šķembām; Feliks Krusa, ar 3 lodēm sašauta labā kāja). Pirmo panākamu prieku 

apēnoja 6. marta traģēdija, kad, pārpratuma sadursmē ar vācu Borkes bataljonu, pie 

Vīru ansamblis Gunas Kalmītes Skujiņas vadībā. 
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Airītēm nāvīgi ievainots, mirst latviešu vienību virspavēlnieks pulkvedis Oskars Kalpaks. 

Bez viņa šai ugunsizmaiņā krita arī Studentu rotas komandieris kapteinis Nikolajs 

Grundmanis un virsleitnants Pēteris Krievs. Traģiskais notikums bija skāris tūkstošiem 

latviešu sirdis. Bēres Liepājas Ziemeļu kapos liecināja, ka tauta zaudējusi īstu patriotu 

savas tautas varoni. Šī notikuma rezultātā latviešu vienības ātri pieauga skaitā un 

izveidojās par ievērojamu militāru spēku. 

 Latvijas atbrīvošanas cīņas turpinājās, lai padzītu lieliniekus, kas notika  

1920. gadā, bet 1919. gada oktobrī latviešiem vēl bija jācīnās ar Pāvilu Bermontu - 

Avalovu, kas ar 45,000 savervētiem, algotiem karavīriem uzsāka uzbrukumu Rīgai. 

 Latviešu tauta atkal ķērās pie ieročiem un, bez regulāriem armijas pulkiem, 

radās brīvprātīgo cīnītāju vienības, kuras atsita Bermonta karaspēku, to padzina un 

sakāva pie Jelgavas. Šeit atzīmējams nu jau Studentu bataljons, kurā gan kā kadrs 

ietilpa 70 kalpakieši, agrākās Studentu rotas karavīri. Pirmos pamatus likt Latvijas 

armijai var droši teikt palīdzēja Studentu rota. Tagad pulkveža O. Kalpaka piemiņas 

dievkalpojumu korporācijas un to piederīgie atzīmē ar godu un cieņu. 6. marts un 

Atsevišķo studentu rota ir Latvijas valsts vēsturē svinīga goda diena mūsu sendienu 

varoņiem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kā draudzes iesākuma gados, mēs atkal korporāciju svētku drānās ar karogiem 

un lentām ienācām dievnamā, un lūdzām Dievu, lai Viņš mūsu tautai piešķir arvien 

dzīvot, zelt un augt Baltijas jūras krastā, kur mūsu tēvu tēvi ir allaž dzīvojuši. 

 Māc. Ilze bija sagatavojusi piemērotu dievkalpojumu, un vīru ansamblis skaisti 

kuplināja to ar patriotisku dziesmu. Pateicība visiem, kas piedalījās dievkalpojumā. 

Paldies dāmu saimei par bagātīgi sagatavoto kafijas galdu lejas telpās.  

Dievs lai svētī mūsu draudzi un stāv klāt katram no mums. 

      Laimonis Sproģis, korporācijas Tal! loceklis 

 
Paldies Vairim Sviķim par fotogrāfijām 
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DRAUDZES DĀMU SAIME  

IELŪDZ UZ  
 

PAVASARA PUSDIENĀM  
UN  

GARDUMU TIRDZIŅU! 

  

  Svētdien, 22. maijā, pēc dievkalpojuma. 
  Pusdienu cena $15, bērniem līdz 12 gadiem par brīvu. 
  Gardumus varēs iegādāties atsevišķi. 
 

LADIES AID  
INVITES YOU TO OUR 

 

SPRING LUNCH  
AND  

LATVIAN FOOD BAZAAR! 

  

  Sunday, May 22, after church. 
  Lunch $15, children under age 12 eat for free. 
  Baked goods will be available for takeout. 

 



  Dziesmu svētku ziņas 

  Koris Anima “Krastā saviļņots” 

Kas Jums nāk prātā, izdzirdot vārdus - kora koncerts?  
Parasti - koncertzāle, podesti, dziedātāji, skaņa, ne kustība. Bet 
koris “Anima” nav parasts koris, tādēļ arī viņu koncerts “Krastā 
saviļņots” ko bija iespēja redzēt pagājušā vasarā Latvijā, nepavisam 
nebija parasts koncerts! 

Tas bija krāšņs, radošs un neparasts audiovizuāls koncertuzvedums pašā jūras krastā - 
par kora podestiem un skatuves noformējumu kalpoja īpaši uzveduma noskaņai 
izgaismoti Skultes ostas mola akmeņi un kokmateriālu krāvumi, kora dziedātāji ne tikai 
profesionāli izdziedāja, bet arī izdejoja Kristapa Krievkalna brīnišķīgās mūzikas un Kārļa 
Kazāka smeldzīgās un skaistās dzejas paustās emocijas, un diriģente Laura Leontjeva 

mūzikas uzvedumu vadīja ar katru 
sava ķermeņa šūnu - ar diriģentes 
žestiem, deju, pat ar matu plūsmu, 
atsviežot galvu mūzikas ritmā. 
Tas viss kopā radīja neaizmirstamu 
pārzīvojumu pludmalē sēdošajiem 
daudzajiem skatītāju simtiem – arī 
man un manām meitām!  
Esam ļoti priecīgas, ka arī St. Paulas 
dziesmu svētku apmeklētājiem būs 
iespēja redzēt šo ļoti īpašo, 
melodisko un vizuāli skaisto kora 
“Anima” koncertuzvedumu! Pietrūks 
vienīgi Saulkrastu pludmales smilšu 
zem skatītāju kājām, bet domāju, ka 
kora emocionālā dziedājuma 
iespaidā kādā brīdī sajutīsim pat to!  
Baudiet dzīvespriecīgu “Krastā 
saviļņots” koncertu, ar izcilo 
Saulkrastu jaukto kori “Anima”.   

DVĪŅU 

PILSĒTĀS UN 

PASAULĒ 
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Koncerts notiks skaistajā, akustiski brīnišķīgā “Ordway” koncertzālē. 
Piektdien, 2022. gada 1. jūlijā, 19:00-21:00 
Biļešu cenas: Pieaugušiem $35, Jauniešiem līdz 20 gadiem $25 
 
Ordway Center for the Performing Arts | Koncertzālē 
          Indra Halvorsone 
 

>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<< 
 

DZIESMU SVĒTKU BIĻETES UN “VOUCHERS” BAZNĪCĀ 

Lai Dvīņu pilsētas iedzīvotājiem atvieglotu Dziesmu svētku biļešu pirkšanu un “voucher” 
iemaiņu, uzstādīsim biļešu galdu latviešu baznīcas lejas stāvā jūnija svētdienās  
(6/5, 6/12, 6/19, un 6/26) plkst. 12:00.  

Mēs iesakam biļetes iegadāties caur Dziesmu svētku tīmekļa vietni: 
www.latviansongfest2022.org, bet tiem, kam tas nav iespējams, dosim izdevību nopirkt 
biļetes pie baznīcas biļešu galda. 

Tie, kas biļetes jau nopirkuši, būs redzējuši ka uz dažām biļetēm rakstīts ka tās ir 
“voucher,” un tās būs jāiemaina pret sarīkojuma zāles biļetēm. Jūnija svētdienās tās 
varēs iemainīt baznīcā.  

Dziesmu svētku laikā iemainīšana notiks pie galvenās viesnīcas  biļešu galda. 
(“Vouchers” lietojam lai biļešu pirkšana būtu ērtāka un cenas noturētu mazliet 
zemākas.) 

Sarīkojumi kam jāiemaina “vouchers”: 
 
Kamermūzikas un simfoniskās mūzikas koncerts (Ordway Concert Hall, 7/1) 
Jaundeju skate (Fitzgerald Theater, 7/1) 
Viesu kora koncerts (Ordway Music Theater, 7/1) 
Tautasdeju lieluzvedums (Xcel Energy Center, 7/2) 
Rokmūzikas vakars (Palace Theater, 7/2) 
Kopkora koncerts (Ordway Music Theater, 7/3) 
 
Uz redzēšanos! 
Biļešu grupa (Biruta Sprūde, Anna Hobbs, Andris Valdmanis) 
 

>>>>>>>><<<<<<<< 

 
SONG FESTIVAL TICKETS AND VOUCHERS AT THE LATVIAN CHURCH 

As a convenience for Twin Cities residents, we will have a Song Festival ticket desk at 
the Latvian Church – lower level on 4 Sundays in June (6/5, 6/12, 6/19, un 6/26) at 
12:00 noon. 
  
We recommend you order tickets through the Song Festival website: 
latviansongfest2022.org , but you will also be able to buy tickets at the Church ticket 
desk.  

If you have already purchased tickets, you have probably noticed that on some tickets it 
says that they are vouchers.  

http://maps.google.com/?q=Fitgerald%20Theater%2C%20St.%20Paul%2C%20Minnesota
http://www.latviansongfest2022.org/
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These have to be exchanged for tickets provided by the venues. It will be possible to 
exchange the vouchers at the Church.  

During the days of the Festival, voucher exchanges will be done at the ticket desk in the 
main hotel, the InterContinental St. Paul Riverfront. (We use vouchers to make ticket 
ordering more convenient and to keep ticket prices down). 

Events for which vouchers are issued: 

Chamber and Symphonic Music Concert (Ordway Concert Hall, 7/1) 
Folk Dance New Choreography Show (Fitzgerald Theater, 7/1) 
Guest Choir Concert (Ordway Music Theater, 7/1) 
Grand Folk Dance Performance (Xcel Energy Center, 7/2) 
Rock Concert (Palace Theater, 7/2) 
Grand Choir Concert (Ordway Music Theater, 7/3) 
 
Uz redzēšanos! 
Festival ticketing group  
(Biruta Spruds, Anna Hobbs, Andris Valdmanis) 
 

>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<< 
Paldies no Intas Lāčplēses 

 
 Dienā, kad jūs lasīsiet Svētrīta Zvanus, būšu Jaunķemeru rehabilitācijas centrā. 
Ar pateicību pieņēmu jūsu atbalstu manai veselības atjaunošanai pēc ne visai 
veiksmīgas gūžas locītavas protezēšanas.  
Nu jau pagājis vairāk kā gads, kad sākās problēmas, par kurām zināja tikai manas 
tuvākās draudzenes Brigita G. un Indra H. Viņas juta līdzi un teica, ka palīdzēs. 
Strīdējos pretī, jo neesmu tā, kas prasa no citiem, bet Brigita un Indra bija neatlaidīgas. 
LV pensionāriem nav veselības 
apdrošināšanas, tāpēc uz daļēji 
apmaksātam operācijām jāgaida 
vairākus gadus.  
Milzīgs paldies: Brigitai Gahr no 
Floridas par sajūtu, ko viņa man deva,  
ka dzīvē vajag paļauties un pieņemt 
pateicību. Indrai H. par būšanu man 
blakus Draudzes korī, Latviešu skolā 
un par aromātiskajām pirts slotām.  
Annai H. par lillā puķu dārzu un 
ciemošanās dienām Floridā un 
Minesotā. Anitai D. par lielo 
garaspēku un dejotprieku. 
 Ai, mīļā Elga! Kā tu esi mani 
apdziedājusi, kamēr beidzot 
paklausīju un aizvācos atpakaļ uz tēvu 
zemi.  
Un Maija Z. tik daudzus gadus savos 
grožos turejusi LOAM un ievilkusi 
mani protokolu rakstīšanā.  
Visvairāk vēstuļu esmu saņēmusi no 
Jāņa Dimanta, mūsu daktera, kura Ziedi no Intas dārza. 
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rūpes par latviešiem ir Fe-no-me-nā-las! 
No Gundas mācījos iet ar paceltu galvu, un apbrīnoju viņas gaumīgos tērpus. 
Aņja aicināja mūs ciemoties viņas mājās, kaut man ir bail no čūskām, bet viņa saprotas 
arī ar tām. Biruta S. nekad nav pagājusi garām bez jauka smaida. 
Jānis Z. īpaši cienījis Endzelīnu un atbalstījis centīgos bērnus. 
Ar Lailu Š. mēs nākam no Ērgļiem, satikušās Mineapolē un strādājušas Gaŗezerā. 
Agrāk domāju, ka viņa guļ tikai dažas stundas diennaktī. 
Cik es būtu laimīga, ja man būtu tāds tētis kā Dāvids S.! Lūdzu saudzē sevi. 

Jānis B. viens super labs 
brālis Brigitai un ļoti draudzīgs 
ar visiem! 
Egijas un Meta kāzās 
lustējāmies “Laimes ligzdā.“ 
Nu viņiem ir dvīnīši, Zelma un 
Oskars, un superīga ome 
Lilita, kas mani glābusi 
neskaitāmas reizes. 
Astrīde O. ir izcila rotkale, bet 
sirds mīlestība viņai no 
vecākiem. Judy un Mārtiņš 
Noras ir apbrīnojams pāris! 
Esmu sildījusies viņu 
mīlestības saulītē Floridā.  
Ingunu Miezi un Zani 
Kažotnieci satiku Īrijā, 3x3 
nometnē, bet ar Ingunu K. 
esam draudzenes jau sen. Un 
tagad man tuvākie kaimiņi  no 

Minesotas ir 200 km attālumā.  
Tie ir Tīna un Dzintars.  
Tagad mūsu ikdienas dzīve liekas 
mazsvarīga, jo virs Ukrainas vairs nav zilas 
debesis, bet saulespuķes vienalga ziedēs! 
 
Pateicoties par jūsu dāsno sirdi, pēc 
atgriešanās no Jaunķemeriem, Lilijas ielas 
dārzā iesēšu savvaļas puķes, kas  man 
atgādinās par jūsu mīlestību.  
      
    Inta Lāčplēse 

Saulespuķe no Gārsenes. 

Fotogrāfijas no Intas albuma. 
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Nekustamo īpašumu aģente 
Larisa (Štolcere) Ozola 

Mobīlais 612-991-1760 
larisaozols@gmail.com 

 
 

Vai domājat par nākamo soli dzīvē – pārdot savu māju, meklēt nākamo sapņu māju vai 

dzīvokli – kārtoju (visas Jūsu) nekustamo īpašumu vajadzības! 

Ar savu darba pieredzi projektu vadībā un tirgū, technoloģijā un sabiedrisko mediju 

jomā, 

sadarbojos ar klientiem, lai palīdzētu risināt Jūsu nākamos dzīves soļus. 

Esmu sertificēta māklere Minesotā, kā daļa no “Lakes Area Realtors”. 

Mēs strādājam pa visu Mineapoli un St. Paulu, ieskaitot priekšpilsētas. 

Lūdzu sazinaties ar mani ar Jūsu jautājumiem par nekustamo īpašumu tirgu, 
vai tas būtu Jūsu nākamais solis drīzumā, vai arī, ja tikai sākat par to domāt. 

 
Labprāt Jums palīdzētu! 

 

 

 

 

 

 

Atjaunosim baznīcas logus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turpināsim atbalstīt!  

          
 

 

Draudzes Ziedojumu 

Akcija! 

„LOGS KĀ DIEVA DARBA RĪKS” 
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IZKĀRTOJU MĀJAS IZPĀRDOŠANU 
 

Vai jūs pārceļaties? Vai jums ir jālikvidē mājas iekārta?  
Jāatbrīvo māja no mēbelēm, traukiem, sīkumiem utt.?  

Es varu jums palīdzēt. 
- Izšķiroju mantas (sazinoties ar jums) – ko paturēt 

ģimenē, ko pārdot, ko izmest. 
- Sakārtoju mantas pārdošanai. 

- Nocenoju pārdodamās mantas un izsludinu. 
- Vadu pārdošanu/Estate Sale. 

- Aizvedu palikušās mantas uz labdarības organizācijām. 
 

Maija Zaeska 

952-454-4172 (mobīlais), 763-972-2521 (mājās)  

mzaeska@gmail.com 

 SIDRS 
 

Gaumes mainās laikiem līdzi. Tā arī, ko dzeram un 
ēdam. Sidrs, vājš alkoholisks dzēriens, kas iegūts no 
ābolu sulas, jau sācis palikt par iecienītu dzērienu pie 
uzkodām, sevišķi picas, kas cepta ar malku kurinātā 

ķieģeļu krāsnī-ceplī. 
 

NUMBER TWELVE CIDER (taproom) 
614 North 5th St, Minneapolis, MN 55401 

Pirmdien-ceturtdien no 3pm līdz 11pm 
Piektdien-sestdien no 11am līdz 12am 

Svētdien no 11am līdz 8pm 
 

Īpašnieki Colin Post ar sievu Halinu (Dimants) un 
Steve Hance ar partneriem 

612-568-6171, www.number12cider.com  
 
 

 

VISI DZER TĒJU 
 

La Société du Thé tējas veikals pastāv jau 25 gadus – 
piedāvā tējas no visas pasaules. Veikalā var iegādāties 

vairāk nekā 200 tējas šķirnes – baltās un zaļās, un 
daudzas citas. Tur ir galdiņi, kur baudīt šīs tējas uz vietas, 
kā arī var iegādāties piederumus tējas pagatavošanai un 

dāvanām. 
Veikals atvērts pirmdienās-piektdienās no 12pm līdz 6pm, 

sestdienās no 10am līdz 5pm, svētdienās slēgts. Savā 
veikalā laipni ielūdz īpašnieki Tony Ruggiero un Božena 
Dimants. Viņi sniegs izsmeļošu informāciju par visu, kas 

saistās ar tējām. 
 

2708 Lyndale Ave S, Minneapolis, MN 55408 

612-871-5148, www.teashop.us 

 



LATVIAN EV. LUTH. CHURCH 
of Minneapolis and St.Paul  
3152 17th Avenue South 
Minneapolis, Minnesota 55407 
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CIENĪJAMIE LASĪTĀJI!  
Lūdzu paziņojiet ADRESES MAIŅU draudzes birojā.  
Svētrīta Zvanus pasts nepārsūta un draudzei jāmaksā soda naudu. 

Church Services and Calendar of Events 

Church services are in-person 

Sunday, April 3, 10:30am –Church Service followed by fellowship. 

Sunday, April 10, 10:30am – Palm Sunday Church Service with Holy Communion 
followed by fellowship.  

Thursday, April 14, 5:00pm – Holy Thursday Church Service with Holy Communion. 

Friday, April 15, 5:00pm – Good Friday Church Service. 

Sunday, April 17, 8:00am – Easter Sunday Church Service with Holy Communion, 
children’s sermon. Church choir will be participating.  

 Followed by an Easter Breakfast. 

Sunday, April 24, 10:30am – Church Service followed by fellowship.  

Sunday, May 1, 10:30am – Church Service followed by fellowship.  

Sunday, May 8, 10:30am – Church Service. Church choir will be participating. 
Followed by fellowship. 

All services are live streamed via Facebook Live: facebook.com/151677648181316/live/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


