
  

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

SV. PĒTEŖA  

DRAUDZES ZIŅAS 

Nr. 128          2019. gada decembris un 2020. gada janvāris  

kristies iem ir jā ātcerās, kā dzī vojām tā dā  pāsāule , 
kā dā tā  s obrī d ir. Kristus sāvās kālpos ānās lāikā  ārī  
neme ģ inā jā pāsāuli pā rtāisī t, bet ģān to izģlā bt, 
„pā rtāisot” cilve ku sirdis un āttieksmes.  Jn  3:17 
„Dievs sūtīja savu Dēlu pasaulē, nevis lai tas pasauli 
tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta.” 
Netiesā sim ārī  me s tos, kās nedomā  un nerī kojās 
tā pāt kā  me s. Tres kā rt izmāntosim to iespe ju, kā du 
tirģotā ju reklā mās ir pieve rsus ās s im ī pās ājām 
lāikām. Pieme rām, esmu s eit ievietojis ātte lu no 
„Home Depot” mā jās lāpās, kur vin i reklāme  
dāz ā dās Ziemsve tku dekorā cijās un ģāismin ās. 
Protāms, vin i ģrib pā rdot dāudz un ģu t lābus 
ienā kumus. Tāc u, pālu kojoties s ājā  dekorā cijā , 
redzām Ziemsve tku notikumā precizitā ti: tur ir 
vienī ģi Je zus Be rnin s , Jā zeps un Mārijā! Tur nāv ne 
dzī vnieku, ne ģānu, nedz Austrumu ģudro. Bī bele  ir 
rākstī ts, kā jāundzimus o Je zu ģuldī jā silī te , bet nāv 
mine ts, kā tur bu tu bijus i kā di dzī vnieki. Arī  ģāni 
ierādā s pie Je zus nedāudz ve lā k tājā  pās ā  nāktī . Bet 
Austrumu ģudrie ve l dāudz ve lā k, iespe jāms, kā 
Je zum tād bijā jāu 1-2 ģādin i, turklā t vin i ierādā s 
pie Je zus nāmā , kur Vin s  tobrī d bijā, nevis ku tin ā  
pie silī tes. Izmāntosim s o iespe ju pāstā stot 
cilve kiem pe c iespe jās precī zā ku Ziemsve tku 
stā stu, ī pās i uzsverot tā  nozī mi, kās ātspoģul ojās 
āuģstā k mine tājā  Rākstu vietā  no Jn  3:17, kā 
Kristus piedzimā, lāi ģlā btu pāsāuli, ģlā btu 
pāzudus o, dā vā tu mī lestī bu un piedos ānu.  
Fāktiski Je zus mudinā jā sāvus mā cekl us un 
joprojā m mudinā ārī  mu s, kās Vin ām sekojām, 
izmāntot pāsāules lābā kā s prākses, lāi pe c iespe jās 
vāirā ki cilve ki tiktu izģlā bti. Atcere simies Pestī tā jā 
vā rdus (Lk 16: 8—9): „Nama kungs uzslavēja 
negodīgo nama pārvaldnieku, ka tas bija rīkojies 

D ecembrā lielā kāis notikums, kops  336. ģādā, kād 
25. decembri kristī ģā s bāznī cās vādī tā ji ātzinā pār 
Kristus piedzims ānās dienu, neāps āubā mi ir 
Ziemsve tki. Dāudzviet jāu no novembr ā vidus sā k 
skāndinā t „seasonal music”. Lielā koties to dārā dāz ā di 
tirģotā ji, lāi s ā dā  veidā  pievilinā tu potenciā los pirce jus, 
izpā rdotu iestā ve jus ā s lietās. Aģrā kos ģādus tās mān 
l oti trāuce jā—kā de l  izsvine t sve tkus, pirms tie 
pienā kus i? Un, kā de l , pienā kot sve tku dienāi, 
Ziemsve tkiem, „pulveris” vāirs dāudziem nāv pālicis 
pā ri ī stāi lī ksmei un svine s ānāi? Dāudzi ģārī dznieki, 
sevis k i „vecā  kālumā”, joprojā m pār to ir sās utus i un 
pāt nikni.   
Kātru ģādu dāudz pār to esmu domā jis un esmu 
nonā cis pie sekojos ā m pā rdomā m. Pirmkā rt s o 
procesu āpstā dinā t nevienām nāv spe kā. Tās notiek 
jāu ģādu desmitiem un pien emās spe kā . Otrkā rt 
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saprātīgi, tādēļ ka šī laika dēli pret savu cilti ir 
saprātīgāki nekā gaismas dēli. Es jums saku: iegūstiet 
sev draugus ar netaisnības mamonu, lai, kad tas zūd, 
viņi jūs uzņemtu mūžīgajos mājokļos.” Ko tur lāi 
piebilstu, jo tirģotā ji, lielveikālu ī pās nieki un 
komersānti dāudz lābā k pār kristī ģo bāznī cu prot 
sevi reklāme t. Tās nenozī me , kā mums bu tu jā kl u st 
āpnicī ģi uzbā zī ģiem, bet ģān tikāi to, kā  lābā k un 
efektī vā k ār sāvu dzī vi, dārbī bu un runu liecinā tu 
lābo ve ti. Dievs, su tot sāvu De lu pāsāule , lāi to 
izģlā btu, izmāntojās dāz ā dus cilve kus un dāz ā dās 
prākses, lāi visi to uzzinā tu. Evān ģ e liju tekstos me s 
ātrodām iesāistī tus ģān en ģ el us, ģān ģānus, ģān 
priesteri Zāhāriju, ģān ģudros no Austrumiem, ģān 
E ģ ipti un e ģ ipties us, ģān vāldnieku He rodu. Pā ri 
telpāi un pā ri lāikām Dievs dārī jā zinā mu visiem:    
Lk 2:11 „Jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis 
Pestītājs, kas ir Kristus, Kungs!” Lāi s ī  ve sts ir ārī  
mu su sirdī s, domā s, dārbos un vālodā s s ājā  
sve tī ģājā  Adventā un Ziemsve tku lāikā , kās, 

pāteicoties komersāntiem un tirģotā jiem, iesā kās 
vismāz me nesi ā trā k un nosle dzās tuvu Vālentī nā 
dienāi 14. februā rī .  
Ziemsve tku lāikā pe de jā  dienā, sekojot mu su 
bāznī cās kālendā rām, ir Zvāiģznes dienā, kās ir ārī  
Epifā nijās lāikā sā kums. Zvāiģznes dienā ir 6. 
jānvā ris, tāc u mu su dievnāmā  to svine sim 2020. 
ģādā 12. jānvā rī . Š ie sve tki mu su drāudzei ir l oti 
nozī mī ģi ārī  ār to, kā ār 1997. ģādā Zvāiģznes dienās 
dievkālpojumu (kās notikā 5, jānvā rī ) tikā dibinā tā 
Šv. Pe ter ā drāudze, kād āpvienojā s Šv. Jā n ā drāudze 
ār Šv. Pā vilā drāudzi „pā vilies u” projekte tājā  un 
bu ve tājā  dievnāmā . Tā de l , svinot Zvāiģznes dienu, 
ātcere simies ne tikāi Austrumu ģudro ierās ānos pie 
K e nin ā Kristus un ātzī s ānu Vin u pār ģāismu visā m 
tāutā m, bet piemine sim ārī  mu su drāudzes l āudis un 
dievnāmā bu ve tā jus. Lāi Dievs dod mums sāvu 
sve tī bu Kristus Be rnin ā  ārī  jāunājā  Kunģā z e lāstī bās 
ģādā ! 

   O.F. 

ADVENTS 

Adventā lāiks pie durvī m 
un lī dz ār to jāuns Bāznī -
cās ģāds. 1. ādventā sve t-
dienā iekrī t 4. sve tdienā  
pirms Ziemsve tkiem. Šā -
kotne ji, cilve ki ģātāvoju-
s ies Kristus ātnā ks ānāi 
ģāve jot. Bāznī cā uzskātā, 
kā Adventā lāikā  ģātāvo-

jāmies Kristus trī s "nā ks ānā m": 
Vin ā piedzims ānā Betle me , Vin ā 
ienā ks ānā mu su sirdī s un Kris-
tus ātkālnā ks ānāi ģodī bā  
(pāstārā dienā ). Advents = 
nā ks ānā. 
Mu sdienu sābiedrī bā ve lās 
steiģties pie Ziemsve tku 
svine s ānās, pā rlecot Ad-
ventā lāikām. Lābā kā  ģādī -
jumā  sve tkos piemin Kris-
tus iemiesos ānās brī numu, 
bet sliktā kā  - domā  vienī ģi 
pār dā vānā m un Ziemsve t-
ku vecī ti. 

Dāudzā s mā jā s Šve tku eģlī tes uzstā dī tās pirms Pāteicī -
bās dienā nosvine tā! Lāi ģān sāvs skāistums no skāistā-
jā m dekorā cijā m, sānā k, kā pā rlecām uz svinī bā m, izlāi-
z ot sve tku prieks dārbus: sāģātāvot sevi Kristus ienā ks ā-
nāi pāsāule , mu su sirdī s un Vin ā ātkālnā ks ānāi. Izlāiz ām 
Ziemsve tku svine s ānu - 12 dienās lī dz Zvāiģznes dienāi - 
lāiks kād pieminām Dievā miesā  tāps ānās brī numu. 
Interesānti nove rot kā  komerciā lā  pāsāule pā rn e musi 
Adventā kālendā rā trādī ciju, ko uzsā kus i vā cu protestān-

ti 19. ģādsimtā noģāle , lāi skāitī tu dienās 
lī dz Kristus piedzims ānāi. 24. decembrā 
lodzin ā  ātrādā s jāundzimus ā  
Kristus be rnin ā ātte ls vāi Bī beles pānts 
pār to. 
Aizvādī tā s nede l ās rī tā zin ās zin ojā pār 
20 lābā kiem Adventā kālendā riem, to 
stārpā  bijā kālendā ri ār te mā m pār Štār 
Wārs, Hello Kitty, Hārry Potter, 
Plāymobil, konc ā m, sālde jumu, e dieniem, 
kosme tiku, vī nu - ār visu, izn emot kāut 

ko ār ģārī ģu sāturu. (ieāpāl ā  bilde  ātte ls no rī tā zin ā m.) 
Advents - lāiks pā rdomā m. Lāiks sāģātāvoties Dievā 
mī lestī bās dā vānāi. Lāiks lu ģs ānāi: Nā c, Kunģs Je zu. 
Nā c mānā  sirdī , mānā s mā jā s, mānā  ikdienā , mu su pā-
sāule , mu su domā s. Nā c, un vādi mu s. Pālī dzi mums 
sekot Tev. - Lāi Dievs sve tī  mums s o sāģātāvos ānā s lāi-
ku, kā  ārī  ģāidā mos sve tkus! 

 
Šārmā Eģlī te, Vidienes āpģābālā prā veste  
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Tā  bijā pāties ā m nozī mī ģā dienā Mārijāi un Jā zepām. Be rns, kām no Mārijās jā piedzimst, bu s 
Dievā De ls, un vin ā vā rds bu s Je zus, jo “Vin s  ātpestī s sāvu tāutu no vin ās ģre kiem” (Mātejā 
ev.1:21) 
Tājā  pirmājā  Ziemāssve tku nāktī , āpsolī tāis Be rns ienā cā pāsāule  pāzemī ģās ku tin ās āpstā k-
l os, un Vin ā pirmā  ģultin ā bijā lopu silī te. Bet pā ri Betle mes pākālniem GODI BA piepildī jā 
debesis un en ģ el i pāve stī jā ģāniem Je zus piedzims ānu. Gāni steidzā s skātī t un pielu ģt sāvu 
Pestī tā ju, un stā stī jā tā lā k pār brī numāinā m lietā m, kās vin iem bijā ve stī tās pār s o Be rnu. 
Un tā  tās ir s odien. Vāi s o pirmo Ziemāssve tku pātiesī bās dzirdām no be rnu lu pā m, no mā cī -
tā jā kāncele , vāi no mu su Šve to Rākstu lāsī s ānās, s eit ir ātrodāms Ziemāssve tku pātiesāis 
prieks!  Šve tājām Gārām ātverot mu su sirdis, me s ticām un dā rģi ģlābā jām visu, ko Šve tie 

Rāksti mums stā stā pār s o Be rnu. 
Š ī s pātiesī bās ir dzil i jā pā rdomā . Tā s ne tikāi dārā mu su Ziemāssve tkus nozī mī ģā kus, bet tā s mums nes mu z ī ģā s dzī -
vī bās dā vānu! 
Me s ve lāmies, lāi Ziemāssve tku prieks bu tu kās vāirā k pār seklu jāutrī bu kā dā s viesī bā s. Me s ģribām, lāi mu su pie-
derī ģie, drāuģi un pāzin ās iepāzī tu to ģārī ģo prieku, kuru Gārs iedārbinā sirdī , kād lī dz ār Māriju me s kopī ģi iedzil i-
nā mies miste rijā  – Dievā De ls, no sievietes dzimis. 
Ziemāssve tki ātzī me  mu su Pestī tā jā, Kunģā Kristus, dzims ānu. Lāi s ī  pātiesī bā piepildā ju su sirdis un domās tā , kā 
s ie Ziemāssve tki jums un ju se jiem top sve tī ģi un lī ksmi!  
Lāi Dievs tās Kunģs, s ājos Ziemāssve tkos pālī dz mums sāskātī t to pā rpilnī bu, kuru Vin s  ielicis kātrā rokā s.  
Nosle dzot s o 2019. ģādu un ieejot 2020. ģādā , LELBA rāuģā s uz visu to, ko Kunģs ir uzdevis mu su kālpos ānāi, mu su 
vādī tā jiem un drāudze m dārī t mu su bāznī cā , āpkā rtne  un pāsāule . Ir dāudz dārā mā. Mānā lu ģs ānā ir, lāi me s visi āt-
sāuktos, kād dzirdām jāutā jumu, “Ko lāi su tu?”  Atbilde ir, “Es s eit esmu, Kunģs, su ti māni.” 
Šveicinu visus LELBA locekl us, āmātā brā l us un mā sās, dārbiniekus un Dievā lu dze jus un nove lu Dievā sve tī bu jāun-
ājā  2020.ģādā . 

Prā v. Gunā rs Lāzdin s , LELBA prieks nieks  

2019. GADA ZIEMASSVĒTKOS 

NO DRAUDZES PRIEKŠNIEKA 

2019. ģāds ir ģāndrī z notece -
jis un ātskātoties uz to vāru 
teikt, kā bijis l oti āpmieri-
nos s.  Drāudzes dzī ve ir biju-
si āktī vā, pāteicoties mu su 
dā mu sāimei. Nāv ārī  bijus ās 
lielā kās nepāredze tās pro-
ble mās - dārbī bā rite jusi ģlu-
di. Divi s oģād pāredze tie 
projekti tikā ātlikti uz nā ko-
s o ģādu: ģārā z ās durvju āt-
vietos ānā un virtuve  LED 
lāmpu ieliks ānā, jo bijā divi 
nepāredze ti izdevumi - 10 
priez u non ems ānā ī pās umā rietumu puse , un 
‘tuckpointinģ’ mu rim virs āizmuģures durvī m. To 
pāredze sim 2020. ģādā budz etā , kopā  ār jāuniem 
stā dī jumiem bijus o priez u vietā , lāi drusku āizseģtu 
kāimin u mā jās. Jā kā dām ir ieteikumi projektiem, 
kās vāre tu drāudzes dzī vi uzlābot, lu dzu, iesnie-
dziet ieteikumus un pādome tos āpsve rs. Pāteico-

ties lābāi ekonomijāi un Andrā 
Dzelmes ru pī ģāi tirģus uzmānī -
s ānāi, mu su ieģuldī jumi ir nesu-
s i lābus āuģl us. Finānciā lāis 
pā rskāts tiks visiem drāudzes 
locekl iem izsu tī ts ār 2020. ģādā 
pilnsāpulces dokumentiem. 
Dievs mu s ir ties ā m sve tī jis. 
Ceru, kā kātrs me ģ inā s ātbālstī t 
drāudzes dā mu dārbu un āp-
mekle s ziemāssve tku tirdzin u 
7. decembrī . Tur vāre s ieģā dā -
ties dā vānās rādiem un drāu-

ģiem (vāi pās iem sev) un bāudī t ģārs ī ģās pusdienās. 
Ir jāu sāceptās dāudz pipārku kās un ve l cepsim 
svāiģus pī rā ģus. Pī rā ģu ceps ānāi vār ārī  nā kt tālkā , 
piesākoties pie Vijās Reinfeldes. 
Nove lu visiem ģāis us Kristus dzims ānās sve tkus un 
Dievā sve tī bu 2020. ģādā !    
 

Uldis Pu lin s  
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     Škāistāis Adventā lāiks s oģād iesā kās ties i  1. decembrī . Vā rds ’decembris’ burtiski nozī me :  desmitāis 
me nesis. Tā  tās pārā dī jā s senājā  romies u kālendā rā , kās tikā izveidots 750 ģādus pirms Kristus, jo torei-
ze jāis vāldnieks Romulus tā  ve le jā s.  Nā cā cits vāldnieks un 45. ģādā  pirms Kristus tāpā cits kālendā rs,  jo 
toreize jāis vāldnieks Ce zārs Ju lijs tā  ve le jā s!  Vāi ‘lāiks’ pātiesi māinā s, nomāinoties s ī s pāsāules vāldnie-
kiem? Ne , to dārā tie cilve ku be rni, kās cens ās lāikā iedālī jumu tā  ģrozī t, lāi vin us neāizmirstu ve stures 
strāume . Dievs ir tās, kā  rokā s stā v visi mu su lāiki!  Vin s  no mu z ī bās uz mu z ī bu bijā, ir un bu s: ”Brīnišķais 
Padomdevējs, Varonis Dievs, Mūžīgais tēvs, Miera princis.” (Jes. 9:5)  Diemz e l, pāsāule  ve l neātrādī sim vāl-
sti,  kur vāldā s is Mierā princis.  
     Zin ās liecinā, cik pāsāule  āuģ nemiers.  Vienā  vālstī  pe c otrās sācel ās l āudis, sāucot pe c brī vī bās, cī no-
ties pār tāisnī bu, pār iespe ju izdzī vot un ģā dā t pār sāvā m ģ imene m.  Dāudzviet pret vin iem sācel ās vārās 
kā ri, nez e lī ģi vāldnieki, kām neru p, jā āuģ tāutās cies ānās. Auģ ārī  nemiers cilve ku sirdī s, āuģ bāiles pār 
nā kotni, pār to, kā  āizsārģā t dābu, kā  ģā dā t pār tik dāudziem be ģl iem, kā  pieklā jī ģi pā rrunā t domstārpī -
bās, lāi āuģtu sāvstārpe jā sāprās ānā s. 
     Kur tome r vāldā Mierā princis?  Kur z e lāstī bā un pātiesī bā nāv tikāi vā rdi, bet kur tā  define  kā  dzī vi 
sekot Tām, kās nā cā pie mums Je zu  Kristu , Dievā noteiktā  lāikā , kād 

 

“Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū un mēs skatījām  viņa godību,  
tādu godību, kā Tēva vienpiedzimušajam Dēlam,  

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

Tur vāldā Vin s , kur cits citām pāuz   s ī s ābsolu ti trānsforme jos ā s lābā s 
zin ā s pār Dievā iemiesos ānās brī numu Je zu  un pār Vin ā z e lāstī bu!  
Tur cits citu āpdā vinā, dālā s ticī bās un cerī bās spe kā  - kā  mu su drāu-
dze s, ģ imene s un tur, kur kālpojām, ve stot Kristus evān ģ e liju.  A rpus 
kā dā dievnāmā lāsī ju: “Jesus is the reason for the season?  Jesus is the 
gift.  You are the reason.”  Š is ātģā dinā jums izrāisā ilģās ār to dālī ties 
un ve l dzil ā k mī le t To, kās mu s vispirms mī le jis un tos, kurus Vin s  ār-
vien mī l!  
     Kur sā kt? Vārbu t jāu ār 1. decembri sāvu pāteicī bu pā rve rst ī stenī -
bā , dā vinot citiem to, kās nestu cerī bu, mieru un lāipnī bu,  jo tik dāu-
dzi ālkst pe c mī lestī bās un mu su lābestī bās.  Kā dā  ā rstā birojā   lāsī ju:  
“In a world where you can be anything, be kind!” Visvārenāis  Dievs, 
iemiesojoties Je zu , vāre jā bu t ‘jebkās’  - Vāldnieks ce ls, vārā  spe cī ģs!  
Vin s  nā cā kā  Be rns un kālpojā kā  cilve ks, kā  cilve ces Glā be js! Vin s  iz-
ve le jā s bu t lāipnī ģs un z e lī ģs. Ieejot 2020. ģādā , lu ģsim, lāi  Je zus Kris-
tus dzī ve ārvien pilnī ģā k pālī dz mums bu t lāipniem - pā rpildī tos vei-

kālos, steiģā , domstārpī bā s, nepācietī ģā  pāsāule  – Internetā ,  lāi āuģtu miers virs zemes. 
     Dievs lāi dā vinā visu, kās kātrām ī sti vājādzī ģs Ziemsve tkos!  Vin s  lāi mā jo ju su vidu  un dā vinā Gārā 
spe ku ī stenot me rk us, kās sāskān ār Kristus z e lāstī bu, pātiesī bu, lāipnī bu un kālpos ānās prieku!  LELBA L 
Virsvāldes un sāvā  vā rdā  no sirds nove lu jums skāistus, Dievā mierā un cilve ku lāipnī bās sve tī tus, priecī -
ģus Ziemsve tkus un lāimī ģu 2020. ģādu! Dievām pāteicos pār kātru no jums, kās kopā  esāt mu su Bāznī cā 
un Kristu  āuģāt un kālpojāt,  
lāi ārvien celtos Vin ā vālstī bā, kur Mierā princis, mu su Pestī tā js Je zus vāldā - Dievs no mu z ī bās uz mu z ī -
bu! 
 
Kristus mī lestī bā , 
+ Lauma Zušēvica 

AK, NĀCI, NĀCI, EMMANUĒL,   

AK, NĀCI, NĀCI, DIEVS PIE MUMS  

Autore Helēna Marnauzs, 2013.gadā 
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DIEVKALPOJUMU KALENDĀRS 
DIEVKALPOJUMU KALPOTĀJU 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. un 13. mārts—violetā; 20. mārts (Pu polu sve tdienā)—sārkānā; 25. mārts (Lielā  piektdie-
nā)—melnā; 27. mārts (Kristus āuģs ā mcels ānā s sve tki—Lieldienās)—bāltā; no 3. āprī l ā lī dz 8. māijām (ieskāitot)—
bāltā; 15. māijs (Vāsārsve tki)—sārkānā; 22. māijs (Trī svienī bās sve tki)—bāltā; no 29. māijā lī dz 19. ju nijām 
(ieskāitot)—zāl ā; 26. ju nijs (Jā n ā Kristī tā jā dienā)—bāltā; no 3. ju lijā lī dz 13. novembrim (ieskāitot)—zāl ā; 20. no-
vembris (Mirus o piemin ās dienā—Mu z ī bās sve tdienā)—bāltā, no 27. novembrā lī dz 18. decembrim (ieskāitot)—
zilā vāi violetā; 24. decembris (Kristus Piedzims ānās sve tvākārs)—bāltā un 31.decembris—bāltā.   
          Sastādīja mācītājs Ojārs Freimanis 

DRAUDZES LOCEKĻI PAPILDUS ZIEDOJUŠI 
no 2019. ģādā 15. septembrim lī dz 15. novembrim 

Draudzes vajadzībām: 
Ru tā Eichenfelde, Benitā Lā c kā je, Ru tā Pu lin ā, Lāimonis Lāimin s —$ 2,350.00 
(Jā n ā Ievā nā piemin āi) Juris Meisters, Ru tā un Andris Dzelme, Liā Oldāker—$ 250.00 
Kopā: $ 2,600.00  
 

Draudzes ziņām: 
Intā un Andrejs Rā ve—$ 40.00 
 

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

Pā rskātu sāģātāvojā: Inā rā Ievā ne 

DZIMŠANAS DIENAS UN JUBILEJAS 

D ECEMBRIS  

 

Arvīds Kadeģis, Ināra Blumberga, Elga Veitmane, Normunds Zuševics, Benita 

Lāčkāja, Melita Būdeniece, Arnolds M. Freimanis, Aleksis Dombrovskis, Marisa J. 

Burvikova, Elīsa Cera-Freimane, Jānis Eizis, 

Valda Sliede, Melita Zuševica, Lelde Ore, 

Laura A. Coblentz     
 

J 
ANVĀRIS (2020.)  

 

Maruta Capozzi, Haralds Gaiķis, Kārlis 

Robežnieks, Guntis Brūns, Ināra V. Bundža, 

Dāvids P. Lāčkājs, Daiga Z. Cera, Rasma 

Kraule, Velga Drille-Eize, Nijole Spalis, Kriss 

Putniņš, Vidvuds Sidrēvičs, Gerald G. Stokes, 

Aldis L. Kiršteins, Ivars Spalis, Mārtiņš Rāve, 

Anna Ģelze, Rasa Bābelniece, Anneli M. Cera   
   
Svētā Pēteŗa draudze mīļi sveic un vēlē Dieva 
svētību visiem jubilāriem un gaviļniekiem! 

 
 

Jebkurš labs devums un jebkura pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas Tēva,  
kas ir pastāvīgs un nav mainīgs kā ēna. 

Jēkaba 1:17 
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DIEVKALPOJUMU UN PASĀKUMU SARAKSTS 
 

D ECEMBRIS 

1. decembris 10:00—Adventā I sve tdienā. Dievkālpojums ār dievģāldu.    
8. decembris 10:00—Adventā II sve tdienā. Dievkālpojums  
15. decembris 10:00—Adventā III sve tdienā. Dievkālpojums ār dievģāldu. 
 Ziemsve tku lāikā ieskān ās sādziedā s ānā s.  
22. decembris 17:00—Kopī ģs Švec u ģāismās dievkālpojums Ciā nā .  
 Mu su bāznī cā  dievkālpojumā nāv.  
24. decembris 17:00—Ziemsvētku Svētvakars. 
29. decembris 10:00—Dievkālpojums ār dievģāldu  
31. decembris 10:00—Gadumijas dievkālpojums ār dievģāldu. 
 

J 
ANVĀRIS—2020. 

5. janvāris 10:00—Dievkālpojums ār dievģāldu. 
12. janvāris 10:00—Zvaigznes dienas un Sv. Pētera draudzes izveidošanas 23. 

ģādādienās dievkālpojums. Piedālā s C VK 
19. janvāris 10:00—Divvalodīgs dievkālpojums ār dievģāldu. 
26. janvāris 10:00—Dievkālpojums.   
 11:30—Bībeles stunda. Prāvies ā Jesājās ģrā mātā.     

PĒRMINDEŖU SARAKSTS 
 

1. decembris Benitā Lā c kā je un Ru tā Eichenfelde—liturģ iskā  krā sā—violeta 
8. decembris Pā rslā Gāģāine un Dāce Pence—liturģ iskā  krā sā—violeta 
15. decembris Jā nis un Rāsmā Priedes—liturģ iskā  krā sā—violeta 
24. decembris Kālvis Cers un Elī sā Freimāne (Bī beli lāsī s jāunies i pe c ātsevis k ā sārākstā)
   —liturģ iskā  krā sā—balta 
29. decembris Rutā Freimāne un Modris Gālenieks—liturģ iskā  krā sā—balta 
31. decembris Uldis un Ru tā Pu lin i—liturģ iskā  krā sā—balta 
 
5. janvāris  Māijā Tiliks-Dombrovskā un Inese Štokes—liturģ iskā  krā sā—balta 
12. janvāris Ru tā Veitmāne un Intā Duks—liturģ iskā  krā sā—balta 
19 janvāris  Ivārs un Nijole Špālis—liturģ iskā  krā sā—zaļa 
26. janvāris Emī lijā Blumberģā un Alī nā Dimānte 
 

LELBāL GADAGRĀMATAS VAR IEGĀDĀTIES PIE KASIERĒM! 
 

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 

mailto:ojars.freimanis@gmail.com
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DĀMU SAIMES KALENDĀRS 
2019. gada decembris 
1. decembris Kāfijās ģālds—III. grupa.  
   Inā rās Blumberģās un A rijās Berģmānes vādī bā . 
7. decembris no 9:00 lī dz 15:00 Ziemsvētku tirdziņš 
8. decembris Kāfijās ģālds—III. ģrupā 
15. decembris Siltas pusdienas. III. Grupa. Ziemsve tku lāikā ieskān ās sādziedā s ānā s.  
29. decembris Kāfijās ģālds—III. ģrupā 
 
2020. gada janvāris 
5. janvāris  Kāfijās ģālds—IV. grupa  
   Inā rās Kirs teinās un Māijās Tiliks-Dombrovskās vādī bā  
12. janvāris Siltas pusdienas. IV. ģrupā 
19. janvāris Kāfijās ģālds. IV. ģrupā. 
26. janvāris Kāfijās ģālds—IV. ģrupā. 
 

Nobeidzā m septembri ār jāuku Pāvā rklāsi. Me s trī s Dā mu sāimes locekles, Vijā Reinfelde, Guntā Kirs teinā 
un Inā rā Blumberģā, 29. septembrī , pāsniedzā m pāvā rklāsi, kur mā cī jā m, kā  pāģātāvot bubertu, debes-
mānnā  un oģu me rci. Viss sānā cā l oti ģārs ī ģi, un dālī bnieki (22) vāre jā noģārs ot ģārdos iznā kumus.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tāģād ģātāvojāmies Ziemsve tku tirdzin ām. Lu dzām visiem nā kt tālkā  cept pī rā ģus un strā dā t pie sten-
diem. Kā  pārāsti bu s kle ts ār pipārku kā m, māizi, Jā nu sieru, pāste ti, utt. Bek erejā ār ku kā m un pī rā ģiem un 
siltās pusdienās. 
 

Nove lu visiem ģāis us Kristus dzims ānās sve tkus, Dievā sve tī bu un veselī bu jāunājā  ģādā ! 
Dā mu sāimes prieks niece Inā rā Blumberģā  

III. GRUPA    Dārbā Vādī tā jās:                                                
Ināra Blumberga—847-832-0933; ģblumb@āol.com  
Ārija Bergmane—847-803-0546; ārijāberģmānis@ģmāil.com  
 
Ru tā Dzelme—847-234-6399; rutādz@comcāst.net 

Anitā Gāik e—630-534-6648; ānitāģāikis@yāhoo.com 

Kristī nā Lāimin ā—773-248-9374; ksimānis@yāhoo.com 

Škāidrī te Leģzdin ā—630-629-4410 

Lelde Ore—630-354-0511; ģāore@eārthlink.net 

Astrī dā Robez niece—773-561-7010; livāni@ātt.net 

Inā rā Šī māne—630-584-5750; isimānis@comcāst.net 

Lindā Tomson—847-854-4387; ltomson1@āol.com 

Mirdzā Gāik e—847-519-1619; mirdzāģāikis@yāhoo.com 

IV. GRUPA      Dārbā Vādī tā jās: 
Ināra Kiršteina—630-295-9752; inārāvijā@comcāst.net  
Maija Dombrovska—630-616-1255; māijātd@āol.com  
 
Veltā Cukurā—773-202-0160; veltā@heritāģetrāvel.net 

Ivetā Jure vicā—630-913-7950; ivetākj@ģmāil.com 

Dāce Ku lāne—815-455-2369; dkulāns@BELLff.com 

Dāce Pence—630-832-3785; dācep@comcāst.net 

Ru tā Pu lin ā—630-244-4090; rpulins12@ģmāil.com 

Šiģridā Reniģere—773-539-2908 

Ru tā Treknāis—779-220-9250; rtreknāis1@ģmāil.com 

Dāce Ventere—630-985-3431; spiderdāce@āol.com  

Foto: Inese Štokes 
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Okto br ā me nes ā jubilā rus sveicā 2019. ģādā 6. okto brī  
pe c Pl āujās sve tku dievkālpojumā. Mirdzā Gāik e, 
Elizābete Freimāne un Inā rā Ievā ne. Šveic mā c. Ojā rs 
Freimānis un Inā rā Blumberģā  

Šāvukā rt novembr ā me nes ā jubilā rus sveicā 2019. ģādā 
3. novembrī  pe c dievkālpojumā. Intā Dukā, Pā rslā 
Gāģāine un Inese Štokes. Šveic mā c. Ojā rs Freimānis un 
Rutā Freimāne.  

Oktobrī  un novembrī  noture jā m pipārku ku tālkās. Ce-
pā m pipārku kās ses ās ceturtdienās un vienu sve tdie-
nu. Šve tdienās tālkā  piedālī jā s vāirā ki drāudzes locekl i, 
kās dārbu de l  netiek ceturtdienā s. Bijā ārī  jāunā  pāāu-
dze un pāt viens viesis no Tennessee. Roberts ir jāunie-
tis no Liepā jās, kurs  stude  māzā  Tennessee universitā -
te , ieģuvis pelde s ānās stipendiju. Vin s  bijā ģāndārī ts 
bu t mu su vidu , dzirdot lātvies u vālodu! 
Pāldies Guntāi Kirs teinei, kās ātkāl vādī jā s ī s tālkās! 
 

Inā rā Blumberģā 

Foto: no Ojā rā un 
Elizābetes Freimān u 
ārchī viem 
 
 
 
Melitās un Edvī nā 
kā zu foto, uzn emtu 
1950. ģādā 5. 
novembrī , 
pā rfotoģrā fe jā Ojā rs 
Freimānis 

2019. ģādā 5. novembrī  Melitā un Edvī ns 
Bu denieki nosvine jā 69. kā zu dienu. Bijā m 
vin us sveikt Luterā n u mā jā , kur vin i s obrī d 
uzturās. 
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Projekta mērķis: Uzlābot vidi Lātvijā , kā  ārī  ve rst cilve ku uzmānī bu tā s 
āizsārdzī bāi. 
Ko tieši darīsim? Tī rī sim upes, s k irosim ātkritumus, stā dī sim kokus, pālī -
dze sim bite m un ve l! 
Kas īstenos un kad projekts tiks īstenots? Jāunies u komāndā no Ziemel -
āmerikās iepāzī s un uzlābos vidi Lātvijā  misijās brāucienā  2020. ģādā vā-
sārā  no 16. lī dz 23. āuģustām. Ve l ir iespe jā jāunies iem pieteikties!  
Ar ko sadarbosimies? Ar vides āizsārdzī bās orģānizā cijā m Lātvijā , Vālsts 
vides dienestu, viete jā m pās vāldī bā m un drāudze m. 
Iesāistī sim viete jos Lātvijās iedzī votā jus (visās pāāudzes) projektā dārbos. 
Ziedojumu mērķis: $20,000 (ātkritumu vā ks ānāi un tvertne m/koku 
stā diem/pālī dzī bā bite m). 
Kā var ziedot? Ziedojiet cāur viete jo LELBA drāudzi vāi ties i LELBAi ār 
norā di “Dosim dābāi”. 
Ko draudzes var darīt? Rī kot viete jās tī rī s ānās ākcijās (pārkos, pie eze-
riem, uz cel iem). Kl u t vāirā k “zāl iem”! Drī zumā  tiks izsu tī ti ieteikumi, kā  
drāudzes vār vāirā k domā t pār vides āizsārdzī bu sāvā  kopienā . 
Un Dievs Tas Kungs ņēma cilvēku un ielika viņu Ēdenes dārzā, lai viņš to 
koptu un sargātu. 1. Mozus 2:15  

2019. ģādā 17. novembrī  mu su dievnāmā  notikā 
Oikume nisks Lātvijās Vālsts sve tku dievkālpojums, 
kurā  kālpojā mā cī tā ji Gundeģā Puidzā un Ojā rs 
Freimānis, duets Mā rā un Gundeģā, e rģ elniece un 
kokle tā jā Ru tā Pu lin ā kā  ārī  pe rminderi Inese Štokes 
un Guntis Kirs teins. Pe c dievkālpojumā, kurā  piedālī jā s 
visu C ikā ģās lātvies u drāudz u locekl i, kopskāitā  
nedāudz pā ri pussimtām, dievnāmā lejāstelpā s vāre jā 
bāudī t Šv. Pe ter ā drāudzes dā mu sāru pe tā s uzkodās. 
Pe c dokumentā lās filmās pār Lātvijās Vālsts simboliem 
noskātī s ānā s, klā tesos ie turpinā jā svine t Lātvijās 101. 
dzims ānās dienu ār ģlā zi s āmpānies ā. Pāsā kumu 
nosle dzā m dziedot "Nevis slinkojot un pu stot". 

Foto: Elizābete Freimāne  
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V issirsnīgākos un mīļākos sveicienus Kristus 

piedzimšanas svētkos, kā arī svētības vēlējumus 

Jaunajā 2020.gadā visai Sv. Pēteŗa draudzi vēlē— 

Daumants Hāzners, 

Ināra Kiršteina, 

Rūta Veitmane 

V iens zelta stars no zvaigžņu sieta 

Mums katram tieši sirdī krīt, 

Jo tieši sirdī ir tā vieta, 

Kur ziemassvētku brīnums mīt. 
 

No sirds novēlam visiem gaišus un svētīgus  

Kristus dzimšanas svētkus. 

Pārsla Gagaine un Dzidra Brende  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lai gaiši atmirdz svētku prieks, un 

svētīgs, priecīgs Jaunais Gads! 

Sirsnībā vēl, Mirdza un Arturs Gaiķi 

 

M īļie draudzes locekļi, novēlam jums ikkatram un jūsu ģimenēm gaiši, jo gaiši nosvinēt Kristus  

dzimšanas svētkus kā arī Viņa svētību jaunajā gadā ar Viktora Kaminska dzejas vārdiem:  

         

Pāri klusiem Betlēmes laukiem 

Klājas zils debesjums. 

Pāri kalniem, pāri lejām 

Ziemassvētki nāk pie mums: 
 

Nāk ar dziesmām, nāk ar zvaniem, 

Nāk ar sveču mirdzumu. 

Eņģļ’u pulki līdz ar ganiem 

Slavē Kristus bērniņu. 
 

Garā vienoti ar brāļiem 

Dziedam mazam bērniņam 

Kas caur gadu simtiem tāliem 

Mieru vēsta cietējam. 
 

„Allelūja” Dievam slavu 

Dziedam mēs un pateicam: 

Viņš mums devis Dēlu savu, 

Lai mēs mūžam dzīvojam.  

Jerry, „Boriss” un Inese Stokes 
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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  

Biedrzinei /maksājuma konta pārzinei Inārai Ievānei 
1347 East Lyn Ct. 

Homewood, IL 60430-3833 
e-pasts: inaraievans@att.net 

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! 
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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  2020. gada 19. janvārim. 

mailto:ojars.freimanis@gmail.com

