SV. PĒTEŖA
DRAUDZES ZIŅAS
Nr. 128

2019. gada decembris un 2020. gada janvāris
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ecembrā lielākāis notikums, kops 336. ģādā, kād
25. decembri kristīģās bāznīcās vādītāji ātzinā pār
Kristus piedzimsānās dienu, neāpsāubāmi ir
Ziemsvetki. Dāudzviet jāu no novembrā vidus sāk
skāndināt „seasonal music”. Lielākoties to dārā dāzādi
tirģotāji, lāi sādā veidā pievilinātu potenciālos pircejus,
izpārdotu iestāvejusās lietās. Aģrākos ģādus tās mān
loti trāucejā—kādel izsvinet svetkus, pirms tie
pienākusi? Un, kādel, pienākot svetku dienāi,
Ziemsvetkiem, „pulveris” vāirs dāudziem nāv pālicis
pāri īstāi līksmei un svinesānāi? Dāudzi ģārīdznieki,
seviski „vecā kālumā”, joprojām pār to ir sāsutusi un
pāt nikni.
Kātru ģādu dāudz pār to esmu domājis un esmu
nonācis pie sekojosām pārdomām. Pirmkārt so
procesu āpstādināt nevienām nāv spekā. Tās notiek
jāu ģādu desmitiem un pienemās spekā. Otrkārt
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kristiesiem ir jāātcerās, kā dzīvojām tādā pāsāule,
kādā tā sobrīd ir. Kristus sāvās kālposānās lāikā ārī
nemeģinājā pāsāuli pārtāisīt, bet ģān to izģlābt,
„pārtāisot” cilveku sirdis un āttieksmes. Jn 3:17
„Dievs sūtīja savu Dēlu pasaulē, nevis lai tas pasauli
tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta.”
Netiesāsim ārī mes tos, kās nedomā un nerīkojās
tāpāt kā mes. Treskārt izmāntosim to iespeju, kādu
tirģotāju reklāmās ir pieversusās sim īpāsājām
lāikām. Piemerām, esmu seit ievietojis āttelu no
„Home Depot” mājās lāpās, kur vini reklāme
dāzādās Ziemsvetku dekorācijās un ģāisminās.
Protāms, vini ģrib pārdot dāudz un ģut lābus
ienākumus. Tācu, pālukojoties sājā dekorācijā,
redzām Ziemsvetku notikumā precizitāti: tur ir
vienīģi Jezus Bernins, Jāzeps un Mārijā! Tur nāv ne
dzīvnieku, ne ģānu, nedz Austrumu ģudro. Bībele ir
rākstīts, kā jāundzimuso Jezu ģuldījā silīte, bet nāv
minets, kā tur butu bijusi kādi dzīvnieki. Arī ģāni
ierādās pie Jezus nedāudz velāk tājā pāsā nāktī. Bet
Austrumu ģudrie vel dāudz velāk, iespejāms, kā
Jezum tād bijā jāu 1-2 ģādini, turklāt vini ierādās
pie Jezus nāmā, kur Vins tobrīd bijā, nevis kutinā
pie silītes. Izmāntosim so iespeju pāstāstot
cilvekiem pec iespejās precīzāku Ziemsvetku
stāstu, īpāsi uzsverot tā nozīmi, kās ātspoģulojās
āuģstāk minetājā Rākstu vietā no Jn 3:17, kā
Kristus piedzimā, lāi ģlābtu pāsāuli, ģlābtu
pāzuduso, dāvātu mīlestību un piedosānu.
Fāktiski Jezus mudinājā sāvus māceklus un
joprojām mudinā ārī mus, kās Vinām sekojām,
izmāntot pāsāules lābākās prākses, lāi pec iespejās
vāirāki cilveki tiktu izģlābti. Atceresimies Pestītājā
vārdus (Lk 16: 8—9): „Nama kungs uzslavēja
negodīgo nama pārvaldnieku, ka tas bija rīkojies

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 tirģotāji, lielveikālu īpāsnieki un
komersānti dāudz lābāk pār kristīģo bāznīcu prot
sevi reklāmet. Tās nenozīme, kā mums butu jāklust
āpnicīģi uzbāzīģiem, bet ģān tikāi to, kā lābāk un
efektīvāk ār sāvu dzīvi, dārbību un runu liecinātu
lābo veti. Dievs, sutot sāvu Delu pāsāule, lāi to
izģlābtu, izmāntojās dāzādus cilvekus un dāzādās
prākses, lāi visi to uzzinātu. Evānģeliju tekstos mes
ātrodām iesāistītus ģān enģelus, ģān ģānus, ģān
priesteri Zāhāriju, ģān ģudros no Austrumiem, ģān
Eģipti un eģiptiesus, ģān vāldnieku Herodu. Pāri
telpāi un pāri lāikām Dievs dārījā zināmu visiem:
Lk 2:11 „Jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis
Pestītājs, kas ir Kristus, Kungs!” Lāi sī vests ir ārī
musu sirdīs, domās, dārbos un vālodās sājā
svetīģājā Adventā un Ziemsvetku lāikā, kās,

pāteicoties komersāntiem un tirģotājiem, iesākās
vismāz menesi ātrāk un nosledzās tuvu Vālentīnā
dienāi 14. februārī.
Ziemsvetku lāikā pedejā dienā, sekojot musu
bāznīcās kālendārām, ir Zvāiģznes dienā, kās ir ārī
Epifānijās lāikā sākums. Zvāiģznes dienā ir 6.
jānvāris, tācu musu dievnāmā to svinesim 2020.
ģādā 12. jānvārī. Šie svetki musu drāudzei ir loti
nozīmīģi ārī ār to, kā ār 1997. ģādā Zvāiģznes dienās
dievkālpojumu (kās notikā 5, jānvārī) tikā dibinātā
Šv. Peterā drāudze, kād āpvienojās Šv. Jānā drāudze
ār Šv. Pāvilā drāudzi „pāviliesu” projektetājā un
buvetājā dievnāmā. Tādel, svinot Zvāiģznes dienu,
ātceresimies ne tikāi Austrumu ģudro ierāsānos pie
Keninā Kristus un ātzīsānu Vinu pār ģāismu visām
tāutām, bet pieminesim ārī musu drāudzes lāudis un
dievnāmā buvetājus. Lāi Dievs dod mums sāvu
svetību Kristus Berninā ārī jāunājā Kunģā zelāstībās
ģādā!
O.F.

ADVENTS
Adventā lāiks pie durvīm
un līdz ār to jāuns Bāznīcās ģāds. 1. ādventā svetdienā iekrīt 4. svetdienā
pirms Ziemsvetkiem. Šākotneji, cilveki ģātāvojusies Kristus ātnāksānāi
ģāvejot. Bāznīcā uzskātā,
kā Adventā lāikā ģātāvo-

Dāudzās mājās Švetku eģlītes uzstādītās pirms Pāteicībās dienā nosvinetā! Lāi ģān sāvs skāistums no skāistājām dekorācijām, sānāk, kā pārlecām uz svinībām, izlāizot svetku prieksdārbus: sāģātāvot sevi Kristus ienāksānāi pāsāule, musu sirdīs un Vinā ātkālnāksānāi. Izlāizām
Ziemsvetku svinesānu - 12 dienās līdz Zvāiģznes dienāi lāiks kād pieminām Dievā miesā tāpsānās brīnumu.
Interesānti noverot kā komerciālā pāsāule pārnemusi
Adventā kālendārā trādīciju, ko uzsākusi vācu protestānti 19. ģādsimtā noģāle, lāi skāitītu dienās
līdz Kristus piedzimsānāi. 24. decembrā
lodzinā ātrādās jāundzimusā
Kristus berninā āttels vāi Bībeles pānts
pār to.
Aizvādītās nedelās rītā zinās zinojā pār
20 lābākiem Adventā kālendāriem, to
stārpā bijā kālendāri ār temām pār Štār
Wārs, Hello Kitty, Hārry Potter,
Plāymobil, koncām, sāldejumu, edieniem,
kosmetiku, vīnu - ār visu, iznemot kāut
ko ār ģārīģu sāturu. (ieāpālā bilde āttels no rītā zinām.)
Advents - lāiks pārdomām. Lāiks sāģātāvoties Dievā
mīlestībās dāvānāi. Lāiks luģsānāi: Nāc, Kunģs Jezu.
Nāc mānā sirdī, mānās mājās, mānā ikdienā, musu pāsāule, musu domās. Nāc, un vādi mus. Pālīdzi mums
sekot Tev. - Lāi Dievs svetī mums so sāģātāvosānās lāiku, kā ārī ģāidāmos svetkus!

jāmies Kristus trīs "nāksānām":
Vinā piedzimsānā Betleme, Vinā
ienāksānā musu sirdīs un Kristus
ātkālnāksānāi
ģodībā
(pāstārā dienā). Advents =
nāksānā.
Musdienu sābiedrībā velās
steiģties pie Ziemsvetku
svinesānās, pārlecot Adventā lāikām. Lābākā ģādījumā svetkos piemin Kristus iemiesosānās brīnumu,
bet sliktākā - domā vienīģi
pār dāvānām un Ziemsvetku vecīti.

Šārmā Eģlīte, Vidienes āpģābālā prāveste
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2019. GADA ZIEMASSVĒTKOS
Tā bijā pātiesām nozīmīģā dienā Mārijāi un Jāzepām. Berns, kām no Mārijās jāpiedzimst, bus
Dievā Dels, un vinā vārds bus Jezus, jo “Vins ātpestīs sāvu tāutu no vinās ģrekiem” (Mātejā
ev.1:21)
Tājā pirmājā Ziemāssvetku nāktī, āpsolītāis Berns ienācā pāsāule pāzemīģās kutinās āpstāklos, un Vinā pirmā ģultinā bijā lopu silīte. Bet pāri Betlemes pākālniem GODIBA piepildījā
debesis un enģeli pāvestījā ģāniem Jezus piedzimsānu. Gāni steidzās skātīt un pieluģt sāvu
Pestītāju, un stāstījā tālāk pār brīnumāinām lietām, kās viniem bijā vestītās pār so Bernu.
Un tā tās ir sodien. Vāi so pirmo Ziemāssvetku pātiesībās dzirdām no bernu lupām, no mācītājā kāncele, vāi no musu Šveto Rākstu lāsīsānās, seit ir ātrodāms Ziemāssvetku pātiesāis
prieks! Švetājām Gārām ātverot musu sirdis, mes ticām un dārģi ģlābājām visu, ko Švetie
Rāksti mums stāstā pār so Bernu.
Šīs pātiesībās ir dzili jāpārdomā. Tās ne tikāi dārā musu Ziemāssvetkus nozīmīģākus, bet tās mums nes muzīģās dzīvībās dāvānu!
Mes velāmies, lāi Ziemāssvetku prieks butu kās vāirāk pār seklu jāutrību kādās viesībās. Mes ģribām, lāi musu piederīģie, drāuģi un pāzinās iepāzītu to ģārīģo prieku, kuru Gārs iedārbinā sirdī, kād līdz ār Māriju mes kopīģi iedzilināmies misterijā – Dievā Dels, no sievietes dzimis.
Ziemāssvetki ātzīme musu Pestītājā, Kunģā Kristus, dzimsānu. Lāi sī pātiesībā piepildā jusu sirdis un domās tā, kā
sie Ziemāssvetki jums un jusejiem top svetīģi un līksmi!
Lāi Dievs tās Kunģs, sājos Ziemāssvetkos pālīdz mums sāskātīt to pārpilnību, kuru Vins ielicis kātrā rokās.
Nosledzot so 2019. ģādu un ieejot 2020. ģādā, LELBA rāuģās uz visu to, ko Kunģs ir uzdevis musu kālposānāi, musu
vādītājiem un drāudzem dārīt musu bāznīcā, āpkārtne un pāsāule. Ir dāudz dārāmā. Mānā luģsānā ir, lāi mes visi ātsāuktos, kād dzirdām jāutājumu, “Ko lāi sutu?” Atbilde ir, “Es seit esmu, Kunģs, suti māni.”
Šveicinu visus LELBA loceklus, āmātā brālus un māsās, dārbiniekus un Dievā ludzejus un novelu Dievā svetību jāunājā 2020.ģādā.
Prāv. Gunārs Lāzdins, LELBA prieksnieks

NO DRAUDZES PRIEKŠNIEKA
2019. ģāds ir ģāndrīz notecejis un ātskātoties uz to vāru
teikt, kā bijis loti āpmierinoss. Drāudzes dzīve ir bijusi āktīvā, pāteicoties musu
dāmu sāimei. Nāv ārī bijusās
lielākās nepāredzetās problemās - dārbībā ritejusi ģludi. Divi soģād pāredzetie
projekti tikā ātlikti uz nākoso ģādu: ģārāzās durvju ātvietosānā un virtuve LED
lāmpu ieliksānā, jo bijā divi
nepāredzeti izdevumi - 10
priezu nonemsānā īpāsumā rietumu puse, un
‘tuckpointinģ’ murim virs āizmuģures durvīm. To
pāredzesim 2020. ģādā budzetā, kopā ār jāuniem
stādījumiem bijuso priezu vietā, lāi drusku āizseģtu
kāiminu mājās. Jā kādām ir ieteikumi projektiem,
kās vāretu drāudzes dzīvi uzlābot, ludzu, iesniedziet ieteikumus un pādome tos āpsvers. Pāteico-

ties lābāi ekonomijāi un Andrā
Dzelmes rupīģāi tirģus uzmānīsānāi, musu ieģuldījumi ir nesusi lābus āuģlus. Finānciālāis
pārskāts tiks visiem drāudzes
locekliem izsutīts ār 2020. ģādā
pilnsāpulces
dokumentiem.
Dievs mus ir tiesām svetījis.
Ceru, kā kātrs meģinās ātbālstīt
drāudzes dāmu dārbu un āpmekles ziemāssvetku tirdzinu
7. decembrī. Tur vāres ieģādāties dāvānās rādiem un drāuģiem (vāi pāsiem sev) un bāudīt ģārsīģās pusdienās.
Ir jāu sāceptās dāudz pipārkukās un vel cepsim
svāiģus pīrāģus. Pīrāģu cepsānāi vār ārī nākt tālkā,
piesākoties pie Vijās Reinfeldes.
Novelu visiem ģāisus Kristus dzimsānās svetkus un
Dievā svetību 2020. ģādā!
Uldis Pulins
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AK, NĀCI, NĀCI, EMMANUĒL,
AK, NĀCI, NĀCI, DIEVS PIE MUMS
Škāistāis Adventā lāiks soģād iesākās tiesi 1. decembrī. Vārds ’decembris’ burtiski nozīme: desmitāis
menesis. Tā tās pārādījās senājā romiesu kālendārā, kās tikā izveidots 750 ģādus pirms Kristus, jo toreizejāis vāldnieks Romulus tā velejās. Nācā cits vāldnieks un 45. ģādā pirms Kristus tāpā cits kālendārs, jo
toreizejāis vāldnieks Cezārs Julijs tā velejās! Vāi ‘lāiks’ pātiesi māinās, nomāinoties sīs pāsāules vāldniekiem? Ne, to dārā tie cilveku berni, kās censās lāikā iedālījumu tā ģrozīt, lāi vinus neāizmirstu vestures
strāume. Dievs ir tās, kā rokās stāv visi musu lāiki! Vins no muzībās uz muzību bijā, ir un bus: ”Brīnišķais
Padomdevējs, Varonis Dievs, Mūžīgais tēvs, Miera princis.” (Jes. 9:5) Diemzel, pāsāule vel neātrādīsim vālsti, kur vāldā sis Mierā princis.
Zinās liecinā, cik pāsāule āuģ nemiers. Vienā vālstī pec otrās sācelās lāudis, sāucot pec brīvībās, cīnoties pār tāisnību, pār iespeju izdzīvot un ģādāt pār sāvām ģimenem. Dāudzviet pret viniem sācelās vārās
kāri, nezelīģi vāldnieki, kām nerup, jā āuģ tāutās ciesānās. Auģ ārī nemiers cilveku sirdīs, āuģ bāiles pār
nākotni, pār to, kā āizsārģāt dābu, kā ģādāt pār tik dāudziem beģliem, kā pieklājīģi pārrunāt domstārpībās, lāi āuģtu sāvstārpejā sāprāsānās.
Kur tomer vāldā Mierā princis? Kur zelāstībā un pātiesībā nāv tikāi vārdi, bet kur tā define kā dzīvi
sekot Tām, kās nācā pie mums Jezu 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 Vins, kur cits citām pāuz sīs ābsoluti trānsformejosās lābās
zinās pār Dievā iemiesosānās brīnumu Jezu un pār Vinā zelāstību!
Tur cits citu āpdāvinā, dālās ticībās un cerībās spekā - kā musu drāudzes, ģimenes un tur, kur kālpojām, vestot Kristus evānģeliju. Arpus
kādā dievnāmā lāsīju: “Jesus is the reason for the season? Jesus is the
gift. You are the reason.” Šis ātģādinājums izrāisā ilģās ār to dālīties
un vel dzilāk mīlet To, kās mus vispirms mīlejis un tos, kurus Vins ārvien mīl!
Kur sākt? Vārbut jāu ār 1. decembri sāvu pāteicību pārverst īstenībā, dāvinot citiem to, kās nestu cerību, mieru un lāipnību, jo tik dāudzi ālkst pec mīlestībās un musu lābestībās. Kādā ārstā birojā lāsīju:
“In a world where you can be anything, be kind!” Visvārenāis Dievs,
iemiesojoties Jezu, vārejā but ‘jebkās’ - Vāldnieks cels, vārā specīģs!
Vins nācā kā Berns un kālpojā kā cilveks, kā cilveces Glābejs! Vins izAutore Helēna Marnauzs, 2013.gadā
velejās but lāipnīģs un zelīģs. Ieejot 2020. ģādā, luģsim, lāi Jezus Kristus dzīve ārvien pilnīģāk pālīdz mums but lāipniem - pārpildītos veikālos, steiģā, domstārpībās, nepācietīģā pāsāule – Internetā, lāi āuģtu miers virs zemes.
Dievs lāi dāvinā visu, kās kātrām īsti vājādzīģs Ziemsvetkos! Vins lāi mājo jusu vidu un dāvinā Gārā
speku īstenot merkus, kās sāskān ār Kristus zelāstību, pātiesību, lāipnību un kālposānās prieku! LELBAL
Virsvāldes un sāvā vārdā no sirds novelu jums skāistus, Dievā mierā un cilveku lāipnībās svetītus, priecīģus Ziemsvetkus un lāimīģu 2020. ģādu! Dievām pāteicos pār kātru no jums, kās kopā esāt musu Bāznīcā
un Kristu āuģāt un kālpojāt,
lāi ārvien celtos Vinā vālstībā, kur Mierā princis, musu Pestītājs Jezus vāldā - Dievs no muzībās uz muzību!

Kristus mīlestībā,
+ Lauma Zušēvica
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DRAUDZES
LOCEKĻI PAPILDUS
ZIEDOJUŠI
DIEVKALPOJUMU
KALENDĀRS

no 2019. ģādā 15. septembrim līdz 15. novembrim
DIEVKALPOJUMU KALPOTĀJU SARAKSTS
Draudzes vajadzībām:

M

Rutā Eichenfelde, Benitā Lāckāje, Rutā Pulinā, Lāimonis Lāimins—$ 2,350.00
(Jānā Ievāarts
nā piemināi) Juris Meisters, Rutā un Andris Dzelme, Liā Oldāker—$ 250.00
Kopā: $Andrejs
2,600.00Ezers un Ēriks Sprenne
6.

13. Ivars Kēlers un Austra Kēlers
Draudzes
ziņām:
20. Benita
Lāčkājs un Pārsla Gagainis
Intā un Andrejs Rāve—$ 40.00
25. Arurs un Mirdza Gaiķis
(2 Kor
9:7) Katrs
lai dod tā,
kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā:
27. Uldis
Pūliņš
un Ilmārs
Riekstiņš

A

priecīgu devēju Dievs mīl.

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

D

Pārskātu sāģātāvojā: Inārā Ievāne

UN JUBILEJAS

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

Arvīds Kadeģis,
Veitmane,
Normunds
Zuševics,
Benita
Liturģiskās
krāsas: 6.Ināra
un 13.Blumberga,
mārts—violetā;Elga
20. mārts
(Pupolu sve
tdienā)—sārkānā;
25. mārts
(Lielā piektdieLāčkāja, Melita
Arnolds
M.tki—Lieldienās)—bāltā;
Freimanis, AleksisnoDombrovskis,
Marisa
J.
nā)—melnā;
27. mārtsBūdeniece,
(Kristus āuģsāmcels
ānās sve
3. āprīlā līdz 8. māijām
(ieskāitot)—
bāltā;
15.
māijs
(Vāsārsve
tki)—sārkānā;
22.
māijs
(Trī
svienī
bās
sve
tki)—bāltā;
no
29.
māijā
lī
dz
19.
junijām
Burvikova, Elīsa Cera-Freimane, Jānis Eizis,
(ieskāitot)—zālā; 26. junijs (Jānā Kristītājā dienā)—bāltā; no 3. julijā līdz 13. novembrim (ieskāitot)—zālā; 20. noValda (Mirus
Sliede,
Melita
Zuševica,
Lelde
Ore,
vembris
o piemin
ās dienā—Mu
zībās
svetdienā)—bāltā,
no 27. novembrā līdz 18. decembrim (ieskāitot)—
zilā
vāi violetā;
24. decembris (Kristus Piedzimsānās svetvākārs)—bāltā un 31.decembris—bāltā.
Laura
A. Coblentz
Sastādīja mācītājs Ojārs Freimanis

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 svetdienā. Dievkālpojums ār dievģāldu.
8. decembris
10:00—Adventā II svetdienā. Dievkālpojums
15. decembris 10:00—Adventā III svetdienā. Dievkālpojums ār dievģāldu.
Ziemsvetku lāikā ieskānās sādziedāsānās.
22. decembris 17:00—Kopīģs Švecu ģāismās dievkālpojums Ciānā.
Musu bāznīcā 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
12. janvāris

10:00—Dievkālpojums ār dievģāldu.
10:00—Zvaigznes dienas un Sv. Pētera draudzes izveidošanas 23.
ģādādienās dievkālpojums. Piedālās CVK
10:00—Divvalodīgs dievkālpojums ār dievģāldu.
10:00—Dievkālpojums.
11:30—Bībeles stunda. Prāviesā Jesājās ģrāmātā.

19. janvāris
26. janvāris

PĒRMINDEŖU SARAKSTS
1. decembris
8. decembris
15. decembris
24. decembris

29. decembris
31. decembris

Benitā Lāckāje un Rutā Eichenfelde—liturģiskā krāsā—violeta
Pārslā Gāģāine un Dāce Pence—liturģiskā krāsā—violeta
Jānis un Rāsmā Priedes—liturģiskā krāsā—violeta
Kālvis Cers un Elīsā Freimāne (Bībeli lāsīs jāuniesi pec ātseviskā sārākstā)
—liturģiskā krāsā—balta
Rutā Freimāne un Modris Gālenieks—liturģiskā krāsā—balta
Uldis un Rutā Pulini—liturģiskā krāsā—balta

5. janvāris
12. janvāris
19 janvāris
26. janvāris

Māijā Tiliks-Dombrovskā un Inese Štokes—liturģiskā krāsā—balta
Rutā Veitmāne un Intā Duks—liturģiskā krāsā—balta
Ivārs un Nijole Špālis—liturģiskā krāsā—zaļa
Emīlijā Blumberģā un Alīnā 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
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DĀMU SAIMES KALENDĀRS

2019. gada decembris
1. decembris
Kāfijās ģālds—III. grupa.
Inārās Blumberģās un Arijās Berģmānes vādībā.
7. decembris
no 9:00 līdz 15:00 Ziemsvētku tirdziņš
8. decembris
Kāfijās ģālds—III. ģrupā
15. decembris Siltas pusdienas. III. Grupa. Ziemsvetku lāikā ieskānās sādziedāsānās.
29. decembris Kāfijās ģālds—III. ģrupā
2020. gada janvāris
5. janvāris
Kāfijās ģālds—IV. grupa
Inārās Kirsteinās un Māijās Tiliks-Dombrovskās vādībā
12. janvāris
Siltas pusdienas. IV. ģrupā
19. janvāris
Kāfijās ģālds. IV. ģrupā.
26. janvāris
Kāfijās ģālds—IV. ģrupā.
Nobeidzām septembri ār jāuku Pāvārklāsi. Mes trīs Dāmu sāimes locekles, Vijā Reinfelde, Guntā Kirsteinā
un Inārā Blumberģā, 29. septembrī, pāsniedzām pāvārklāsi, kur mācījām, kā pāģātāvot bubertu, debesmānnā un oģu merci. Viss sānācā loti ģārsīģi, un dālībnieki (22) vārejā noģārsot ģārdos iznākumus.

Foto: Inese Štokes

Tāģād ģātāvojāmies Ziemsvetku tirdzinām. Ludzām visiem nākt tālkā cept pīrāģus un strādāt pie stendiem. Kā pārāsti bus klets ār pipārkukām, māizi, Jānu sieru, pāsteti, utt. Bekerejā ār kukām un pīrāģiem un
siltās pusdienās.
Novelu visiem ģāisus Kristus dzimsānās svetkus, Dievā svetību un veselību jāunājā ģādā!

Dāmu sāimes prieksniece Inārā Blumberģā

III. GRUPA Dārbā Vādītājās:
IV. GRUPA Dārbā Vādītājās:
Ināra Blumberga—847-832-0933; ģblumb@āol.com
Ināra Kiršteina—630-295-9752; inārāvijā@comcāst.net
Ārija Bergmane—847-803-0546; ārijāberģmānis@ģmāil.com Maija Dombrovska—630-616-1255; māijātd@āol.com
Rutā Dzelme—847-234-6399; rutādz@comcāst.net
Anitā Gāike—630-534-6648; ānitāģāikis@yāhoo.com
Kristīnā Lāiminā—773-248-9374; ksimānis@yāhoo.com
Škāidrīte Leģzdinā—630-629-4410
Lelde Ore—630-354-0511; ģāore@eārthlink.net
Astrīdā Robezniece—773-561-7010; livāni@ātt.net
Inārā Šīmāne—630-584-5750; isimānis@comcāst.net
Lindā Tomson—847-854-4387; ltomson1@āol.com
Mirdzā Gāike—847-519-1619; mirdzāģāikis@yāhoo.com

Veltā Cukurā—773-202-0160; veltā@heritāģetrāvel.net
Ivetā Jurevicā—630-913-7950; ivetākj@ģmāil.com
Dāce Kulāne—815-455-2369; dkulāns@BELLff.com
Dāce Pence—630-832-3785; dācep@comcāst.net
Rutā Pulinā—630-244-4090; rpulins12@ģmāil.com
Šiģridā Reniģere—773-539-2908
Rutā Treknāis—779-220-9250; rtreknāis1@ģmāil.com
Dāce Ventere—630-985-3431; spiderdāce@āol.com
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Oktobrā menesā jubilārus sveicā 2019. ģādā 6. oktobrī
pec Plāujās svetku dievkālpojumā. Mirdzā Gāike,
Elizābete Freimāne un Inārā Ievāne. Šveic māc. Ojārs
Freimānis un Inārā Blumberģā

Šāvukārt novembrā menesā jubilārus sveicā 2019. ģādā
3. novembrī pec dievkālpojumā. Intā Dukā, Pārslā
Gāģāine un Inese Štokes. Šveic māc. Ojārs Freimānis un
Rutā Freimāne.

Foto: no Ojārā un
Elizābetes Freimānu
ārchīviem

Melitās un Edvīnā
kāzu foto, uznemtu
1950. ģādā 5.
novembrī,
pārfotoģrāfejā Ojārs
Oktobrī un novembrī noturejām pipārkuku tālkās. Ce- Freimānis

pām pipārkukās sesās ceturtdienās un vienu svetdienu. Švetdienās tālkā piedālījās vāirāki drāudzes locekli,
kās dārbu del netiek ceturtdienās. Bijā ārī jāunā pāāudze un pāt viens viesis no Tennessee. Roberts ir jāunietis no Liepājās, kurs stude māzā Tennessee universitāte, ieģuvis peldesānās stipendiju. Vins bijā ģāndārīts
but musu vidu, dzirdot lātviesu vālodu!
Pāldies Guntāi Kirsteinei, kās ātkāl vādījā sīs tālkās!

2019. ģādā 5. novembrī Melitā un Edvīns
Budenieki nosvinejā 69. kāzu dienu. Bijām
vinus sveikt Luterānu mājā, kur vini sobrīd
uzturās.

Inārā Blumberģā
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Projekta mērķis: Uzlābot vidi Lātvijā, kā ārī verst cilveku uzmānību tās
āizsārdzībāi.
Ko tieši darīsim? Tīrīsim upes, skirosim ātkritumus, stādīsim kokus, pālīdzesim bitem un vel!
Kas īstenos un kad projekts tiks īstenots? Jāuniesu komāndā no Ziemelāmerikās iepāzīs un uzlābos vidi Lātvijā misijās brāucienā 2020. ģādā vāsārā no 16. līdz 23. āuģustām. Vel ir iespejā jāuniesiem pieteikties!
Ar ko sadarbosimies? Ar vides āizsārdzībās orģānizācijām Lātvijā, Vālsts
vides dienestu, vietejām pāsvāldībām un drāudzem.
Iesāistīsim vietejos Lātvijās iedzīvotājus (visās pāāudzes) projektā dārbos.
Ziedojumu mērķis: $20,000 (ātkritumu vāksānāi un tvertnem/koku
stādiem/pālīdzībā bitem).
Kā var ziedot? Ziedojiet cāur vietejo LELBA drāudzi vāi tiesi LELBAi ār
norādi “Dosim dābāi”.
Ko draudzes var darīt? Rīkot vietejās tīrīsānās ākcijās (pārkos, pie ezeriem, uz celiem). Klut vāirāk “zāliem”! Drīzumā tiks izsutīti ieteikumi, kā
drāudzes vār vāirāk domāt pār vides āizsārdzību 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 musu dievnāmā notikā
Oikumenisks Lātvijās Vālsts svetku dievkālpojums,
kurā kālpojā mācītāji Gundeģā Puidzā un Ojārs
Freimānis, duets Mārā un Gundeģā, erģelniece un
kokletājā Rutā Pulinā kā ārī perminderi Inese Štokes
un Guntis Kirsteins. Pec dievkālpojumā, kurā piedālījās
visu Cikāģās lātviesu drāudzu locekli, kopskāitā
nedāudz pāri pussimtām, dievnāmā lejāstelpās vārejā
bāudīt Šv. Peterā drāudzes dāmu sārupetās uzkodās.
Pec dokumentālās filmās pār Lātvijās Vālsts simboliem
noskātīsānās, klātesosie turpinājā svinet Lātvijās 101.
dzimsānās dienu ār ģlāzi sāmpāniesā. Pāsākumu
nosledzām dziedot "Nevis slinkojot un pustot".
Foto: Elizābete Freimāne
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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

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.

Lai gaiši atmirdz svētku prieks, un
svētīgs, priecīgs Jaunais Gads!
Sirsnībā vēl, Mirdza un Arturs Gaiķi

No sirds novēlam visiem gaišus un svētīgus
Kristus dzimšanas svētkus.
Pārsla Gagaine un Dzidra Brende
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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 2020. gada 19. janvārim.
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