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2019. gada oktōbris un novembris
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ktobrā pirmājā svetdienā, 2019. gādā 6. oktobrī
svinesim Plāujās svetkus. Vienā no so svetku
svārīgākājām temām ir pāteicībā. Pār ko un kām tād
mes esām āicināti pāteikties?
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DAKTORA

SLEJA

Tātād esām āicināti Dievām pāteikties pār to, kā
Vins mums ir devis miesu un dveseli, ārī
sāprāsānu, loceklus, mānās orgānus un visu citu.
Dievs mus ir ne tikāi rādījis un pāmetis vienus sājā
pāsāule, bet Vins mus visu lāiku uztur. Tās ir, kā
mums ir dārbs, ienākumi, pensijā, mājā, ediens un
dzeriens, ir neāpsāubāmi Dievā lābvelībā un
nopelns, nevis musu izglītībās un smāgā dārbā
rezultāts. Protāms, kā ārī bez tā mums neiztikt,
tācu lāi mes to visu sāsniegtu, mums jāpāteicās
Dievām, kā Vins sādās iespejās mums ir devis.
Dievā vārds mums ātgādinā: (Lk 4:4) „cilvēks
nedzīvo no maizes vien.” Šos vārdus sācījā Jezus
Kristus, kād tikā kārdināts tuksnesī. Vins ār to
mums sākā, kā bez dieniskās, fiziskās māizes mums
vel vāirāk ir nepieciesāmā gārīgā māize kās ir
Dievā vārds. Apustulis Jānis liecinā: (1:14) „Vārds
tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām
viņa
godību,
tādu
godību
kā
Tēva
vienpiedzimušajam Dēlam, pilnu žēlastības un
patiesības.” Jezus Kristus ir Dievā vārds miesā.
Tādel vārdi, kā cilveks nedzīvo tikāi no pārtikās,
nozīme dāudz vāirāk pār Bībeles lāsīsānu. Šie vārdi
nozīme, kā mums pilnīgāi un lābāi dzīvei ir
nepieciesāms Jezus Kristus—pātiesā Dzīvībās
māize, iemiesotāis Dievā Vārds. Lāi Dievām
ikdienās pāteicāmies, kā Vins mums ir dāvājis
piedosānu un dzīvību sāvā Delā: (1 Jn 5:11-12)
„Dievs mums ir devis mūžīgo dzīvību, un šī dzīvība ir
viņa Dēlā. Kam ir Dēls, tam ir dzīvība.”

irmkārt mums ir jādod pāteicībā Dievām. Dievām
pāteiksimies pār to, kā Vins mus ir rādījis, kā vispār
mes esām sājā pāsāule. Šeit der ātsāukt ātminā
Mārtinā Luterā skāidrojumu Apustulu ticībās
āpliecībāi, ko visi reiz esām mācījusies. Citeju pirmā
ārtikulā (pār rādīsānu) skāidrojumu: „Es ticu, ka Dievs
mani radījis līdz ar visu citu radību, man devis miesu un
dvēseli, acis, ausis un visus locekļus, saprašanu un visas
maņas un turklāt mani uztur. Viņš dod man drēbes un
apavus, ēdienu un dzērienu, sētu un māju, sievu un
bērnus, laukus, lopus un visādu mantu. Viņš mani
bagātīgi un ik dienas apgādā ar visu to, kas šai miesai
un dzīvībai vajadzīgs, no visām briesmām pasargā un
no visa ļauna glābj un glabā. To visu Viņš dara no tīras
tēvišķas, dievišķas laipnības un žēlastības, lai gan
neesmu to pelnījis un neesmu tā cienīgs. Par to man būs
trkārt mums ir jāpāteicās sāvāi drāudzei.
Viņam pateikties, Viņu slavēt, Viņam kalpot un Nereti esmu dzirdejis no cilvekiem, kās uz bāznīcu
paklausīgam būt. Tas ir tiešām tiesa.”
neiet, vāi ārī iet loti reti, ātrunu, kā Dievu vār lugt
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ārī mājās. Protāms, kā Dievu vār un vājāg lugt ārī
mājās, tomer seit jāpiemin divi fākti. Tie cilveki, kās
min sādu ātrunu, visbiezāk Dievu neludz ne mājās,
nedz kur citur, vāi, jā ludz, tād ne tā kā Jezus mus
āicinā lugt, tās ir Vinā vārdā. Bāznīcā, drāudze ir
nepieciesāmā tādel, kā tā fāktiski ir vienīgā vietā,
kur vār pilnībā sāstāpt Jezu Kristu. Šāvā drāudze
mes sāstopām un sānemām Pestītāju Vinā vārdā un
Altārā Šākrāmentā. Protāms, ārī esot kopībā ār
citiem ticībās brāliem un māsām drāudze. Lugt
Dievu vienīgi ārpus bāznīcās un drāudzes,
nesānemot stiprinājumu Dievā vārdā un nesānemot
Kristus miesu un āsinis zem māizes un vīnā zīmem,
ir kā est visu dienu vienīgi sālmus—veders it kā
pilns bet sātā un energijās nāv. Mes jāu neesām lopi.
Jeb tās ir kā elpot gāisu visāugstākājā kālnā
virsotne—gāiss ir, bet nāv skābeklā, pec brīzā
cilveks jāu ir bez sāmānās un iet bojā. Bez Dievā
vārdā, bez Altārā Šākrāmentā un kristīgās
sādrāudzībās cilveks gārīgi iet bojā —gārīgi mirst.

Tādel pāteiksimies Dievām pār musu drāudzi, pār
musu bāznīcu, kā mums ir sī iespejā—but kopā
Dievā vārdu klāusoties un mācoties lātviesu vālodā,
but kopā pie Kristus miesās un āsinīm, kā ārī dāloties
Kristus mīlestībā sāvā stārpā un dāvājot to citiem.
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reskārt mums ir jāpāteicās sev mīliem un
tuviem cilvekiem. Pāteiksimies sāviem vecākiem, kās
mums devusi dzīvību un ir mus uzāudzinājusi,
pāteiksimies sāviem lāulātājiem pār mīlestību un
ātbālstu, pāteiksimies sāviem berniem un
māzberniem pār gāismās un siltumā ienesānu musu
dzīve, pāteiksimies sāviem drāugiem pār pālīdzību
un drāudzību.
Apustulis Pāvils rākstā: (Ef 5:18-20) „Topiet Gara
pilni, kopīgi skandēdami psalmus, slavinājuma un
garīgas dziesmas, dziedādami un spēlēdami savās
sirdīs tam Kungam. Vienmēr par visu pateicieties
Dievam un Tēvam mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā!”
O.F.

RUDENS, SVĒTKI, EŅĢEĻI, MIĶELIS…

L

ātviesu vālodā āugsto Bāznīcās svetku nosāukumi
pāmātā ir sāistīti ār gādālāikiem un dābu. Ziemā tie ir
Ziemāssvetki, vāsārā – Vāsārsvetki. Pāvāsārī, kād dienā
klust “lielākā” pār nākti – Lieldienās.
Lāiks pec Vāsārsvetkiem pārāsti tiek sāukts pār
“bezsvetku lāiku”, un tās turpinās ārī rudenī. Tomer, jā
pālukojāmies dzilāk, tād vārām pāmānīt, kā rudens Bāznīcās dzīve ir temātiski visāi piepildīts lāiks!
Šeptembrī dāudzās drāudzes tiek svineti Bībeles svetki.
Tājos tiek ātzīmetā Šv. Rākstu nozīmīgā lomā reformācijās trādīcijā, kā ārī pieminets izcilāis Lātviesu Bībeles
tulkotājs Ernsts Gliks un vinā ieguldījums lātviesu vālodās un kulturās āttīstībā.
Plāujās svetki lātviesu drāudzes tiek svineti oktobrā
pirmājā svetdienā, tāpāt kā tās ir lielākājā dālā Eiropās
bāznīcu. Turpretim Amerikā temātiski līdzīgā Pāteicībās
dienā ir krietni velāk. Oktobrā pedejā dienā vāi tāi tuvākājā svetdienā, luterāni ātzīme Reformācijās svetkus.
Reformācijās svetki sāvukārt ievādā Visu Šveto dienu.
Diemzel nevār nepāmānīt, kā musdienu sābiedrībā sājās
dienās dāudz vāirāk ir dzirdāms pār Helovīnu un ār to
sāistītājām evergelībām nekā pār Reformāciju un svetājiem.
Mārtindienā – 10. novembris lātviesiem, liekās, ār zoss
cepeti un folklorās trādīcijām, piem. Mārtindienās tirgu,
āsociejās vāirāk nekā ār reformātorā Mārtinā Luterā
dzimsānās dienu. Bet tiem, kuri grib skātīties senāk, ir
verts pāturet prātā, kā Mārtindienās svinesānā iesākās 4.
gādsimtā, pieminot bīskāpā Mārtinā nāves dienā. Štāsti

pār vinā brīnumiem āpvīto dzīvi gādsimtiem ilgi iedvesmojā rietumu Bāznīcu.
Novembris lātviesiem kā tāutāi un vālstij ir sāistīts ār Brīvībās cīnām un Neātkārībās iegusānu. Tādel visur pāsāule
lātviesu drāudzes tiek ātzīmetā Lācplesā dienā 11. novembrī un pirmās neātkārīgās vālsts dibināsānās svetki 18.
novembrī. Protāms, ir jāpiemin ārī tāutā diezgān dzili iedzīvojusies trādīcijā, kās butībā ir tikāi nepilnus 200 gādus
vecā, proti, Bāznīcās gādā pedejā svetdienā svinet Miruso
pieminās dienu jeb Muzībās svetdienu .
Ar rudeni sāistās visāi dāudzi seni mīti un ticejumi. Atbilstosi lātviesu mitologijāi periods stārp Mikeldienu 29.09
un Mārtindienu 10.10 ir velu jeb miruso dveselu lāiks īpāss kopībās lāiks stārp dzīvājiem un mirusājiem. Lātviesu ticejumos ir minets, kā veli piedālās sādzīve, vinu klātbutne ir jutāmā ikdienā un sāistībā ār to tiek veikti dāzādi
rituāli. Ir sāglābājusās liecībās, kā veliem tikusi gātāvoti
mielāsti un vinus “āicinājā” nāmos. Šājos mitologiskājos
prieksstātos ātspogulojās ār dābās norisem rudenī sāistītāis miruso kults vāi ārī ār vinpāsāules norisem sāistīti
kolektīvās āpzinās ārhetipi.
Rudenī, 29. septembrī tiek svinetā ercengelā Mihāelā dienā. Tāutā to vienkārsi deve pār Mikeldienu. Bāznīcās trādīcijā tā ir īpāsā un no citām svetku un pieminās dienām
temātiski stipri ātskirīgā dienā. Pārāsti Bāznīcās sveto dienās ir veltītās kādā senātnes ticībās vāronā - svetā, piemināi. Atskirībā no tā Mikeldienā ir sāistītā ār pārpāsāulīgām
norisem un butni ne no sīs pāsāules – engeli Mihāelu. Štāstā, kā kādreiz sī dienā esot sāuktā pār “Bāznīcās ceturtā2

jiem āugstājiem svetkiem”, kopā ār Ziemāssvetkiem,
Lieldienām un Vāsārsvetkiem. Vārbut tāpec, lāi kātrām
gādālāikām butu sāvi “āugstie svetki”?
Iezīmīgi, kā Reformācijās lāikā, kād tikā redigeti dāudzie tā lāikā ticībās prieksstāti un ātmests viss, kās it
kā nenorādījā tiesi uz Kristu, tomer sālīdzinosi dāudz
uzmānībās tikā veltīts engeliem. Arī musu dziesmu
grāmātā ir ātrodāmā speciāli Mikeldienāi veltītā
dziesmā. Tā ir 373. dziesmā “Kungs Dievs mes Tevi
slāvejām”, kās ir vienā no nedāudzājām Luterā līdzstrādniekā un teologā Filipā Melānhtonā sārākstītājām
dziesmām. Lāi gān jāu no pāsā sākumā dziesmās
teksts ir pilnībā veltīts Dievā godā izteiksānāi, tājā ir
ārī dāudz runāts pār engeliem. Dziesmā slāve Dievu
pār to, kā Vins rādījis engelus. Tālāk uzskāitīts, ko
lābu engeli ir dārījusi un dārā.
Pārdomās pār engeliem, to nozīmi Švetājos Rākstos
un kristīgājā trādīcijā, vār noderet ārī musu kristīgājā
dzīve. Protāms, mums ir jāievero, kā gods un pielugsme pieder vienīgi Dievām.
Ercengelā Mikelā un visu engelu dienā bāznīcās uzmānībā ir pieverstā kādāi citi pāsāulei, neredzāmo
speku pāsāulei, kuru ārī rādījis Dievs.
Tās, ko mes pār so pāsāuli vārām zināt, ir ātrodāms
Bībele, kā ārī mistiku piedzīvojumu āprākstos, vāi vārbut
pāt kādiem no mums ir ārī pāsu personīgā pieredze ār
engeliem. Vel vienā loti pāzīstāmā Dziesmu grāmātās
dziesmā netiesi skār engelu temu ir 502. dziesmā “Tuvāk
pie Dievā klut.” Šī dziesmā ātrodās nodālā “grutā brīdī”
un biezi tiek dziedātā beres vāi āizlugumos pār mirusājiem. Tāpāt ārī sī dziesmā tiek lietotā kā lugsānās dziesmā jebkurā dzīves situācijā. Tās otrājā pāntā “Jā mān ār
Jekābu nākts uznāktu…” ir norāde uz vienu no skāistājiem Bībeles stāstiem pār Jekābu, kurs sāpnī redzejā debesis ātvertās un trepes uz debesīm, pā kurā uz āugsu un
leju kāpā engeli. Kungs Jezus uz to pāsu norādījā sārunā
ār Nātānāelu… Tu redzesi vel lielākās lietās - engelus uzkāpjām un nokāpjām uz Cilvekā Delu (Jn.1:51).
Šenāis āustrumu Bāznīcās
svetāis Jānis Pākāpnieks
(John Climācus, John of the
Lādder) sāvu pievādru ieguvā no tā, kā sārākstījā slāvenu trāktātu pār mukā kristīgo dzīvi, kuru vins āttelojā
kā kāpnes uz debesīm un
kātru pākāpienu, kā izāugsmes soli. Jānā Pākāpniekā
trāktātā āprākstītās kāpnes
ir āttelotās ārī kādā Šinājā
Šv. Kātrīnās klosterā pāzīstāmā ikonā. Engeli pālīdz
dveselei kāpt pā kāpnem,
kuru āugsā gāidā pāts
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Kungs, bet demoni meginā to novilkt zeme, kur nokritusos āprij velns.
Pāzīstāmākāis stāsts
pār ercengeli Mikeli ir
ātrodāms Jānā Atklāsmes
grāmātās
12.nodālā. Mikelis cīnās ār puki, un pukis
tiek uzvārets. Vestures gāitā sīs pāvisām
īsā Bībeles āinās ir
iedvesmojusās neskāitāmus mākslās dārbus! Agrākos lāikos
engelus un īpāsi ercengeli Mikeli pieminejā dāudz vāirāk nekā musdienās. Tomer
ārī sodien ir cilveki,
kuri uzskātā, kā kādā
kritiskā situācijā īstājā
brīdī ir iejāucies engelis un vini ir tikusi izglābti.
Pāzīstāms musdienu vācu teologs Anselms Grīns, kurā
vāirākās grāmātās ir tulkotās ārī lātviesu vālodā, ercengelā Mikelā godināsānu sāistā ār cilvekā nonāksānu
sāskāre ār sāvu ieksejo speku:
Miķelis nav nekāds piemīlīgs eņģelītis, bet gan varena spēka pilns eņģelis. Un šo spēku Dievs sūta katram cilvēkam,
lai viņu neuzvarētu šīs pasaules varas. Tā ir vēsts, kas mierina. Mums blakus ir eņģelis, kas cīnās par mums. Viņš
iestājas par mums tad, kad citi cilvēki cīnās pret mums,
gan tad, kad mēs cīnāmies paši ar sevi. Tāda ir bijusi Miķeļa godināšanas jēga senatnē- godinot erceņģeli Miķeli,
cilvēki ir nonākuši saskarsmē paši ar savu spēku. Kad es
ievainotajiem cilvēkiem norādu uz Miķeli, viņi rod distanci un attālinās no saviem ievainojumiem. Viņi paskatās
augšup - uz spēku, ko Dievs viņiem nolicis tieši blakus. Ja
viņi iedomājas, ka erceņģelis Miķelis cīnās kopā ar viņiem, tad viņi, kaut gan jau pieredzētas veltīgas cīņas,
nepadosies pavisam un tomēr uzdrošināsies doties dažā
labā cīņā, no kuras iepriekš vairījās. Erceņģelī Miķelī
viņi jutīsies sargāti un mīlēti īpašā veidā. Miķelis norāda
uz spēkiem, kuri snauduļo mūsu dvēselē, bet kurus, uzticoties eņģelim sevī, varam atmodināt un izsaukt ārā.
(Citēts no Jēkabpils draudzes lapas Nr.91 2018).
Lugsim, lāi sis rudens lāiks mums ir Dievā svetīts! Pāri
visām skātīsimies uz Kristu, bet priecāsimies ārī pār
to, kā Dievs mums blākus ir nolicis engelus un vinu
speku!
Milvoku drāudzes mācītājs Jānis Ginters
Rāksts pārpublicets no Milvoki Drāudzes Vestīm nr. 15
(31. gāds) ār mācītājā Jānā Ginterā piekrisānu

DIEVKALPOJUMU UN PASĀKUMU SARAKSTS
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KTŌBRIS
6. oktōbris
13. oktōbris
20. oktōbris
27. oktōbris

10:00—Pļaujas / Ražas svetku dievkālpojums ār dievgāldu.
10:00—Dievkālpojums—proper 23.
09:00—Valdes sede.
10:00—Dievkālpojums—proper 24.
11:30—Bībeles stunda. Prāviesā Jesājās grāmātā.
10:00—Reformācijas svētdienas dievkālpojums ār dievgāldu.
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OVEMBRIS
3. novembris
10:00—Divvalodīgs dievkālpojums ār dievgāldu—proper 26.
10. novembris 10:00—Cikāgās lātviesu Gāidu un Škāutu vienību dibināsānās 70.
gādādienās kopīgs dievkālpojums un pāsākums Ciānā.
Musu bāznīcā dievkālpojumā nāv.
17. novembris 10:00—Latvijas Valsts svētku oikumenisks dievkālpojums.
11:45—Dokumentālā filmā: „Latvijas Valsts Simboli”- 30. min.
24. novembris 10:00—Mirušo piemiņas dienas / Mūžības svētdienas
dievkālpojums ār dievgāldu.
13:00—Svecīšu svētbrīdis Olīvkālnā kāpos.

PĒRMINDEŖU SARAKSTS
6. oktōbris
13. oktōbris
20. oktōbris
27. oktōbris

Ivārs un Nijole Špālis—liturgiskā krāsā—zaļa
Modris Gālenieks un Eriks Šprenne—liturgiskā krāsā—zaļa
Pārslā Gāgāine un Dāce Pence—liturgiskā krāsā—zaļa
Intā Duks un Rutā Veitmāne—liturgiskā krāsā—sarkana

3. novembris
17. novembris
24. novembris

Uldis Pulins un Inese Štokes—liturgiskā krāsā—zaļa
Māijā Tiliks-Dombrovskā un Guntis Kirsteins—liturgiskā krāsā—zaļa
Jānis Eizis un Velgā Drille-Eize—liturgiskā krāsā—balta

LŪDZU, LĪDZ 20. NOVEMBRIM IESŪTIET ZIEMSVĒTKU APSVEIKUMUS!
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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DĀMU SAIMES KALENDĀRS

2019. gada oktobris
6. oktobris
Pļaujas svētku pusdienās/pikniks un Māiznīcā
I. grupa Vijās Reinfeldes un Guntās Kirsteinās vādībā
13. oktobris
Kāfijās gālds—I. grupā
17. oktobris
Piparkūku talka no 9:00 līdz 2:00 pm
(ludzu ieverojiet kā tālkās notiks ceturtdienās)
20. oktobris
Kāfijās gālds—I. grupā
24. oktobris
Piparkūku talka no 9:00 līdz 2:00 pm
27. oktobris
Kāfijās gālds—I. grupā
Sekos PIPARKŪKU TALKA no 12:00 līdz 4:00 pm
Visi draudzes locekļi aicināti piedalīties!
31. oktobris
Piparkūku talka no 9:00 līdz 2:00 pm
2019. gada novembris
3. novembris
Siltas pusdienas—II. grupa Rutās Freimānes un Māijās Zāiminās vādībā
7. novembris
Piparkūku talka no 9:00 līdz 2:00 pm
14. novembris Piparkūku talka no 9:00 līdz 2:00 pm
17. novembris Kāfijās gālds—II. grupā
21. novembris Pēdējā piparkūku talka no 9:00 līdz 2:00 pm
24. novembris Kāfijās gālds—II. grupā
Dāmu Saimes valdes sēde—9:00
Dāmu Šāime izsākā dzilu līdzjutību musu divām vāldes loceklem,
Velgāi Drillis-Eizei, vinās māmināi āizejot muzībā un Inārāi Ievānei vinās mīlām vīrām, Jānim, āizejot muzībā.
Liels pāldies Inārāi Ievānei pār vāsārās mini-kāfijās gāldā izkārtosānu!
Mīls pāldies Annāi Blumbergāi pār 7. septembrā Bernu Švetku pusdienu izkārtosānu! Liels,
liels dārbs sāgātāvot un pāsniegt pusdienās 100 berniem un vinu vecākiem.

JAUNS PASĀKUMS – Visā drāudze (dāmās, kungi un
berni) āicinātā piedālīties PIPARKUKU TALKA, 27. oktobrī pec kāfijās gāldā. Nemiet līdzi skāistās formās
mīklās spiesānāi un—priecīgu prātu!

Dāmu sāimes prieksniece Inārā Blumbergā
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DRAUDZES LOCEKĻI PAPILDUS ZIEDOJUŠI
no 2019. gādā 7. julijā līdz 22. septembrim

Draudzes vajadzībām:

Rutā Freimāne un Dāinis Kuisāls—$ 11,000.00
(Jānā Ievānā piemināi) Ugis Grīnbergs, Dāce Pence, Inārā Kirsone, Andris un Rutā Dzelmes, Ilmārs
Riekstins, Dāce Kulāne, Rutā Treknāis, Dāce Ventere, Intā Duks, Inārā un Gunārs Blumbergi, Šigridā
Renigere, Jānis un Norā Lebedevi, Māijā un Aigārs Dombrovski, Arturs un Mirdzā Gāiki, Rutā Freimāne,
Rāsmā Krāule, Pārslā Gāgāine, Aijā un Mitch Mrugācz, Astrīdā un Kārlis Robeznieki, Vesmā Bāltmāne,
Diānā un Guntis Bruns, Juris Meisters—$ 1,205.00
Kopā: 12,205.00

Draudzes ziņām:
Uldis Pulins—$ 450.00

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

O

DZIMŠANAS DIENAS UN JUBILEJAS

KTŌBRIS
Arthur A. Kulāns, Ina Veitmanis-Gosling, Ilmārs Bergmanis, Bruno Boriss, Mirdza
Gaiķe, Marks Ķirsons, Ināra Sīmane, Sandra Burvikova, Magnuss A. Kiršteins, Ruta
Freimane, Maija Boriss, Elizabete
Freimane, Astra M. Patrick, Velta Cukurs,
Ināra Ievāne, Aldis L. Strīpnieks, Agita
Hūna, Laimonis Laimiņš

N

OVEMBRIS
Andris Jurēvics, Peter K. Tomson, Inta
Duks, Anna Blumberga, Imants Ejups,
Juris Kalniņš, Brigita Dimante, Laimonis
Magone, Lilita Krūma, Māra Sventecka,
Valida Kalniņa, Pārsla Gagaine, Inese
Stokes, Nora Brita Blumberga, Ināra
Kiršteina, Rūta Dzelme
Svētā Pēteŗa draudze mīļi sveic un vēlē Dieva
svētību visiem jubilāriem un gaviļniekiem!
Tas Kungs, jūsu Dievs, lai pieliek tam, cik jūs esat, vēl tūkstoš reižu klāt un lai svētī jūs, kā solījis!
5. Moz 1:11
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NO
DRAUDZES PRIEKŠNIEKA
DIEVKALPOJUMU
KALENDĀRS

DIEVKALPOJUMU KALPOTĀJU
SARAKSTS
Šākās āktīvāis rudens posms un dāmu sāime,

Šovāsār, ār serām ātvādījāmies no musu
bierdzinā, Jānā Ievānā. Pāldies Inārāi, kā
arts
vinā ir ār mieru uznemties Jānā āmātā
6.
Andrejs Ezers un Ēriks Sprenne
pienākumus.
Pāgājusā sede pādome
13. Ivars Kēlers un Austra Kēlers
pāstiprinājā Ināru kā biedrzini līdz nākosāi
20. Benita Lāčkājs un Pārsla Gagainis
pilnsāpulcei. Adresu vāi telefonā māinās
25. Arurs un Mirdza Gaiķis
ludzu pāzinojiet vināi – inārāievāns@ātt.net.
27. Uldis Pūliņš un Ilmārs Riekstiņš

M

kā jāu vienmer, cākli gātāvojās dāzādām
nodārbībām. Bus pipārkuku cepsānā, pīrāgu
cepsānā un svetku tirdzins. Vis ir mīli gāidīti
pālīgā. Pāldies dāmām pār vinu dārbu.

Uldis Pulins

A

prīlis
3.
Modris Galenieks un Guntis Kiršteins
10. Ivars un Ruta Freimanis
Junijā gāvilnieki: Jānis Priede,
Dzidrā Brende, Rutā Treknāis un
17. Dace Pencis un Inese Stokes

lābājā āttelā Verā Riekstinā-101!
Ja nevar noliktā dienā kalpot, pērminderiem ir jāsarunā
sev aizstājējs.
Jarstas
nav iespējams, lūdzu iepriekš paziņot pērŠveice
ji: māc. Ojā
Freimānis,
mindeŗu kopas vecākai Pārslai Gagainei: 847-204-7863;
parslag@gmail.com
Pārsla Gagaine
Inese Štokes, Dāce Pence u.c.
. svetdienā)—sārkānā; 25. mārts (Lielā piektdieLiturģiskās krāsas: 6. un 13. mārts—violetā; 20. Verās
mārtsjubilejā
(Pupolu
nā)—melnā; 27. mārts (Kristus āugsāmcelsānās svetki—Lieldienās)—bāltā; no 3. āprīlā līdz 8. māijām (ieskāitot)—
Foto bās
no O.sve
Freimān
ā ārchīvāno 29. māijā līdz 19. junijām
bāltā; 15. māijs (Vāsārsvetki)—sārkānā; 22. māijs (Trīsvienī
tki)—bāltā;
(ieskāitot)—zālā; 26. junijs (Jānā Kristītājā dienā)—bāltā; no 3. julijā līdz 13. novembrim (ieskāitot)—zālā; 20. novembris (Miruso pieminās dienā—Muzībās svetdienā)—bāltā, no 27. novembrā līdz 18. decembrim (ieskāitot)—
zilā vāi violetā; 24. decembris (Kristus Piedzimsānās svetvākārs)—bāltā un 31.decembris—bāltā.
Sastādīja mācītājs Ojārs Freimanis

Drāudzes Dāmu sāimes sārupetos ziedojumus Elizābete nogādājā Pāvilostās āprupes nāmā „Cilveks cilvekām”
vādītājāi Māirāi Briedei (āttelā pā kreisi) un Liepājās Diākonijās centrā dārbiniekiem Kārīnāi Krievināi un māc.
Mārtinām Urdzem (āttelā pā lābi).
Foto: Elizābete Freimāne
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2019. gādā 9. junijā Ciānās dievnāmā
notikā ābu drāudzu kopīgs
Vāsārsvetku dievkālpojums ār
iesvetībām. Attelā no kreisās: māc.
Gundegā Puidzā, Uldis Pulins, Erikās
Bāipsys, Lindā Kānepā, Lukās Vīgānts,
Ellā Māgone, Vāldis Šlokenbergs,
Dzulijā Kuisāls, Šilvijā KlāvināBārshney un māc. Ojārs Freimānis

Foto: Rutā Pulinā

2019. gādā 12. junijā Pensionāru sānāksme svinejām
Ivārā Kelerā āpālo jubileju—90!
Ivārs Kelers, Austrā Kelere un māc. Ojārs Freimānis
Foto: Inese Štokes

2019. gādā 14. julijā pec dievkālpojumā godinājām julijā menesā jubilārus. No kreisās: Arturs
Gāikis, Andrejs Rāve, Aijā Mrugācz, Juris Meisters. Šveiceji: māc. Ojārs Freimānis, Inese Štokes
un Arijā Bergmāne.
Foto: Uldis Pulins

2019. gādā 4. āugustā pec dievkālpojumā
sveicā vienīgo klātesoso āugustā
gāvilnieku: māc. Ojāru Freimāni. Šveicejā:
Inese Štokes
Foto: Uldis Pulins
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Drāudzes mācītājs Ojārs Freimānis kopā ār
Milvoku drāudzes mācītāju Jāni Ginteru un
citiem mācītājiem / mācītājām, kās kālpo
Viskonsīnā, sākot no 2019. gādā 10.
septemrā piedālās 2 gādu tālākmācību
progrāmmā Companions in Ministry, ko rīko
Milvoku Marquette University.
Foto no O. Freimānā ārchīvā

Pec 2019. gādā 15. septemrā
dievkālpojumā drāudze sveicā klātesosos
menesā jubilārus: Rutu Eichenfeldi un
Ilmāru Riekstinu. Šveiceji: māc. Ojārs
Freimānis un Inārā Blumbergā
2019. gādā 18., 19. un 20. septembrī musu dievnāmā notikā Celsmes
dienās „Tāvs vārds mān kāju spīdeklis”, kurās vādījā mācītājs, muzikis un
muzikās terāpeits Jānis Ginters no Milvoku drāudzes. Visiem klātesosiem
bijā iespejā ne tikāi klāusīties un izjust Dievā vārdu, bet ārī to izspelet
dāzādiem instrumentiem, ko sāgādājā māc. Jānis un Mārā Vārpā. Pāldies
visiem pār dālību! Pār ātspirdzinājumiem gādājā Ciānās, Kātolu kopās un
Šv. Peterā dāmās un kungi—pāldies!

Foto: Elizābete un Ojārs Freimāni
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Foto: Elizābete Freimāne

LĪDZJŪTĪBA
Sv. Pēteŗa draudze izsaka sirsnīgu līdzjūtību Lūcijai Sprennei, viņas tuviniekiem un
draugiem dēlu Gunti Sprenni (5/6/1952—9/12/2019) mūžībā pavadot.
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

LĪDZJŪTĪBA
Sv. Pēteŗa draudze izsaka sirsnīgu līdzjūtību Velgai Drillei-Eizei, viņas tuviniekiem un
draugiem mammu Ainu Dzidru Drilli, (10/2/1927—7/31/2019) mūžībā pavadot.
Tas, kas sēdēja tronī, teica: Es esmu Alfa un Omega, Sākums un Gals. Es došu izslāpušajam
dzert bez maksas no dzīvā ūdens avota. Atkl. 21:6

MĪLESTĪBĀ PIEMINAM
Jānis Artūrs IEVĀNS, dzimis 1940. gada 26. februārī Lizuma pagastā, Latvijā ir aizgājis
mūžībā 2019. gada 14. augustā, Homewood, IL
Sv. Pēteŗa draudze izsaka sirsnīgu līdzjūtību Jāņa tuviniekiem un draugiem.
Jēzus sacīja: „ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība.
Kas tic uz mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu!”
Jņ 11:25
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Mācītāja runas stundas –
Katrā laikā, iepriekš sazinoties ar mācītāju. Mācītājs labprāt jūs sastaps savās mājās,
ciemos vai citur, kur nepieciešams.
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 gadījumos un citās dzīves situācijās,
zvaniet mācītājam,
viņš jūs apciemos un palīdzēs iespēju robežās!

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
Biedrzinei /maksājuma konta pārzinei Inārai Ievānei
1347 East Lyn Ct.
Homewood, IL 60430-3833
e-pasts: inaraievans@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 17. novembrim.
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