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AI TU TO ZINĀJI?

• Pirmie kristiesi Kristus augsamceļsanos svineja Nisana menesa 14. datuma (atbiļst martam / aprīļim) Judu Pasha svetkos.
• Imperatora Adriana (76.g.—138.g.) spiediena pret judiem
rezuļtata ap 135. gadu kristiesi, ļai demonstretu savu noskirtību no judiem, saka svinet Lieļdienas tuvakaja svetdiena pec
Pasha svetkiem, jo Jezus augsamceļas no naves svetdiena —
nedeļas pirmaja diena.
• Šī tradīcija vispirms nostiprinajas Romas imperijas rietumos.
Romas draudzes svineja Lieļdienas dazadas nedeļas dienas,
jo vini nema vera, ka katru gadu judu reļigiskie ļīderi noteica
Pasha svetku datumu. Šavukart kristiesi Lieļdienas svineja 3.
diena pec Pasha svetkiem.
• Kad kristietība saka attaļinaties no judaisma, kristiesi aktīvak pretojas Lieļdienas svinet atbiļstosi Judu kaļendaram,
tadeļ Augsamceļsanas svetki tika noteikti svetdiena, faktiskaja diena, kad tas vesturiski notika.
• Imperators Konstantīns veļeja kristietību piļnība noskirt no
judaisma un neveļejas, ļai Lieļdienas svinetu judu Pasha
svetkos. 325. gada imperators tikas ar kristīgas baznīcas vadītajiem un kopa tika noļemts Lieļdienas svinet pirmaja piļnmeness svetdiena pec pavasara sauļgrieziem. Šis ļemums
tika apstiprinats taja pasa gada Nīkajas konciļa.
• Rietumu kristīga baznīca, kas ļieto Gregora kaļendaru, Lieļdienas vienmer svin svetdiena starp 22. martu un 25. aprīļi.
• Austrumu kristiesi, kas ļieto Juļija kaļendaru, Lieļdienas svin
starp 4. aprīļi un 8. maiju.
• Ta ka piļnmeness fazes katru gadu mainas, mainīgi ir arī
Lieļdienu datumi—kadu gadu tie ir agrak un citu gadu veļak,
ka piemeram, 2018. gada Lieļdienas svinejam 1. bet sogad
21. aprīļī.
O.F.

DAKTORA

SLEJA

aiks ceļa uz Lieļdienam ir ka ceļojums cauri tumsai Kristus ciesanu ieļejai, kura mes ar Kristus paļīdzību cīnamies pret greku un navi. Gavena ļaika nosļeguma mes apstajamies pie Pupoļsvetdienas. Tas ir gaviļes un prieks par Pestītaju, kas nak. Bet tad peksni viss
apkļust Kļusaja nedeļa – ļieļo Kristus ciesanu prieksa.
Tad gaviļes parversas dziļas bedas, parpratumos un
apsudzības. Lieļa daļa no ta pasa puļa, kas sauca – Ozianna Pestītajam, veļak Lieļaja Piektdiena sauc – sit
vinu krusta! Ceļojums cauri Kļusajai nedeļai ir ka kļusums pec pirma prieka, kļusums, kas iestajas viļsanas
rezuļtata, kļusums, kas tomer beigu beigas iedod to
īsto Lieļdienu prieku, kas ir Kristus, kas ir Kristus augsamceļsanas prieks. Kļusa nedeļa izsaka ļoti daudz. Ta
raksturo ceļu cauri ciesanam uz Lieļdienam. Kļusums
ir gruts tad, kad gribas but piepiļdītam ar troksniem,
dazada veida iedomam un iegribam. Tacu kļusums ir
ļabs un svetīgs ceļs, pa kuru nonakam pie ta miera,
kas ir augstaks neka ciļveku prats un saprasana, pie
tas atkļasmes, kas nak no Dieva ka ļena, kļusa iekseja
baļss. Tas ir veids, ka sakļausīt Dievu sava sirdsapzina, pasauļe, ka arī Dieva Varda, caur ko Vins uzruna
mus Bībeļe un dievkaļpojuma. Kļusas nedeļas ļaiks
bez apceres par Kristus ciesanam nemaz nav īsts kļusuma ļaiks. Kristus pats un Vina ciesanas izraisa sīs
dziļas pardomas, mekļejot atbiļdes uz jautajumiem –
kapec un par ko Vins cieta, un kada tam jega un vai
vispar ciesanam ir kada jega? Kļusaja nedeļa ir vairakas īpasas dienas, ko taļak apļukosim, ka tas vesturiski bija un daudzviet sodien tiek atzīmetas.
Pirmdien—pardomajam vesturiskos notikumus saja
nedeļa visus kopa. Otrdien—to, ko apustuļis Paviļs
saka Gaļatiesiem 6:14 – dizosanas vienīgi ar Kristus
krustu, kas atskir piederīgos pasauļei un Dievam. Te
piemin arī pravietojumus par Jeru, ko ved uz nokausa-

nu. (Jer 11: 18-20) Trešdiena pazīstam ka “spiegu
tresdiena”, jo saja diena piemin sinedrija sapuļci, to,
ka Juda Iskariots apnemas nodot Jezu. Šenaja Baznīca saja diena un nakamas divas dienas svineja īpasu
dievkaļpojumu – Nakts sardzes dievkaļpojumu, kura
vienu pec otras, noļasot atbiļstosus ļasījumus no Bībeļes, dzesa trīssturī novietotas 15 sveces ļīdz
baznīca paļika piļnīga
tumsa. Parasti ļasīja 51.
Psaļmu un Kristus ciesanu stastu – bet cauri
visam pardomaja, ka
Kristus caur ciesanam
un navi ir uzvarejis sīs
pasauļes ienaidnieku.
Zaļā Ceturtdiena. Šaja
diena Baznīca piemin
Šveta Vakarediena iestadīsanu – notikumu, kad
Kristus kopa ar saviem
macekļiem eda Pedejas
Vakarinas, kuru ļaika
atgadinaja viniem par
to, ka pazemība ir Kristus kaļposanas pamata
(kaju mazgasana), un
svetīja maizi un vīnu,
kas ir Kristus miesas un asinis tiem, kas Vinam tic.
Nosaukums “Zaļa Ceturtdiena” ir nacis no vacu vaļodas un radies ta, ka saja diena parasti medza saļīdzinat (pienemt) greku nozeļotajus ar draudzi caur
greku nozeļu un piedosanu. Ciļveks tad simboļiski
kļuva atkaļ par zaļu zaru pie Kristus – muzīga koka,
dzīvs un spejīgs nest augļus. Šaja diena arī svetīja
eļļu kristību un iesvetību vajadzībam. Kristamie saja
diena atkartoja Ticības apļiecību un Tevreizi, ka arī
piedaļījas kaju mazgasanas ceremonija. Zaļaja Ceturtdiena svetīja arī Šveto Vakaredienu Lieļajai
Piektdienai, jo tad netiek iestadīts Vakarediens.
Lielā Piektdiena. Šī diena visa kristīgaja pasauļe
vienmer saistīta ar dziļu cienu, vienkarsību un pazemību. Baznīca visur piemin Kristus ciesanu piļno
navi par visu ciļveku grekiem. Jau no pasiem senakajiem ļaikiem Baznīca saja diena nerotaja aļtari,
atturejas no skaļam prieka izpausmem, neskandinaja baznīcu zvanus, nedziedaja priecīgas dziesmas un
Vakaredienu sanema no ieprieks iesvetītiem eļementiem. Aļtara parkļaji tika ļietoti meļni, macītajs
arī ļietoja meļnu terpu. Dievkaļpojuma gaļveno daļu
sastadīja Kristus ciesanu stasts. Šaja diena izsļudi-

naja arī stingru gaveni.
Klusā Sestdiena. Reizem tiek saukta arī par Lieļdienu prieksvakaru vai Šveto sestdienu. Vienļaikus ar
gaveni saja diena notiek gatavosanas Lieļdienu priekam. Naktī iesvetīja Lieļdienu sveci un kristību udeni. Macītajs ļietoja baļtu terpu, un ļiturgija paradījas
“Aļeļuja” dziedajumi. Parasti Kļusaja Šestdiena
dievkaļpojums sakas vakarpuse un iļga ļīdz rīta
gaismai. Šenaja Keļtu
Baznīca saja naktī kurinaja uguni ka pieminu
tam, ka Kristus ir pasauļes Gaisma, ko nekas nevar apsļapet. Ta arī sodien dara daudzas draudzes. Pec pusnakts, kad
jau bija iestajies Lieļdienu rīts, dziedaja “Gļoria
in exceļsis” (Gods Dievam augstība).
Dieva mīļestība Kristu
Jezu ir ta, kas uzvar tumsu, navi un greku, un saja mīļestība mes atdzimstam ļīdz ar Kristu jaunam priekam. Kristus
ciesanas ir Dieva mīļestība, kas ir stipraka par navi.
Tadeļ ir verts izdzīvot Kļuso nedeļu un doties ļīdzi
Kristus ciesanam, navei un augsamceļsanai. Tas ir
musu ticības pamata. Kļusa nedeļa var paļīdzet arī
mums katram atbrīvoties no ļiekiem troksniem, ļai
saskatītu dziļako dzīves jegu – Dieva mīļestību
Kristu.
Tacu mums ir jaapzinas, ka dzīve joprojam ir greks,
kas grib mus noskirt no Dieva un ciļvekiem. Ciļveks
ir spejīgs uz nodevību pret Dievu un ļīdzciļvekiem.
Ta mes varam pazaudet savu tuvako un sevi pasu.
Bet Kristus nevar pazust. Vins vienmer uzvar. Vins ar
savu navi atnes piedosanu un ar savu augsamceļsanos ir kopa ar mums ļīdz ļaiku beigam. Lieļdienu rīts
neiesakas ar gaviļem, bet ar asaram. Jo akmens bija
noveļts, tacu Jezus tur nebija. Lieļdienu rīta vispirms
bija sieviesu baiļes, macekļu nezina, neticība un izbrīns, un tikai pec tam sekoja ļieļais prieks par Kristus augsamceļsanos no naves.
Musu ceļojums te turpinas no Lieļdienu rīta nemierpiļna satraukuma pie augsamceļta un muzam dzīva
Jezus Kristus. Nave ir piļnīgi uzvareta un muzīga dzīvība ir kļuvusi no nesaprotama un neiedomajama
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par reaļitati. Viss, ko Dievs bija apsoļījis un Kristus macekļiem macījis, bija piepiļdīts, ka apustuļis Paviļs
raksta: (1 Kor 15:54) nāve ir aprīta uzvarā. Augsamceļtais, atkaļ dzīvais Kristus vispirms paradas sievietem, tad Peterim un Janim, pec tam parejiem macekļiem un visbeidzot ļieļai ciļveku grupai. Dievs caur so
augsamceļta Kristus paradīsanos mums saka: „Jus neticejat, jus saubījaties, jus bijat nezina un apmuļsusi,
tad nu ļukojiet, viss, ko Esmu sacījis, ir absoļuta un neapstrīdama patiesība!” Kristus augsamceļsanas parverta visu pasauļi un ciļveku prieksstatus par dzīvību un navi. Kristus augsamceļsanas notikuma tika atkļats Dieva varenais speks, Vina vara un piļnība. Protams, ka Dieva speks atkļajas kosmosa un pasauļes radīsana, tomer tur kļat ļiecinieki nebija un zinamas ļikumsakarības zinatnieki ir spejusi izskaitļot un atkļat.
Manuprat, daudz varenaka Dieva speka izpausme ir noverojama tiesi augsamceļsanas notikuma. Te bija
kļat ļiecinieki un te zinatne ir piļnīgi bezspecīga, tai nav neka sakarīga, ko pastastīt, jo Dieva vara ir absoļuta un neizpetama, tai nav robezu, nav sakuma un gaļa, ta nepakļaujas nevienam ciļveku atkļatam ļikumam
vai formuļai. Dievs ne tikai augsamceļa no naves savu Deļu Jezu Kristu, bet apsoļīja augsamceļsanos un
muzīgo dzīvību ikvienam, kas tic Jezum Kristum, ka Vins bija ir un bus patiess Dievs un patiess Ciļveks, ka
Vins cieta, mira un augsamceļas, ka Vins ir izpircis musu grekus un samierinajis ar Dievu Tevu, Vinam ļai
sļava, gods un pateicība muzīgi!
O.F.

NO DRAUDZES PRIEKŠNIEKA
“Ak pavasar, ak pavasar, ak pavasar, tu visiem
sirdis duļnas dar’”

P

ec garas ziemas varam sakt gaidīt jaunu
uzpļauksanu daba un arī musu draudzes
dzīve. Paļdies visiem, kas atnaca uz draudzes
piļnsapuļci, kur bija iespeja izteikt savas
domas par draudzes dzīvi un finansem.

Ā rpus kartejiem dievkaļpojumiem un Bī-

pagrabos un garazas, vai nav mantas, kas
nav vairakus gadus ļietotas, bet veļ ir ļaba
stavokļī, un vedīsim uz baznīcu. Garaza ir
daudz vietas. Ludzu, nevediet mebeļes, kas
ir par ļieļu, ļai ieļiktu parasta masīna, eļektroniku vai gļeznas. Tas mantas nepardodas.
Gaidam arī paļīgus pie iekartosanas un pardosanas.

beļes stundam mums ir paredzeti veļ citi pasakumi.

D

amu saime rīko zupas pusdienas 31.
marta pec dievkaļpojuma, kur vares nogarsot
dazadas garsīgas zupas, ziedojumu atļikums
tiks nodots trucīgo virtuvei Liepaja. Nemiet
ļīdzi draugus, pazinas, ļabu estgribu un piļnu
maku.

Ģ imenes diena12. maija, sekojot jau vaira-

A
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ku gadu tradīcijai, draudzes kungi rīkos
pankuku pusdienas. Tie, kas veļas nakt paļīga, var pieteikties pie manis.

1. maija un 1.
junija bus karteja
‘rummage sale’. Apskatīsim savos skapjos,
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r pieteiksanos paļīdzet var griezties pie
Ineses Štokes. Paļdies damu saimei par neatļaidīgo darbu draudzes dzīve.
oveļu visiem Dieva svetītu pavasari
un satiksimies musu dievnama.
Uļdis Puļins

IZVĒLES KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS RĪTĀ
Tas, Kam vini tic.

Pirms sauļe piļnīgi
uzaususi,
vai mazļiet veļak,
kad ta
mirdz visa sava
grezna spozuma,
Lieļdienu
rīta ļaudis izveļesies. Vai ta bus
diena, ka visas citas, vai ta patiesi partaps par Kristus
Augsamceļsanas svetku dienu, kad dievnamos atgriežas
Aļļeļuja! Dazi varbut tikai pedeja mirkļī izveļesies iegriezties dievnama, kad atskan Baznīcas zvani, pasauļi modinot
un vestot: ļīdz ar Kristus Augsamceļsanas no naves, ir
atgriezusies cerība.

To tikai pamazam atkļaja tie, kas piedzīvoja pirmas Lieļdienas! Vispirms viniem bija baiļes, tad saubas, tikai tad
pamazam atgriezas ticība, cerība un prieks! Kad Marija
un citas devas no tuksa kapa, ļai macekļiem ļiecinatu, kas
vinam tika teikts un sļudinats, tad Lukas ev. 24:12
skaudri ļiecina: „Taču viņu stāstītais tiem šķita kā blēņas,
un tie viņam neticēja.“ Aha! Varbut, ka teiktu tie, kas
mekļe, ka ļai attaisnot savas izveļes neticet tadam pasakam. Ir tie, kas patiesi izveļas taļak neļasīt un ta arī nokave izprast, ka sis stasts patiesi atspoguļo gandrīz vai katra ciļveka garīgas cīnas ar neticību.
Lasot taļak, nakamais vards sniedz pirmo zīmi, ka ciļveks
tomer atrod ticību. Tas vards ir bet. „Bet Pēteris, piecēlies
aizskrēja pie kapa, un ielūkojies tajā, redzēja tikai noliktu
linu autu, un viņš aizgāja, brīnīdamies par to, kas noticis.“ (Lk. 24:12) Vai, Peteri, Tu redzeji tikai to pasu ļinu
autu un to sviedrautu, ko redzeja Marija, Tu redzeji „to
sviedrautu, kas bija apklājis Jēzus galvu, noliktu nevis kopā ar linu autu, bet atsevišķi satītu citā vietā.” (Jn.20:7)

Tie, kas gaida mus pie atvertiem dievnamiem, arī izveļejusies. Ka izdaiļot dievnamu. Ka sagatavot dievkaļpojumu.
Ko dziedas draudze, ko koris? No kura no cetriem evangeļijiem atskanes Kristus augsamceļsanas stasts. Katram
atļauts brīvi izveļeties starp Mateja, Marka, Lukas vai Jana
evangeļijiem, kaut ekumeniskais ļasījumu saraksts Revised Common Lectionary sogad iesaka izveļeties, vai nu Lukas 24:1–12, vai Jana 20:1–18.

Kadeļ divos evangeļijos tik sīki tiek aprakstīts fakts, ka
Jezus tuksais kaps tomer nebija pavisam tukss! Vai Dieva
Deļs saprot, cik musu daba mekļet pec pieradījumiem
jebkadai patiesībai? Lai mes spetu izveļeties, ticet vai
neticet? Ir tie, kam mazak vajadzīgas tadas zīmes, ir citi,
kam pietiek ar tukso kapu. Ir tie, kam pietiek ar Marijas
un macekļu ļiecībam! Ir tie, kurus vairak tomer parļiecina tas, kas acīm saredzams, rokam sataustams, ka pasu
macekļu un Kristus sekotaju absoļuta parvertība, kad
beidzot saprata visi: Tas Kungs ir augsamceļies! Vins patiesi ir augsamceļies.

Bet ja nu mes izveļetos abus? Vai veļ skaidrak mes izprastu, cik ļiktenīgas bija ciļveku izveļes taja pirmaja Lieļdienu
rīta? Marija un citas sievietes tacu redzeja Jezus briesmīgas ciesanas un krusta navi. Vai kads vinas vainotu, ja vinas nebutu devusas uz Vina kapa vietu, ļai ļīdz gaļam piepiļdītu savu pienakumu pret Vinu? Un veļ pie tam tumsa.
Izmisuma macekļi bija izveļejusies tomer kopa pavadīt
ļaiku, gaidot? Bet ko? Atbiļdi, ko tagad darīt, kad ļikas bez
cerības vinu nakotne? Vai dodies pie citiem, kad esi nonacis tada vieta?

Otrs nevar otra vieta tiem ticet, otrs var otram apļiecinat
tikai, kadeļ ta tic. Un piedavat sevi kristīga mīļestība ka
bļakus gajeju otram, aicinot ļīdz doties, ja, arī Lieļdienu
rīta tur, kur sanakusi tie, kam nav visas atbiļdes, bet saprot, ka Jezus dod ļaiku tas atrast. Vins zina, kadreiz nemaz nav viegļi izveļeties, ka pavadīt to ļaiku, kas pieskirts mums te virs zemes dzīvot. Bet Vins atgadina, ka ir
tik svarīgi izveļeties ka to pavadīt. Tadeļ dod zīmes,
sniedz pieradījumus savai muzīgai patiesības spekam.
Kadreiz vienkarsi jaizveļas tas saredzet – uzdrīkstoties
doties vietas, no kuram parasti izvairas visi. Kaps ir
tukss. Nav tur kur mekļet Jezu, jo Vins ir Augsamceļies!
Lieļdienu rīta kaut Dieva Gars mums paļīdzetu izveļeties
tapt par Lieļdienu ļaudīm!

Jeb, vai ka Marija, citas sievietes, Tu dodies tiesi pretim
tuksumam? Redzot no Jezus kapa noveļto akmeni, vinas
dodas kapa! Liktenīga izveļe, jo tiesi tur, kur tuksais kaps
izraisa soku, izbrīnu, jautajumu pļudu, nezinu – tiesu tur,
kur kapa tumsa vinas bija paredzejusas atrast naves upuri, paradas tie, kas mirdzosas drebes vinam prasa jautajumu: „Ko jūs meklējiet dzīvo starp mirušajiem?” Un divi turpinaja paļīdzet vinam saprast, ka viss noticis tiesi ta, ka
Jezus bija sļudinajis, veļ Gaļiļeja budams. Atcerieties? Baidamies, kad sakam ko aizmirst.

Vai atceries? Kad pirmo reiz varbut kads cits izveļejas jusu vieta doties uz dievkaļpojumu? Kadeļ toreiz viss ļikas
iespejams? Ka pasauļe peksni ļikas gaisaka, jo dzirdeji, ka
ir Kads specīgaks par ļaunumu, par to, kas tevī ir tik ļieļa
nemiera. Atceries, kad varbut tikai aiz zinkarības Tu izveļejies doties dievnama, varbut tikai, ļai mazļiet izprastu,
kadeļ tik daudzi tomer tic sim brīnumam un pasi top parversti ne tadeļ, ka viniem tik ļieļa ticība, bet, ka ir tik Lieļs

No sirds noveļu ticības atjaunojosus, priecīgus Kristus
Augsamceļsanas svetkus!
Lai Dievs svetī!
+ Lauma Zušēvica
Arhibīskape
Latvijas evangeļiski ļuteriskas baznīcas arpus Latvijas
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DIEVKALPOJUMU, PASĀKUMU UN KALPOTĀJU SARAKSTS

A

PRĪLIS
7. aprīlis
14. aprīlis
19. aprīlis
21. aprīlis
28. aprīlis

M

AIJS
5. maijs
12. maijs
17. maijs
26. maijs *

P

10:00—Gavena ļaika 5. svetdiena—Judica. Dievkaļpojums ar dievgaļdu.
10:00—Palmarum—Pūpolsvētdienas dievkaļpojums.
14:00—Lielās Piektdienas dievkaļpojums ar dievgaļdu.
08:00—Lieldienu rīta dievkaļpojums ar dievgaļdu.
10:00—Baltās svētdienas divvaļodīgs dievkaļpojums ar dievgaļdu.

10:00—Kurzemes Cietokšņa aizstāvju un Latvijas neatkarības
atjaunošanas atceres kopīgs dievkaļpojums.
10:00—Mātes / Ģimenes dienas dievkaļpojums ar dievgaļdu.
10:00—Lieļdienu ļaika 5. svetdienas dievkaļpojums.
11:30—Bībeles stunda. Praviesa Jesajas gramata.
10:00—Lieļdienu ļaika 6. svetdienas kopīgs dievkaļpojums ar dievgaļdu.
* Dievkaļpojums notiks Ciana, musu baznīca dievkaļpojuma nav.

ērminderi

7. aprīlis
14. aprīlis
19. aprīlis
21. aprīlis
28. aprīlis

Ruta Eichenfeļde un Benita Lackaja—ļiturgiska krasa—violeta
Dace Pence un Parsļa Gagaine—ļiturgiska krasa—sarkana
Janis un Inara Ievani—ļiturgiska krasa—melna
Uļdis Puļins un Inese Štokes—ļiturgiska krasa—balta
Ivars un Nijoļe Špaļis—ļiturgiska krasa—balta

5. maijs
12. maijs
19. maijs

Arija Bergmane un Eriks Šprenne—ļiturgiska krasa—balta
Janis un Rasma Priedes—ļiturgiska krasa—balta
Janis un Veļga Eizi—ļiturgiska krasa—balta

Pērminderiem ir jāpārliecinās, lai viņu kalpošanas svētdienā, tiktu lietotas atbilstošās liturģiskās
krāsas. Neskaidrību gadījumā, lūdzu, griezties pie draudzes priekšnieka vai draudzes mācītāja.
Ja nevar noliktā dienā kalpot, pērminderiem ir jāsarunā sev aizstājējs. Ja tas nav iespējams, lūdzu,
savlaicīgi paziņot draudzes mācītājam. 773-818-6965, ojars.freimanis@gmail.com
mācītājs Ojārs Freimanis
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DRAUDZES LOCEKĻI PAPILDUS ZIEDOJUŠI
no 2019. gada 13. janvara ļīdz 17. martam
Draudzes vajadzībām:
Vaļija un Modris Gaļenieki, Astrīda Mengeļis, Anda Šokaļski un Irene Petrītis—$ 220.00

Draudzes ziņām:
Anda Šokaļski, Aivars Kupļis, Maija Grendze,
Ligita Šamsons un Uļdis Šmidchens (Daces Frisas pieminai)—$ 10,800.00
(2 Kor 9:7) Katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā:
priecīgu devēju Dievs mīl.
Parskatu sagatavoja: Janis A. Ievans

DZIMŠANAS DIENAS UN JUBILEJAS

A

PRĪLIS
Edgars I. Cers, Ieva Briede, Makena Aija Strīpnieks, Ella M.
Magone, Daiga Kiršteina, Haralds Robežnieks, Erik A. Tomson,
Lūcija Sprenne, Pauls Reinfelds, Daiga Eize, Andis V. Cers, Irēne
Petrīte, Mija K. Jēgere, Gundars L. Jēgers, Dace Pence, Austra
Kēlere, Lidija Blumberga, Diāna Brūns

M

AIJS
Alfejs Grikmanis, Kristina Laimiņa, Iveta Jurēvica, Auseklis
Skomba, Maija Dombrovska-Tilika, Līga Ejupa, Vija Reinfelde,
Gunārs Blumbergs, Kristofers E. Blumbergs, Māra Skulte, Aivars Kuplis, Ivars Kēlers, Ēriks
Blumbergs
Svētā Pēteŗa draudze mīļi sveic un vēlē Dieva svētību visiem jubilāriem un gaviļniekiem!

Tu vainago gadu ar savu dāsnumu, tavās pēdās lās eļļa, lāso tuksnešu ganības, un prieku pakalni apjož,
pļavas ietērpjas avju baros, un ielejas sev labību uzsedz – viss gavilē un dzied!
Ps 65:12—14
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DĀMU
SAIMES KALENDĀRS
DIEVKALPOJUMU
KALENDĀRS

2019. gada APRĪLIS
7. aprīlis
Kafijas
gaļds—IV.
grupa Ināras
Kiršteinas unSARAKSTS
Maijas Tiliks-Dombrovskas vadība.
IEVK
ALPOJUMU
K ALPOTĀJU
14. aprīlis
Kafijas gaļds—IV. grupa.
21. aprīlis
Lieļdienu rīta aukstais gaļds—IV grupa un paļīgi.
arts
28. aprīlis
Kafijas gaļds—IV. grupa.
6.
Andrejs Ezers
un Ēriks Sprenne
11:45—Dāmu
Saimes valdes sēde

M

D

13. Ivars Kēlers un Austra Kēlers
2019. Benita
gada MAIJS
20.
Lāčkājs un Pārsla Gagainis
5.
maijs
KafijasGaiķis
gaļds—V. grupa Pārslas Gagaines un Ināras Ievānes vadība
25. Arurs un Mirdza
12. maijs
Mates / Gimenes dienas pankuku pusdienas—draudzes kungi un paļīgi.
27.
Uldis PūliņšKafijas
un Ilmārs
Riekstiņš
19. maijs
gaļds—V.
grupa.

A

29. un 30. maija notiks RATNĪCAS TIRGUS iekartosana un cenosana
31. maijs
RATNĪCAS TIRGUS no 9:00
prīlisun 1. jūnijs

3.
Modris Galenieks un Guntis Kiršteins
10.
IvarsTIRGUS
un Ruta Freimanis
RATNĪCAS
17. Dace Pencis un Inese Stokes

I

nese
Štokes
ir atbiļdī
vadītaja. Lu
piesaka
ties pie Ineses,
kad
jus varatlūdzu
naktiepriekš
paļīgapaziņot
iekartot
manJa nevar
noliktā
dienā
kalpot, ga
pērminderiem
ir dzu,
jāsarunā
sev aizstājējs.
Ja tas nav
iespējams,
pērtas un stra
davecākai
t musuPārslai
draudze
paredze
tas dienas. parslag@gmail.com
Mums arī bus Bekereja (Bake Šaļe),Pārsla
ļudzu,
piesakiet kadu
mindeŗu
kopas
Gagainei:
847-204-7863;
Gagaine
cepumu, pļatsmaizīti, pīragus jeb citu ziedojumu!

Liturģiskās krāsas: 6. un 13. marts—vioļeta; 20. marts (Pupoļu svetdiena)—sarkana; 25. marts (Lieļa piektdiena)—meļna; 27. marts (Kristus augsamceļsanas svetki—Lieļdienas)—baļta; no 3. aprīļa ļīdz 8. maijam (ieskaitot)—
dzu,maijs
vediet
jusu nevajadzī
gas mantas
uz baznī
tasbas
varat
gara
jebmaija
ļejas teļpa
s. Vajadzī
gi:
baļta; u15.
(Vasarsve
tki)—sarkana;
22. maijs
(Trīcu,
svienī
svenovietot
tki)—baļta;
noza29.
ļīdz 19.
junijam
majas piederumi,
i, spe
matas, rotas, no
mazas
meļībeļes
pasi varat
atvest ar automas
(ieskaitot)—zaļ
a; 26.riten
junijs
(Janļamantas,
Kristītagra
ja diena)—baļta;
3. juļija
dz 13.(kuras
novembrim
(ieskaitot)—zaļ
a; 20. no-īnu),
da
rza
me
beļes
un
tī
ras
dre
bes.
vembris (Miruso pieminas diena—Muzības svetdiena)—baļta, no 27. novembra ļīdz 18. decembrim (ieskaitot)—
ziļa vai vioļeta; 24. decembris (Kristus Piedzimsanas svetvakars)—baļta un 31.decembris—baļta.
BĒRNU UN JAUNIEŠU ATBALSTS
Sastādīja mācītājs Ojārs Freimanis

L

A

icinam musu draudzes gimenes, kuru berni piedaļīsies Garezera Vasaras nometnes, GVV un „Šveika
Latvija” brauciena, rakstiski pieprasīt atbaļstu.

DĀMU SAIMES DARBA GRUPAS FEBRUĀRĪ UN MARTĀ
IV. GRUPA Darba Vadītajas:
V. GRUPA Darba Vadītajas:
Ināra Kiršteina—630-295-9752; inaravija@comcast.net
Pārsla Gagaine—847-802-4690; parsļag@gmaiļ.com
Maija Tiliks-Dombrovska—630-834-9049; maijatd@aoļ.com Ināra Ievāne—708-799-8636; inaraievans@att.net
Jurevica, Iveta—630-913-7950; ivetakj@gmaiļ.com
Kuļane, Andra—815-455-2369
Kuļane, Dace—815-455-2369; dkuļans@BELLff.com
Pence, Dace—630-832-3785; dacep@comcast.net
Puļina, Ruta—630-244-4090; rpuļins12@gmaiļ.com
Treknais, Ruta—779-220-9250; rtreknais1@gmaiļ.com
Ventere, Dace—630-985-3431; spiderdace@aoļ.com

Cera, Daina—773-685-0892; dcers312@gmaiļ.com
Cukura, Veļta—773-202-0160; veļta@heritagetraveļ.net
Duka, Inta—847-956-4398
Ejupe, Līga—708-505-444; ļigaejups@gmaiļ.com
Freimane, Eļīsa—708-505-4012; aboļkuka@aoļ.com
Ievane, Iļze—630-580-9166; iievans@aoļ.com
Krauļe, Rasma—773-271-7179; rasmas@yahoo.com
Renigere, Šigrīda—773-539-2908
Šmidchene, Iļze—773-275-1423; iļze.smidchens@ļive.com

PEC IEŠPEJAŠ
Petrīte, Irena—847-670-8329

PEC IEŠPEJAŠ
Škuļte, Mara—630-323-2577
Inara Bļumberga, Damu saimes prieksniece
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Februara menesī dzimsanas dienu atzīmeja Maija Zaimina, sveic Inese Štokes un mac. Ojars Freimanis
Foto: no Eļizabete Freimane

2019. gada 2. februarī musu dievnama viesojas katoļu
priesteris Rihards Rasnacs no Šiguļdas Latvija.

M

arta menesa jubiļari: Uļdis Puļins,
Ruta Puļina, Biruta Varsberga, Anita Gaike un Ruta Veitmane. Šveic: mac. Ojars
Freimanis un Inara Bļumberga
Foto: Eļizabete Freimane

D

raudzes piļnsapuļce notika
2019. gada 10. marta. Draudzes
padome, revīzijas komisija un
amatpersonas (1.rinda no kreisas
puses): mac. Ojars Freimanis,
Veļga Driļļe-Eize, Ruta Veitmane,
Inese Štokes, Uļdis Puļins, Lucija
Šprenne, Maija Zaimina. 2. rinda:
Vija Reinfeļde, Inara Bļumberga,
Andrris Dzeļme, Eļizabete
Freimane Parsļa Gagaine un Ivars
Špaļis. Nav kļat: Janis Ievans,
Benita Lackaja, Inara Ievane, Arija
Bergmane un Ruta Freimane.
Foto Nijoļe Špaļis
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DRAUDZES PILNSAPULCES PROTOKOLA
KOPSAVILKUMS
Draudzes prieksnieks Uļdis Puļins atkļaj piļnsapuļci
pļkst. 12:00 ar draudzes macītaja Ojara Freimana
teikto ļugsanu un kopeju dziesmu. Ruta Veitmane
zino, ka kopskaita ir 150 baļsstiesīgi draudzes ļocekļi un kvorums ir sasniegts ar 37 kļatesosiem registretiem draudzes ļocekļiem. Tatad piļnsapuļce ir
ļemtspejīga. Šapuļce ar akļamaciju ieveļ Uļdi Puļinu
ka piļnsapuļces vadītaju, Parsļu Gagaini par protokoļisti un Maiju Zaiminu, Eriku Šprenni un Rasmu
Krauļi ka baļsu skaitītajus. Šapuļce vienbaļsīgi pienem izsutīto piļnsapuļces darba kartību. Vienbaļsīgi
tiek pienemts ieprieksejais piļnsapuļces protokoļs.
U. Puļins pateicas Andrim Dzeļmem, par cītīgu un
ļabu darbu, ieguļdot draudzes naudu. Vienbaļsīgi
tiek pienemts 2018. gada budzeta izpiļdījums. U.
Puļins uzstada prieksļikumu, ļai draudze atbaļsta
LELBAL misijas fondu, jo Miļvoku draudze ir soļījusi piemerot ziedojumus (t.s. “matching funds”). PIENEM, ka draudze ziedos $1,500 misijas fondam.
Otrs prieksļikums ir ziedojums Garezera Kaļpaku
majas istabas remontam. Pie katras istabas tiks pievienota pļaksne ar draudzes vardu, kas ziedojusi
$2,500 ziedojumu remontam. PIENEM, ka draudze
ziedos $2,500 Garezeram Kaļpaka istabas remontam. Šogad teļpas remonti notiks virtuve, kur ieļiks

jaunu grīdu un griestos ļampas. Konferences teļpa
arī ieļiks jaunas ļampas. 2019. g. budzetu pienem
ka uzstadīts. Amatpersonu veļesana – akļamacijas
kartība ieveļ: prieksnieku Uļdi Puļinu, prieksnieka
paļīgu Inesi Štokes, padome parveļe Veļgu DriļļisEize, Inaru Ievani, Jani Ievanu, Benitu Lackaju, Viju
Reinfeļdi, Luciju Šprenni, Rutu Veitmani un Ivaru
Špaļi. Revīzijas komisija ieveļ Maiju Zaiminu Ivara
Keļera vieta, kuram beidzas termins. Revīzijas komisijas parstavis Ivars Keļers zino, ka visas parskatītas gramatas, reporti un dokumenti ir ļaba kartība, pateicoties kasierei Lucijai Šprennei un arī Rutai Veitmanei, kura bija tik ļoti spejīga un precīza
atbiļdet un pieradīt visu prasīto. Ivars izsaka pateicību arī Andrim Dzeļmem par vina ļabo darbu, kas
atkaļ pedeja gada ir nesis mums ļabus, pozitīvus
rezuļtatus. Paļdies arī damu saimei par tas neatļaidīgo darbu un ļabo izdosanos visos pasakumos. Uļdis Puļins izsaka pateicību visiem Padomes un Vaļdes ļocekļiem par ļabo sadarbību, paļdies damu
saimei par vinu aktīvo darbību, un ergeļniecem.
Vins arī pateicas Erikam Šprennem par saimniekosanas darbiem.
Protokoļu pierakstīja: Parsļa Gagaine,
kopsaviļkums: Ojars Freimanis

TELPU LIETOŠANAS NOTEIKUMI
Draudzes locekļiem, kas savas saistības reguļari karto un atbaļsta draudzes dzīvi:
1. Dievnama (un citas teļpas beru gadījuma)
brīva
2. Lieļa sabiedriska teļpa
$60.00
3. Maza sabiedriska teļpa
30.00
4. Virtuve ar ediena gatavosanu (pļīts ļietosana)
30.00
5. Virtuve un kafijas varamais
10.00
Visiem citiem:
1. Dievnama ļietosana
$175.00
2. Lieļa sabiedriska teļpa
100.00
3. Maza sabiedriska teļpa
50.00
4. Virtuve ar ediena gatavosanu (pļīts ļietosana)
35.00
5. Virtuve un kafijas varamais
15.00
Piezīme: Par trauku lietošanu jāsazinās ar dāmu saimi
•
•
•
•

Draudzes teļpas stipro aļkohoļu ļietosana un smekesana nav atļauta
Iznemumu gadījuma draudzes prieksnieks/prieksniece var samazinat ļikmes par 50% bez vaļdes apstiprinajuma.
Teļpas jaatstaj tada pat kartība, ka tas sanemtas.
Teļpu ļietotajiem pasiem jagada par atkritumu aizvaksanu.
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2019. gada 3. marta Kļīvļande, OH notika
svinīgs dievkaļpojums, kura pravestes
amata tika iesvetīta Vidienes apgabaļa dr.
Šarma Egļīte. Dievkaļpojuma piedaļījas
garīdznieki: LELBaL archibīskape Lauma
Zusevica, prav. Gunars Lazdins, prav.
Andris Abakuks, prav. Daira Ciļne, prav.
Iļze Kupļena-Ewart, prav. Anita Varsberga
-Paza, prav. Šarma Egļīte, mac. Dr. Juris
Caļītis, mac. Davis Kaneps, baptistu mac.
Pauļs Barbins, mac. Iļze Larsen un mac,
Ojars Freimanis.
Foto: Eļizabete Freimane

Pateicība par
kaļposanu vadot Damu
saimi, ziedus sanema
Inara Bļumberga, sveic
Arija Bergmane.
Foto: O. Freimanis

Šveicienus Šv. Patrika
diena visiem suta Uļdis
Puļins.

Foto: Inese Štokes

MĪLESTĪBĀ PIEMINAM
Dace Friša (Šmidchena), dzimusi 1933. gada 3. jūnijā Rīgā, Latvijā ir aizgājusi mūžībā
2019. gada 25. janvārī Čikāgā, IL.
Sv. Pēteŗa draudze izsaka sirsnīgu līdzjūtību Daces tuviniekiem un viņas draugiem.
Dievs noslaucīs visas asaras no viņu acīm, un nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz
vaimanu, nedz sāpju vairs nebūs, jo viss bijušais ir pagājis. Atkl. 21:4
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Mācītāja runas stundas –
Katrā laikā, iepriekš sazinoties ar mācītāju. Mācītājs labprāt jūs sastaps savās mājās,
ciemos vai citur, kur vajadzēs.
Adrese: 706 Cross Creek Drive W, Unit C, Roselle, Il 60172
mob. tālr.: 773-818-6965; e-pasts: ojars.freimanis@gmail.com

Ja jums nepieciešams satikt mācītāju slimību un citu dzīves grūtību situācijā, zvaniet
mācītājam,
un viņš jūs apciemos ar vai bez dievgalda pēc vajadzības!

Lūdzam draudzes locekļus, kas vēlas likt ziedus uz altāŗa ģimenes vai citāda
veida atceres gadījumos, sazināties ar
Viju Reinfeldi: 847-394-0156; vreinfelds@hotmail.com; vai ierakstīt savu
vārdu PUĶU KALENDĀRĀ baznīcas lejas telpā.

Draudzes telpas var aizrunāt, sazinoties ar Uldi Pūliņu:
Mobilais: 630-759-8314; e-pasts: uvpulins5@gmail.com

Kapu vietas Mt. Olive kapsētā

Varu sniegt informāciju par kapu vietām, kuras iespējams iegādāties draudzes nodalījumā
Section “R”.
Cena draudzes locekļiem - $1,000.00 un pārējiem - $1,200.00
Lai novērstu pārpratumus apbedīšanas gadījumā, lūdzu sazināties ar mani pirms kapa atvēršanas.
Es pārbaudīšu kapa vietas numuru un paziņošu kapsētai, vai ir samaksāts par šo kapa vietu un
kurš ir īpašnieks.
Neesmu atbildīgs par kapu un draudzes pieminekļa apkopšanu.
Modris V. Galenieks, tel: 847-823-3713 e-pasts: galenieks@att.net

ATGĀDINĀJUMS
Lūdzam laicīgi paziņot par adreses maiņu
Biedrzinim/maksājuma konta pārzinim Jānim Ievānam
1347 East Lyn Ct.
Homewood, IL 60430-3833
e-pasts: janisievans@att.net
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DRAUDZES ZIŅAS
St. Peter's Latv. Ev.- Luth. Church
450 Forest Preserve Drive
Wood Dale, IL 60191-1983

Draudzes mācītājs:
Draudzes priekšnieks:
Draudzes priekšnieka palīdze:
Dāmu komitejas priekšniece:

Ojārs Freimanis
Uldis Pūliņš
Inese Stokes
Ināra Blūmberga

773-818-6965;
630-759-8314;
708-532-3471;
847-832-0933;

ojars.freimanis@gmail.com
uvpulins5@gmail.com
inese42@outlook.com
gblumb@aol.com

Tālrunis baznīcā:

630-595-0143;

WiFi: St Peters

peterisi

Rūta Veitmane:
Lūcija Sprenne:

847-398-2631
630-231-3229

Kasieres:

Sv. Pēteŗa draudzes Facebook:

https://www.facebook.com/Cikagas-LELBA-Sv-Petera-Draudze

Draudzes Ziņu redaktors: māc. Ojārs Freimanis. Autori ir atbildīgi par rakstu saturu un
pareizrakstību.
Raksti nākošajām Draudzes Ziņām jāiesniedz mācītājam Ojāram Freimanim
(ojars.freimanis@gmail.com) līdz 2019. gada 19. maijam.
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