
  

R E D A K T O R A  S L E J A  

SV. PĒTEŖA  

DRAUDZES ZIŅAS 

Nr. 126            2019. gada jūnijs, jūlijs, augusts, septembris 

Jā ņ ā Kristī tā jā liecī bā  pār Je zu Kristu: (Lk 3:16) 
Es jūs gan kristīju ūdenī, bet nāks kāds spēcīgāks 
par mani, … Viņš jūs kristīs Svētajā Garā un ugu-
nī. 
Vāsārsve tkos Jā ņ ā Kristī tā jā prāvietojums pie-
pildī jā s: (Apd 2:3—4) Un viņiem parādījās it kā 
uguns mēles, tās sadalījās un nolaidās uz ikvienu 
no tiem. Un visus piepildīja Svētais Gars. 
Uguņs visus pā rbāudī s Kristus otrā s ātņā ks ā-
ņās dieņā : (1 Kor 3:13) Ikviena darbs kļūs re-
dzams: tā diena to parādīs, jo tas tiks atklāts 
ugunī, un, kāds ikviena darbs būs bijis, to uguns 
pārbaudīs. 
(2 Pe t 3:10—12) Tā Kunga diena nāks kā zag-
lis, tanī debesis ar lielu troksni izgaisīs, pasaules 
elementi sadegdami izjuks, … debesis ugunīs iz-
juks un pasaules elementi uguns kvēlē izkusīs. 
Ticī gājiem ņāv ņo Dievā uguņs jā bāidā s, jo: (Jes 
43:2—3) Kad tu iesi caur ūdeņiem, es būšu ar 
tevi, un cauri upēm, tās tevi neaizraus, kad caur 
uguni iesi, tu nesadegsi, liesma tevi neapsvilinās! 
Jo es esmu tas Kungs, tavs Dievs.  
 

V āsārsve tki ir piemiņāmi ār diviem ņozī mī -
giem ņotikumiem cilve ku glā bs āņās ve sture . 
Pirmkā rt, s ājos sve tkos ātcerāmies Sve tā  Gārā 
ņā ks āņu pā r mā cekl iem uņ citiem dievbijī giem 
l āudī m, kā  rākstī ts Apustul u dārbu grā mātās 2. 
ņodāl ā : „Pēkšņi no debesīm nāca šņākoņa, tāda 
kā stipra vēja brāzma, un piepildīja visu namu, 

J 
u ņijā otrājā  sve tdieņā , 9. dātumā  s ogād sviņe -

sim Vāsārsve tkus, jeb Sve tā  Gārā sve tkus. Vieņs ņo 
Vāsārsve tku simboliem ir uguņs. Tā lā k seko ņe-
liels ieskāts pār uguņs biblisko ņozī mi. 
Uguņs Bī bele  gālveņokā rt ir sāistī tā ār Dievā esī bu 
vāi dārbī bu. Dievs kā  kru mā  degos ā uguņs uzruņā -
jā Mozu (2. Moz 3:2—4) Un uguns liesmā viņam 
parādījās tā Kunga eņģelis no ērkšķu krūma, viņš 
raudzījās, un redzi – ērkšķu krūms dega ugunī, bet 
nesadega! Un Mozus teica: “Pieiešu jel apskatīt šo 
lielo parādību – kāpēc ērkšķu krūms nesadeg?”  Un 
tas Kungs ieraudzīja, ka viņš nāk klāt, lai redzētu, 
un Dievs sauca viņam no ērkšķu krūma vidus: 
“Mozu! Mozu!” Un tas teica: “Es te!” 
Dievs uguņs stābā  bijā ār sāvu tāutu: (2. Moz 
13:21) Dienā tas Kungs gāja tiem pa priekšu māko-
ņu stabā, lai vadītu tos ceļā, un naktī – uguns stabā, 
lai būtu gaisma. 
Jāuņājā  Derī bā  Pā vils lieciņā: (2 Tes 1:7) Kungs 
Kristus uguns liesmā no debesīm atklāsies ar saviem 
varenajiem eņģeļiem. 
Ī pās ā uguņs ņozī me Jāuņājā  Derī bā  ir āprākstī tā 
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kur viņi sēdēja. Un viņiem parādījās it kā uguns 
mēles, tās sadalījās un nolaidās uz ikvienu no 
tiem. Un visus piepildīja Svētais Gars.” Pe c mu su 
luteriskā s bāzņī cās mā cī bās, kās ir pāmātotā Bī -
bele , s ājā s dieņā s Sve tāis Gārs tiek sāņ emts kris-
tī bu brī dī . Apd 2:38-39 „…lai jūs ikviens topat 
kristīti Jēzus Kristus vārdā grēku piedošanai, un 
jūs saņemsiet Svētā Gara dāvanu. Jo šis ir apsolī-
jums jums, jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, 
ko pieaicinās Kungs, mūsu Dievs.”  
Tāc u Sve tāis Gārs cilve kos vār pālikts pāsī vs, jā ņe-
tiek bārots ār kristī gu āudziņā s āņu, Dievā vā rdu uņ 
gārī gu izāugsmi.  Kāut ko lī dzī gu me s vārām ieve rot 
ru pī gi lāsot evāņ g e lijus uņ āpustul u dārbus, sekodā-
mi lī dzi Kristus mā cekl u gāitā m. Fāktiski mā cekl i 
sāņ e mā Sve to Gāru jāu Lieldieņu vākārā , kād sāstā-
pā s ār āugs ā mcelto Je zu: (Jņ  20:21-22) Kā Tēvs mani 
ir sūtījis, tā arī es jūs sūtu!” To pateicis, Viņš uzpūta 
dvašu un tiem sacīja: “Saņemiet Svēto Garu!” Tome r 
mā cekl i ņevis gā jā uņ dedzī gi kālpojā, bet turpiņā jā 
sle pties uņ bijā ātgriezus ies ātpākāl  pie sāviem dār-
biem, ko dārī jā ieprieks , pirms Je zus viņ us bijā āici-
ņā jis pievieņoties mā cekl u pulkām. Ar Sve tā  Gārā 
ņā ks āņu Vāsārsve tkos, viņ i izmāiņī jā s lī dz ņepāzī s ā-

ņāi, kl u dāmi pār bezbāilī giem āugs ā mceltā  Kristus 
lieciņiekiem uņ sludiņā tā jiem pāsāule .  
Vāsārsve tku otrs ņozī mī gāis ņotikums ir, kā lī dz ār 
mā cekl u izies āņu pāsāule , izveidojā s Kristī gā  Bāzņī -
cā. Tā de l  Sve tā  Gārā sve tki ir ārī  Bāzņī cās dzims āņās 
dieņā.  
Vāi uņ kā de l  Bāzņī cā, drāudze ir vājādzī gā? Īr dzir-
de ts, kā Dievu tāc u vār lu gt ārī  mā jā s. Protāms, kā 
vār uņ vājāg! Tome r s o frā zi lieto kā  ātruņu cilve ki, 
kuri uz bāzņī cu ņeiet, turklā t viņ i visbiez ā k Dievu 
ņemāz ņelu dz ņe mā jā s, ņedz kur citur. Drāudze ir 
vājādzī gā, jo tās ir Dievā iņstrumeņts cilve ku glā bs ā-
ņās plā ņā . Drāudze  me s sāstopāmies uņ veidojām 
g imeņiskās āttiecī bās ņe tikāi ār Dievu Te vu uņ Je zu 
Kristu, bet ārī  pās i sāvā  stārpā . Drāudze  me s dzir-
dām Dievā vā rdu uņ tā  skāidrojumu, drāudze  me s 
sāņ emām piedos āņu, drāudze  me s bāudā m kripātiņ u 
ņo mu z ī bās Je zus miesā  uņ āsiņī s zem māizes uņ vī -
ņā zī me m Altā r ā sākrāmeņtā , drāudze  me s lu dzām, 
pāteicāmies uņ gāvile jām pār Dievā dā sņājiem āpso-
lī jumiem, ko Viņ s  pā r mums ir izle jis Je zu  Kristu  uņ 
Sve tājā  Gārā .  
Nove lu visiem lāsī tā jiem sve tī gus Sve tā  Gārā sve t-
kus—Vāsārsve tkus! 

O.F. 

SPREDIĶIS 
Kad viņš bija izgājis, Jēzus sacīja: “Tagad Cilvēka Dēls ir pagodināts, un Dievs ir pagodināts viņā.  

Dievs arī pagodinās viņu sevī un pagodinās viņu tūlīt.  
Bērniņi, vēl mazu brīdi es esmu ar jums. Jūs mani meklēsiet, un, tāpat kā es jūdiem esmu teicis, tā arī jums tagad 

saku: kurp es aizeju, jūs nevarat nākt.  
Es jums dodu jaunu bausli – mīliet cits citu! Kā es esmu mīlējis jūs, tā arī jūs mīliet cits citu.  

Ja jums būs mīlestība savā starpā, visi zinās, ka jūs esat mani mācekļi.”  
Jāņa 13:31—35 

“Eksiste  l oti spe cī gs Spe ks, kām joprojā m ziņā tņe 
ņāv rādusi oficiā lu skāidrojumu. S is spe ks ietver se-
vī  uņ pā rvāldā visās citās pārā dī bās, kās dārbojās 
Visumā . Tās ir Visumā spe ks—MĪ LESTĪ BA. Kād zi-
ņā tņieki mekle jā Visumā vieņoto teoriju, viņ i āiz-
mirsā pās u spe cī gā ko ņeredzāmo spe ku. Mī lestī bā ir 
Gāismā, kās āpgāismo tos, kās to sāņ em uņ dod. Mī -
lestī bā – ir pievilks āņā s spe ks, jo tā  liek dāudziem 
cilve kiem sājust pievilks āņos citiem cilve kiem. Mī -
lestī bā—tās ir spe ks, jo tā  pālieliņā lābā ko, kās 
mums ir, kās me s esām, uņ l āuj cilve cei ņeiegrimt 
āklā  egoismā . Mī lestī bās de l  me s dzī vojām uņ mir-
stām. Mī lestī bā ir Dievs uņ Dievs ir Mī lestī bā. S is 
spe ks visu izskāidro uņ pies k ir je gu dzī vei.”, rākstī jā 
Alberts Eiņs teiņs sāvāi meitāi ī si pirms ņā ves. 

Mī lestī bās diz eņāis spe ks izskāidrojāms ār to, kā tā s 
āvots uņ ierosiņā tā js ir visuvāreņāis uņ mu z ī gāis 
Dievs, jo Viņ s  mī lestī bā  pāgodiņā sāvu De lu. Kā  me s 
to redzām ņo Sve tājiem Rākstiem, De ls tiek pāgodi-
ņā ts ār to, kā tād, kād Viņ s  izgā jā cāuri cies āņā m uņ 
ņā vei, Viņ s  tikā āugs ā mcelts uņ ātgriezā s ātpākāl  de-
besī s pie sāvā Te vā, lāi kopā  ār Viņ u vāldī tu pā r visu. 
Dievs sāvu De lu ir pāgodiņā jis. Kristus pāts pār to sā-
kā, kā māņ ir dotā visā vārā debesī s uņ virs zemes. 
Pe c tām, kād Kristus bijā izgā jis cāuri pāzemojumu, 
āpmelojumu, cies āņu uņ ņā ves cel ām, kā  de l  Viņ s  vis-
pā r ņā cā s ājā  pāsāule , Te vs viņ ām ņodevā visu vāru, 
lāi Kristus vāldī tu pā r mums ņe tikāi s ājā  pāsāule , bet 
ārī  ņā kāmājā , uz ko me s visi cerām.  
Cāur sāvu De lu Dievs dā vā  uņ pārā dā mī lestī bu ārī  uz 
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mums. Je zus visu s ājā  pāsāule  dārī jā tikāi uņ vieņī gi 
mī lestī bā  uz cilve kiem, mī lestī bā  uz mums visiem. 
Viņ s  ņeātstu mā ņevieņu gre ciņieku, kās tā  lāikā reli-
g iskājiem lī deriem likā s kāut kās ņepieņ emāms, kāut 
kās ā rkā rtī gs, kāut kās, ko ņespe jā iedomā ties ņedz 
fārizeji, ņedz rākstu mā cī tā ji. Je zus āiciņā jā pie sevis 

visus pāzudus os, visus gre ciņiekus. Viņ s  bijā lāipņs, 
mī l s  ār be rņiem, Viņ s  pieņ e mā pie sevis Māriju Māg-
dāle ņu, no kuras bija izgājuši septiņi dēmoni (Lk 8:2), 
Viņ s  pieņ e mā kātru izstumto uņ kātru pāmesto. Viņ s  
tik l oti mu s mī le jā, kā ātdevā sāvu dzī vī bu pār mums 
visiem.  
Dievs sāvu mī lestī bu joprojā m uz mums pārā dā sāvā  
De lā  Je zu  Kristu  ār to, kā me s esām āiciņā ti bu t kopā  
ār Viņ u drāudze , uņ kā me s vārām to mī lestī bu, ko 
esām pās i sāņ e mus i, dā vā t ārī  vieņs otrām.  
Mī lestī bās spe ks ir ņeizme rojāms, kā  to Alberts Eiņ-
s teiņs ir sācī jis, uņ Sve tie Rāksti dāudz mums to pā-
skāidro uņ izstā stā. Kristu  me s sāņ emām ārī  sāvā 
gārā, sāvās dve seles dziediņā s āņu. Tād, kād Kristus 
e dā kopā  ār gre ciņiekiem uņ fārizejiem, viņ ām to 
pā rmetā. Tād viņ s  sācī jā, kā veselājiem ā rstā ņevā-
jāg, bet slimājiem. Skātoties uz s o āpgālvojumu, ņo 
otrās puses, Viņ s  fāktiski pāsākā, kā me s visi esām 
sāvā  veidā  slimi. Me s esām slimi tā de l , kā mu sos ir 
gre ks uņ s o gre ku esām ieguvus i māņtojumā  kops  
A dāmā uņ Īevās sācels āņā s pret Dievu. Tikāi Kristus 
de l  tās tiek dze sts ņo mu su dzī ves, Viņ s  mu s dziedi-
ņā, Viņ s  mu s ā rste  visu mu su mu z u. Viņ s  dod mums 

dzert ņo mu z ī gā s dzī vī bās āvotā, Viņ s  ir Sā kums uņ 
Gāls, Viņ s  ir Alfā uņ Omegā, kā  rākstī ts Atklā smes 
grā mātā . Viņ s  ir viss, kās mums dzī ve  ir ņepiecie-
s āms. Jā dzī vosim ār Kristu, mums mī lestī bā bu s 
sevī  tik lielā, kā spe sim to dā vā t citiem, kā  to jāu 
mu su drāudze dārā. Es to esmu piedzī vojis, uņ es 
domā ju, kā ārī  ju s to esāt piedzī vojus i, ī pās i tājos 
brī z os, kād ņeiet ī pās i lābi, kād me s vieņs pār otru 
āizlu dzām, āpmekle jām, pāruņā jām, pāsākā m kā du 
mī l u vā rdu. Tā  ir lielā sve tī bā, kā me s esām kopā  
Kristu  uņ Viņ ā mī lestī bā . Tā dā  veidā  mī lestī bā vāi-
rojās, pālieliņā s uņ ņes āugl us. Tād, kād tiekām mī -
le ti, me s spe jām iemī le t ārī  citus. Kād tu ju ti, kā tevi 
mī l, tād ārī  tevī  mī lestī bā izrāisā s. Protāms, kā ir ārī  
citā pieredze s ājā  pāsāule , ko esām ņove rojus i uņ 
vārbu t pās i piedzī vojus i, kā kā dā s g imeņe s ņāv mī -
lestī bās, bet tā s ir āņomā lijās. Jā mī lestī bā ņetiek jāu 
g imeņe  iemā cī tā uņ iedotā be rņiem, tād to tā lā k ārī  
ņevār ī sti sāgāidī t. Tā de l  ārī  ņotiek dāz ā dā ņoziedzī -
bā uņ sliktās lietās pāsāule , kā cilve ki ņegrib vāirot 
mī lestī bu, kā viņ i ņegrib dzī vot mī lestī bā . Mī le sim 
vāirā k vieņs otru. Mī le sim ār tā du mī lestī bu, ār kā -
du Dievs cāur Kristu ir le jis mu su sirdī s. Pātiesī bā 
ir, kā l āuņums vāiro l āuņumu. Tāc u mī lestī bā vāiro 
mī lestī bu. Pieture simies pie tā , vāirosim mī lestī bu, 
mī le sim vieņs otru, cits citu, tā  kā  Dievs ir mu s mī le -
jis bez ņosācī jumiem, ņesāgāidot ņeko pretī .  
Mī l ie, mī le sim cits citu tā , kā  Dievs mu s mī l—bez 
robez ā m. Dievs ņesākā, kā me s vārāt iet pie Viņ ā 
cāur Je zu Kristu, jā vieņ esām jāu ātgriezus ies ņo 
gre kā uņ l āuņumā. Atgriezties ir āiciņā jums uņ ņe-
vis ņosācī jums. Kristus mī lestī bā ir tā , kās mu s āt-
griez  uņ s k ī stī , kās ir process visā mu su mu z ā ilgu-
mā .  
Me s esām āiciņā ti ārī  mī le t. Lāi gāņ Kristus, dodot 
s o bāusli, izsākā to kā  pāve li, „mī liet cits citu”, to-
me r ziņā m, kā mī lestī bu ņevār pāve le t, to vār iemā -
cī ties. Mā cī simies mī le t gāņ Dievu, gāņ Viņ ā De lu, 
gāņ citām citu.  
Mī lestī bāi, kās ņā k ņo tā s pirmāvotā Dievā, ņāv ņe-
kā du s k e rs l u, jeb kā  to Alberts Eiņs teiņs sākā, kā 
pāsāules izdziediņā s āņās eņerg ijā vār tikt iegu tā 
cāur Mī lestī bu, reiziņā tu ār gāismās ā trumu kvādrā -
tā , me s ņoņā kām pie seciņā jumā, kā Mī lestī bā ir 
pāts spe cī gā kāis Spe ks, tā de l , kā tām ņāv robez u.  
Mī le sim cits citu! Kā  Kristus ir mī le jis mu s, tā  ārī  
me s lāi mī lām cits citu. Slavējiet to Kungu! Slavējiet 
to Kungu debesīs, slavējiet Viņu augstumos, slavējiet 
Viņu, visi Viņa vēstneši, slavējiet Viņu, visi Viņa pulki! 
A meņ 

Mā cī tā js Ojā rs Freimāņis 
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DIEVKALPOJUMU UN PASĀKUMU SARAKSTS 
 

J 
ŪNIJS 

2. jūnijs  10:00—Lieldieņu lāikā 7. sve tdieņā—Exaudi. Dievkālpojums ār dievgāldu. 
 11:30—Bībeles stunda. Prāvies ā Jesājās grā mātā. 
9. jūnijs * 11:00—Vasarsvētku kopī gs dievkālpojums ār iesve tī bā m Ciā ņā . 
 * Dievkālpojums ņotiks Ciā ņā , mu su bāzņī cā  dievkālpojumā ņāv. 
16. jūnijs 10:00—Aizvesto piemiņ ās Oikume ņisks dievkālpojums. 
  Dokumeņtā lā filmā pār lātvies u skolotā ju Bās kī rā . 
23. jūnijs  10:00—Jāņa Kristītāja dieņās dievkālpojums ār dievgāldu. 
30. jūnijs  10:00—Apustul u Sv. Pe ter ā uņ Sv. Pā vilā dieņās dievkālpojums. 
       

J 
ŪLIJS 

7. jūlijs 10:00—Lāju vādī ts dievkālpojums. 
14. jūlijs 10:00—Dievkālpojums ār dievgāldu. 
21. jūlijs 10:00—Dievkālpojums ār dievgāldu. 
28. jūlijs  10:00—Dievkālpojums. 
     

A UGUSTS 

4. augusts  10:00—Dievkālpojums ār dievgāldu. 
11. augusts * 10:00—Kopī gs Oikume ņisks dievkālpojums Ciā ņā  piedāloties priesterim 

Aņdrim Vāsil evskim ņo Lātvijās. * Mu su dievņāmā  dievkālpojumā ņāv.  
18. augusts 10:00—Lāju vādī ts dievkālpojums. 
25. augusts 08:00—Lāju vādī ts dievkālpojums. 
       

S EPTEMBRIS 
1. septembris *  10:00—Kopī gs Labor Day dievkālpojums ār dievgāldu. 
  * Dievkālpojums ņotiks Ciā ņā , mu su bāzņī cā  dievkālpojumā ņāv. 
8. septembris 10:00—Dievkālpojums ār dievgāldu. 
15. septembris 10:00—Divvālodī gs dievkālpojums ār dievgāldu. 
 13:00—Kapu svētki Olīvkalna kapos. 
22. septembris 10:00—Dievkālpojums. 
 11:30—Bībeles stunda. Prāvies ā Jesājās grā mātā. 
29. septembris 10:00—Dievkālpojums. 
 

O KTŌBRIS 

6. oktōbris  10:00—Pļaujas / Ražas sve tku dievkālpojums ār dievgāldu.  Pikņiks.  
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 PĒRMINDEŖU SARAKSTS 
 

2. jūnijs  Īvārs Spālis—liturg iskā  krā sā—balta 
   Lāsī jumi: 1) PS 97; 2) ATKL 22:12—14, 16—17, 20—21  
16. jūnijs  Guņtis Kirs teiņs—liturg iskā  krā sā—balta 
   Lāsī jumi ņebu s jā lāsā, Oikume ņisks visu drāudz u dievkālpojums 
23. jūnijs  Ru tā Eicheņfelde—liturg iskā  krā sā—balta 
   Lāsī jumi: 1) MAL 3:1—4; 2) APD 13:13—26     
30. jūnijs  Modris Gāleņieks —liturg iskā  krā sā—sarkana 
   Lāsī jumi: 1) APD 12:1—11; 2) 2 TĪM 4:6—8, 17—18  
 

7. jūlijs A rijā Bergmāņe—liturg iskā  krā sā—zaļa   
 Lāsī jumi: 1) PS 66:1—9; 2) GAL 6:7—16 
14. jūlijs  Māijā Tiliks-Dombrovskā—liturg iskā  krā sā—zaļa 
   Lāsī jumi: 1) 5 MOZ 30:9—14; 2) KOL 1:3—14    
21. jūlijs  E riks Spreņņe—liturg iskā  krā sā—zaļa 
   Lāsī jumi: 1) PS 15; 2) KOL 1:15—23 
28. jūlijs  Uldis Pu liņ s —liturg iskā  krā sā—zaļa 
   Lāsī jumi: 1) PS:138; 2) KOL 2:6—15 

   
4. augusts  Pā rslā Gāgāiņe—liturg iskā  krā sā—zaļa 
   Lāsī jumi: 1) MA C 1:2, 12—14, 2:18—23; 2) KOL 3:1—11  
18. augusts Rutā Freimāņe—liturg iskā  krā sā—zaļa 
   Lāsī jumi: 1) JER 23:23—29; 2) EBR 12:1—6 
25. augusts Īņese Stokes—liturg iskā  krā sā—zaļa 
   Lāsī jumi: 1) JES 58: 9b—14; 2) EBR 12:18—24ā 
 

8. septembris Kālvis Cers uņ Elī sā Freimāņe—liturg iskā  krā sā—zaļa 
   Lāsī jumi: 1) 5 MOZ 30:15—20; 2) GAL 3:15—22 
15. septembris Uldis Pu liņ s  uņ Īņese Stokes—liturg iskā  krā sā—zaļa 
   Lāsī jumi: 1) 2 MOZ 32: 7—17; 2) 1 TĪM 1:12—17 
22. septembris Ru tā Eicheņfelde uņ Beņitā Lā c kā jā—liturg iskā  krā sā—zaļa 
   Lāsī jumi: 1) AM 8:4—7; 2) 1 TĪM 2:1—7 
29. septembris Jā ņis uņ Rāsmā Priedes—liturg iskā  krā sā—zaļa 
   Lāsī jumi: 1) AM 6: 1ā, 4—7; 2) 1 TĪM 6:6—12 
 
Esmu pievienojis Jūsu lasījumu vietas, lai būtu iespējams laicīgi sagatavoties. Lasījumi, tāpat kā 
līdz šim, tiks savlaicīgi Jums nosūtīti e-pastā. Paldies par kalpošanu! 
 

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, lū-
dzu, savlaicīgi paziņot draudzes mācītājam. 773-818-6965, ojars.freimanis@gmail.com                  

mācītājs Ojārs Freimanis 

mailto:ojars.freimanis@gmail.com
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DRAUDZES LOCEKĻI PAPILDUS ZIEDOJUŠI 
ņo 2019. gādā 17. mārtā lī dz 19. māijām 

Draudzes vajadzībām: 
Audrā Eddy (Dāces Fris ās piemiņ āi) uņ Aņdrā Kulā ņe—$ 10,100.00 
 

(2 Kor 9:7) Katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā:  
priecīgu devēju Dievs mīl. 

Pā rskātu sāgātāvojā: Jā ņis A. Īevā ņs 

DZIMŠANAS DIENAS UN JUBILEJAS 

J 
ŪNIJS  

Jānis Priede, Māra Blumberga, Edgars Meņģelis, Ella D. Baipšys, Vera Riekstiņa, Ilze 

Ievāne, Rūta Treknais, Linda Zuševica, Hugo Hūns, Agris Šlesers, Jānis Lebedevs, Astrīda 

Robežniece   

 

J 
ŪLIJS  

Roberts Blumbergs, Arturs Gaiķis, Modris Galenieks, 

Andrejs Rāve, Georgs Pavlovičs, Skaidrīte Legzdiņa, 

Ariana Vilciņa, Aija Mrugacz, Denvers Dimants, Emīls J. 

Magone, Juris Meisters, Lija Gaiķe 

 

A UGUSTS  

Ojārs Freimanis, Kārlis Augis Baipšys, Solvita A. Baipšys-Kalniņa, Vija Brēmane, Ivars 

Vītols, Linda Tomson, Guntis Kiršteins, Astrīda Meņģele, Dace Ventere, Rasma Priede, 

Daumants Hāzners, Gunta Kiršteina, Arvīds Rupeiks, Viktors A. Lāčkājs    

 

S EPTEMBRIS  

Aleksandra Lilija Rickher, Nikolajs Gaiķis, Ingeborga Rācenis, Ārija Bergmane, Sarma 

Ejupe, Anda Sokalski, Ilmārs Riekstiņš, Emīlija K. Blumberga, Andris Dzelme, Valda 

Ulmane, Ināra Ķirsone, Mārtiņš Vārpa, Kalvis Cers, Ilze Šmidchena, Talia K. Tomson, Lillia 

Dimante, Ēriks R. Blumbergs, Ēriks Sprenne, Rūta Eichenfelde, Arnis K. Robežnieks, Irisa 

Putniņa-Mellott  
   
Svētā Pēteŗa draudze mīļi sveic un vēlē Dieva svētību visiem jubilāriem un gaviļniekiem! 

 
Pats miera Dievs lai jūs svētī visā pilnībā,  

un viss jūsu gars, dvēsele un miesa nevainojami tiek saglabāta mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai! 
1 Tes 5:23  
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DIEVKALPOJUMU KALENDĀRS 
DIEVKALPOJUMU K ALPOTĀJU SARAKSTS 

M arts  
6. Andrejs Ezers un Ēriks Sprenne 
13. Ivars Kēlers un Austra Kēlers 
20. Benita Lāčkājs un Pārsla Gagainis  
25. Arurs un Mirdza Gaiķis 
27. Uldis Pūliņš un Ilmārs Riekstiņš 
 

A prīlis   
3. Modris Galenieks un Guntis Kiršteins 
10. Ivars un Ruta Freimanis 
17. Dace Pencis un Inese Stokes 
 

Ja nevar noliktā dienā kalpot, pērminderiem ir jāsarunā sev aizstājējs.  Ja tas nav iespējams, lūdzu iepriekš paziņot pēr-
mindeŗu kopas vecākai Pārslai Gagainei: 847-204-7863; parslag@gmail.com                        Pārsla Gagaine 
 

Liturģiskās krāsas: 6. uņ 13. mārts—violetā; 20. mārts (Pu polu sve tdieņā)—sārkāņā; 25. mārts (Lielā  piektdie-
ņā)—melņā; 27. mārts (Kristus āugs ā mcels āņā s sve tki—Lieldieņās)—bāltā; ņo 3. āprī l ā lī dz 8. māijām (ieskāitot)—
bāltā; 15. māijs (Vāsārsve tki)—sārkāņā; 22. māijs (Trī svieņī bās sve tki)—bāltā; ņo 29. māijā lī dz 19. ju ņijām 
(ieskāitot)—zāl ā; 26. ju ņijs (Jā ņ ā Kristī tā jā dieņā)—bāltā; ņo 3. ju lijā lī dz 13. ņovembrim (ieskāitot)—zāl ā; 20. ņo-
vembris (Mirus o piemiņ ās dieņā—Mu z ī bās sve tdieņā)—bāltā, ņo 27. ņovembrā lī dz 18. decembrim (ieskāitot)—
zilā vāi violetā; 24. decembris (Kristus Piedzims āņās sve tvākārs)—bāltā uņ 31.decembris—bāltā.   
          Sastādīja mācītājs Ojārs Freimanis 

DĀMU SAIMES KALENDĀRS 
 
2019. gada JŪNIJS 
2. jūnijs  Kāfijās gālds—VI. grupā Ineses Stokes uņ Intas Rāves vādī bā .   
16. jūnijs  Siltās pusdieņās—VĪ. grupā.    
23. jūnijs  Kāfijās gālds—VĪ grupā. 
30. jūnijs  Kāfijās gālds—VĪ. grupā. 
     

2019. gada JŪLIJS 
7. jūlijs   Miņi kāfijās gālds—V. grupā Pārslas Gagaines uņ Ināras Ievānes vādī bā  
14. jūlijs   Miņi kāfijās gālds—III. grupā Ārijas Bergmanes uņ Mirdzas Gaiķes vādī bā . 
21. jūlijs  Miņi kāfijās gālds—II. grupā Maijas Zaimiņas uņ Rutas Freimanes vādī bā . 
28. jūlijs  Miņi kāfijās gālds—I. grupā Vijas Reinfeldes uņ Guntas Kiršteinas vādī bā  
 
2019. gada AUGUSTS 
4. augusts  Miņi kāfijās gālds—V. grupā Ināras Ievānes uņ Pārslas Gagaines vādī bā .   
18. augusts  Miņi kāfijās gālds—VI. grupā Ineses Stokes uņ Intas Rāves vādī bā     
25. augusts  Miņi kāfijās gālds—VII. grupā Māras Sventeckas uņ Annas Blumbergas vādī bā . 
   

2019. gada SEPTEMBRIS 
7. septembris  (sestdieņā) KBLS Bērnu svētku pusdieņās Annas Blumbergas vādī bā  
8. septembris  Kāfijās gālds—VII. grupā Māras Sventeckas uņ Annas Blumbergas vādī bā . 
15. septembris  Siltās pusdieņās—VĪĪ. grupā. 
22. septembris Kāfijās gālds—VĪĪ. grupā. 
29. septembris Kāfijās gālds—VĪĪ. grupā. 
   11:45—PAVĀRKLASE.  
   Mā cī simies gātāvot BUBERTU, DEBESMANNĀ uņ AUGĻU me rci. 
 
 
 
 

P āvāsāris āizvādī ts ār dāudz ņotikumiem, āpmekle jām vāirā kās pilņsāpulces, ņosviņe jā m Lieldieņās, 
G imeņes dieņu uņ bāudī jā m vāirā kās zupās mu su Zupu pusdieņā s. Mums bijā prā vs ātlikums ņo Zupu 
pusdieņā m uņ to me s ņosu tī jā m uz Liepā ju, pālī dze t tru cī giem cilve kiem. Tāgād gātāvojāmies uz Rātņī cās 
Tirgu uņ tād ātvilksim elpu uņ izbāudī sim silto vāsāru! 
 
 
 
 
BĒRNU UN JAUNIEŠU ATBALSTS 
 

A iciņā m mu su drāudzes g imeņes rākstiski pieprāsī t ātbālstu sāviem be rņiem, kuri āpmekle s KBLS 
rudeņī . 

 
 

Īņā rā Blumbergā, Dā mu sāimes prieks ņiece 
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Z 
upu pusdieņās ņotikā 2019. gādā 31. mārtā  pe c dievkālpojumā. Sāvā  pāvā rprāsme  dālī jā s: Īņese Stokes, 

Īņtā Rā ve, Kā rlis Robez ņieks, Vijā Reiņfelde, Īņā rā Blumbergā uņ Māijā Zāimiņ ā.          Foto: Elizābete Freimāņe 

Aprī l ā jubilā ri: Austrā Ke lere, Lu cijā Spreņņe, Ellā Māgoņe, Dāce 
Peņce; sveic: Uldis Pu liņ s , Īņese Stokes uņ mā c. Ojā rs Freimāņis. 

Pe c Pu polsve tdieņās dievkālpojumā. 
Foto: Elizābete Freimāņe uņ Īņese Stokes  
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L ieldieņās dievkālpojums, kās ņotikā 2019. gādā 21. āprī lī , 
bijā lābi āpmekle ts. 

P e c dievkālpojumā vāre jā m bāudī t 
sādrāudzī bu uņ brokāstis. Pāldies Māijāi Tiliks-
Dombrovskis pār skāistājā m dekorā cijā m gāņ 
dievņāmā , gāņ lejās zā le . 
 

Foto: ņo O. Freimāņ ā ārchī vā 

 

K urzemes cietoks ņ ā kopī gāis dievkālpojums pulciņā jā 
dievņāmā  61 dievlu dze ju. Piedālī jā s C VK Mā rās Vā rpās vādī bā . 
Jāuņā kā  dālī bņiece: Juliāņā Friedrichs  
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P e c dievkālpojumā godiņā jā m klā tesos os 
māijā gāvil ņiekus. No kreisā s: sveice ji mā c. Ojā rs 
Freimāņis uņ Īņā rā Blumbergā; gāvil ņieki: 
Guņā rs Blumbergs, Māijā Tiliks-Dombrovskā, 
Īvārs Ke lers; gāvil ņieces ņo Ciā ņās drāudzes: 
Lāurā Lāzdā uņ Rāitā Vilņī tis  
 

Foto: Elizābete Freimāņe 

D ievkālpojumā 
ņosle gumā  sveicā 
klā tesos os leg ioņā rus: 
Īlmā ru Riekstiņ u uņ 
mā c. Ol g ertu Cākāru 

M ā tes / G imeņes dieņu sviņe jā m 2019. 
gādā 12. māijā . Dievkālpojumā  muzice jā 
Aņdrā Kulā ņe uņ Briāņ Hoffmāņ. Bī beli lāsī jā 
Tāliā uņ Liņdā Tomsoņ 
 

Foto: Elizābete Freimāņe 

P āldies mu su brās ājiem vī riem, jāuņies iem uņ pālī giem 
pār pāņku ku gātāvos āņu uņ serve s āņu! Īvārs Spālis; E riks, 
Pe teris uņ Tom Tomsoņ; Uldis Pu liņ s ; Ru dis, Mārtis uņ 
E riks Spreņņe. 
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Draudzes telpas var aizrunāt, sazinoties ar Uldi Pūliņu: 

Mobilais: 630-759-8314; e-pasts: uvpulins5@gmail.com 

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. 

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 

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 

Mācītājs no 5. augusta līdz 5. septembrim būs atvaļinājumā Latvijā. Nepieciešamības 

gadījumā, lūdzu, griezties pie draudzes priekšnieka Ulda Pūliņa  

 

Ja jums nepieciešams satikt mācītāju slimību un citu dzīves grūtību situācijā, zvaniet 

mācītājam, 

 un viņš jūs apciemos ar vai bez dievgalda pēc vajadzības!  
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DRAUDZES ZIŅAS 
St. Peter's Latv. Ev.- Luth. Church 
450 Forest Preserve Drive 
Wood Dale, IL 60191-1983  

Draudzes mācītājs:    Ojārs Freimanis 773-818-6965;  ojars.freimanis@gmail.com 
Draudzes priekšnieks:   Uldis Pūliņš  630-759-8314;  uvpulins5@gmail.com 
Draudzes priekšnieka palīdze:  Inese Stokes  708-532-3471;  inese42@outlook.com  
Dāmu komitejas priekšniece:  Ināra Blūmberga 847-832-0933;  gblumb@aol.com    
 

Tālrunis baznīcā:    630-595-0143; WiFi: St Peters peterisi  
 

Kasieres:          
     Rūta Veitmane:  847-398-2631 
     Lūcija Sprenne:  630-231-3229  
 

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 15. septembrim. 

mailto:ojars.freimanis@gmail.com

