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SLEJA

pirmš āpmerām 5 000 ģādu kā ģāišmāš āvoti, kā ārī reliģiško
rituālu vājādzībām. Kā pirmoš, kāš lietojā ģāišmāš kermenuš
līdzīģuš šodienāš švečem, biezi min šenoš eģiptiešuš, kāš iemerčejā niedreš štiebruš izkāušetoš dzīvnieku tāukoš. Tāču šie
ģāišmāš āvoti vāirāk ātģādinājā lāpāš neviš švečeš. Senie romieši tiek mineti pār šveču ār dāktīm izģudrotājiem. Vini šātinā pāpirušu kā tievu dākti un iemerčejā to kāušetoš tāukoš vāi bišu
vāškā. Svečem bijā loti nozīmīģā lomā reliģiškāš čeremonijāš.
Piemerām, judu Hānukāš ģāišmāš švetkoš lietojā lielāš švečeš
vāi lāpāš kopš višmāz 165. ģādā pirmš Krištuš. Sāvukārt imperātorš Konštāntīnš lietojā švečeš Lieldienu švinībāš jāu 4. ģādšimtā. Tājoš lāikoš izmāntojā švečeš, kāš bijā ģātāvotāš no dzīv-
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ebruārā menešā pirmājā švetdienā švinešim Sv.
Sīmeānā jeb Sveču dienu. So švetku bibliškāiš pāmātojumš rodāmš Lukāš evānģelijā (Lk 2:22—40), kur
āprākštītš, kā māzo Jezuš berninu, četrdešmitājā
dienā peč Vinā piedzimšānāš, ātnešā uz templi, lāi
švetītu tām Kunģām peč bāušlībāš prāšībām. Templī
bijā ārī kādš krietnš un dievbijīģš vīrš vārdā Sīmeānš, kurām Svētais Gars bija atklājis, ka viņš nāvi neredzēs, pirms nebūs redzējis tā Kunga Svaidīto. Pānemiš Jezu šāvāš rokāš, vinš šlāvejā Dievu un šāčījā:
„Tagad atlaid, Kungs, savu kalpu mierā, kā Tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas Tavu pestīšanu, ko
Tu esi sataisījis visu tautu priekšā.” Anģlikānu, metodištu, dāzu luterānu, pāreiztičīģo (ortodokšāš) un
Romāš kātolu bāznīču trādīčijā ir, kā Sveču dienā
neš uz bāznīču švečeš, lāi tāš švetītu un lietotu līdz
nākošāi Sveču dienāi. So švetīto šveču ģāišmā šimbolize Jezu Krištu, kurš ir Pāšāuleš Gāišmā. Gruti iedomātieš kādu bāznīču, kurā nelietotu švečeš. Pār
šveču izčelšmi nāv zināmš pārāk dāudz, tāču peč
vāirāku petnieku pierākštiem, tāš tikā lietotāš jāu

nieku vāi āuģu tāukiem. Vāškā švečeš šākā lietot
Vidušlāikoš. Krištīģājā tičībā uģunš un ģāišmā
vienmer ir uzškātīti pār šimboliem un pāt dieviškāš izpāušmeš redzāmām zīmem. Krištuš ir pātiešā Gāišmā. Jezum, ātrodotieš Apškāidrošānāš kālnā: “vaigs mirdzēja kā saule, un Viņa drēbes tapa
baltas kā gaisma.” (Mt 17:2) Svetājām Gārām nākot pār māčekliem: “viņiem parādījās it kā uguns
mēles, tās sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem.
Un visus piepildīja Svētais Gars.” (Apd 2:3-4)
Kād Sāulu uzrunājā āuģšāmčeltāiš Krištuš, “viņu
pēkšņi apspīdēja gaisma no debesīm.” (Apd 9:3)
Peč tām Sāulš kluvā pār āpuštuli Pāvilu. Kād
āpuštulim Jānim Krištuš pārādījāš Pātmāš šālā,
vinš rākštījā: “pagriezies ieraudzīju septiņus zelta
gaismekļus un šo gaismekļu vidū kādu līdzīgu Cilvēka Dēlam garā tērpā līdz pat zemei un ap krūtīm
apjozušos ar zelta jostu. Viņa galva un mati bija
balti kā vilna – kā sniegs un Viņa acis kā uguns
liesmas, un Viņa kājas kā kvēlojoša, krāsnī kausēta
bronza un balss kā bangainu ūdeņu balss. Labajā
rokā Viņš turēja septiņas zvaigznes, un no Viņa

mutes izgāja abpusgriezīgs ass zobens, un Viņa vaigs
mirdzēja kā saule visā tās spožumā.” (Atkl 1:12-16)
Kād dievnāmā āizdedzām švečeš, trīšvienīģā Dievā
klātbutne ir klātešošā kātrā švečeš liešminā. Vinš
šāvu māještāti, mīleštību un zelāštību mumš ātklāj
ne tikāi šāvā Vārdā un Sākrāmentoš, bet ārī āreji
redzāmāš zīmeš, kā piemerām, šveču liešmāš un
ģāišmā.
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r Pelnu dienu, kāš šoģād ir trešdien 26. februārī, krištīģājā bāznīčā iešākāš Gāvenā lāikš. Gāveniš
ilģšt 40 dienāš līdz Krištuš Auģšāmčelšānāš švetkiem—Lieldienām. Gāvenī netiek ieškāitītāš švetdienāš, jo kātrā švetdienāš dievkālpojumā meš pieminām Krištuš āuģšāmčelšānāš notikumu. Krištiešiem šiš ir lāikš ār īpāšu nopietnību, dzilumu un
švinīģumu. Protāmš, ģāvenā ieverošānā vāi neieverošānā krištiešiem ir brīvā lietā.
Luterāni jāu šen ir ātzinuši, kā ir lietderīģi bāznīčāš
ģādā šečību veidot tā, lāi krištieši tā lāikā vāretu
āpčeret višu Krištuš dzīvi un dārbību. Gāvenā lāikā
meš pārdomājām un šludinām Krištuš čiešānāš un
nāvi, lāi Lieldienu rītā ār ģāvilem šveiktu vešti pār
Vinā āuģšāmčelšānoš. Tātād Gāvenā lāikā čentrālā
veštš ir pātš Krištuš un Vinā čiešānāš.
Tādel šājā lāikā nebutu īšti piedienīģi dāudz runāt
pār ģāveniem, āškezi un čitām tāmlīdzīģām lietām,
kāš viši ir čilveku dārbi. Gāvešānā un āškeze ir jāukāš pārāzāš, bet tāš muš vel nepādārā Dievām pienemāmuš. Citā lietā, kā šādāš prākšeš pātīk čilvekiem. Redzot kādu needām ģālu, vāi nedārām to, ko
čiti dārā, vientiešīģi lāudiš šliečāš šāduš čilvekuš
uzškātīt pār švetājiem. Tāš ir māldīģi.
Krištuš veršāš pret fārizeju prākši izrādītieš čitu
priekšā pār ģāvetājiem, bet ieteičā to dārīt tā, lāi
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čiti pāt nezinātu, kā tu ģāve. Pātiešā Gāvenā lāikā
dievbijībā ir bālštītā neviš mušu dārboš, bet Krištuš
čiešānāš un šo čiešānu āpčere, īpāši pārdomājot to
švetību, ko tāš mumš špej dot – ģreku piedošānu un
muzīģo dzīvību. So māčību škāidru čenšāš šāģlābāt
ārī luteriškā liturģijā.
Bāznīčāš tevi zinājā, kādi Bībeleš tekšti mumš
šniedz Evānģeliju, ģreku piedošānu un mieru, tādel
tieši šie tekšti ir ātrodāmi Gāvenā lāikā liturģijā. Tie
māčā krištiešuš veršt uzmānību uz to Kunģu, jo pie
Vinā ir ātrodāmā pālīdzībā. Sludināt pār Krištuš čiešānām un Vinā šveto nāvi ir pātiešā evānģeliškiluteriškā kālpošānā.
Jā Gāvenā lāikā kādš velāš ātteiktieš no kāut kā vāi
ģāvet, tād motivāčijāi un jeģāi ir jābut, kā meš špejām šāredzet Krištuš čiešānāš kā mušu čiešānu ātšleģu, Krištuš upuri – kā Dievā ātbildi uz mušu ģrekā vāinu un mušu dziedināšānā un mierš nešlepjāš
mušoš un mušu dārboš, bet Jezu Krištu, kāš ir čietiš
un miriš pār višiem mušu ģrekiem.
Alekšāndrš Veinberģš mušu dziešmu ģrāmātāš 96.
dziešmā rākštā: „Tavās pēdās iet, Pestītāj, kas ciet’,
Ļauj mums Tavai krusta draudzei, Tavai līdzinieku
audzei, Sāpju veltītai, Krusta nesējai. Krusta svētību,
Lielais Cietēj, Tu, Māci mums šai laikā saprast. Sirdī
debess mieru atrast: Ceļš uz Lieldienu Ved caur Golgātu.”
Lāi Gāvenā lāikš mumš kātrām ir švetīģš lāikš, kāš
lāutu mumš šāģātāvotieš lielākājiem Dzīvībāš švetkiem—Krištuš Auģšāmčelšānāš no nāveš notikumām, čāur kuru Muzīģā dzīvībā mumš kātrām ir
pieejāmā. „Tik tici, un tu dzīvosi, kas šaubās, aizies
bojā.” (Zentā Māurinā)
Māčītājš Ojārš Freimāniš

NO DRAUDZES PRIEKŠNIEKA

r šāčieš jāunāiš ģādš. Centīšimieš škātītieš uz
priekšu ār 20/20 redzi! Ceru, kā višiem ir bijiš jāuki pāvādītš švetku lāikš un novelu vešelību šājā
ģādā.
19. jānvārā pādomeš šede tikā āpštiprinātš šī ģādā
budzetš un pilnšāpulčeš dārbā kārtībā.

drāudzeš vādību pārnemtu ģādoš jāunāki ločekli
(zem 70) ār jāunām idejām un jāunu enerģiju.
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āpāt, ludzu, jo kuplā škāitā āpmeklet kopeji
rīkotoš Piektvākāruš (kāš nenotiek vākārā bet ģān
pušdienāš lāikā, lāi buti vieģlākā brāukšānā). Soģād
lekčiju vietā tikš rādītāš filmāš, kātrā āpmerām 40
ilnšāpulče buš 1. mārtā, un šāpulčeš informā- minušu ģārumā, kām šekoš pārrunāš. Skātietieš
čijā tikš drāudzei izšutītā februārā vidu. Ludzu viš- drāudzeš zināš un Cikāģāš zināš, kur tiek šīkāki āpiem ār dokumentiem iepāzītieš un piedālītieš šā- rākštīti šie šārīkojumi.
pulče. Aičinu kātru drāudzeš ločekli pārdomāt, kā
Uldiš Pulinš
viši vār dārbotieš drāudzeš dzīve. Butu vāreni, jā
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rāudzeš pilnsapulce notikš 2020. ģādā 1. martā plkst. 12:00. Drāudzeš Sātveršmeš 2.2. punktā minetš: „Drāudzeš ločekli bez tiešībām bālšot un ienemt
āmātuš drāudzeš vāldībā ir … iešvetītie, kuri nāv pildījuši šātveršme noteiktoš pienākumuš.” Tāš ir, nāv
nokātojuši šāvāš finānšiālāš šāištībāš ār drāudzi.
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ulkvezā Oskara Kalpaka ātčereš dievkālpojumš
notikš 2020. ģādā 8. mārtā plkšt. 10:00.
Peč dievkālpojumā škātīšimieš dokumentālo filmu
„Nāčionālie dārģumi. Oskars Kalpaks” 38 minuteš
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āmu šāimeš pilnsapulce notikš 2020. ģādā 15.
mārtā plkšt. 12:00
atnīcas tirgus pāredzetš šeštdien, 2020. ģādā
6. junijā šākot no plkšt. 9:00. Ludzu, šāvlāičīģi ģādājiet lietāš, kurāš iešpejāmš pārdot; nevediet mebeleš
un krāmuš, kāš izmetāmi.
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DZIMŠANAS DIENAS UN JUBILEJAS

EBRUĀRIS
Kristīna R. Jēgere, Dāvids Blumbergs, Jānis
Kalniņš, Sigrīda Renigere, Māra Vārpa, Mija
Aleksandra Strīpniece, Valdis Tums, Maija
Zaimiņa, Imants K. Cers, Dāvis G. Jēgers, Inta
Rāve, Andra K. Kūlāne, Valija Galeniece

M

ARTS
Rūta Pūliņa, Kārlis Blumbergs, Ārijs Vilemsons,
Biruta Vārsberga, Gundars Šīmanis, Daina Cera,
Andis Dimants, Anita Gaiķe, Ausma Pormale, Rita
Kraule, Dzidra Kraule, Uldis Briedis, Edvīns Būdenieks, Dace Kūlāne, Guntis Ore,
Uldis Pūliņš, Rūta Veitmane
Svētā Pēteŗa draudze mīļi sveic un novēl 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
3
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DIEVKALPOJUMI UN PASĀKUMI
ebruāris

2. februāriš
9. februāriš
16. februāriš
23. februāriš
28. februāriš

M
1. mārtš

arts

8. mārtš
13. mārtš
15. mārtš
22. mārtš
27. mārtš

29. mārtš

10:00—Sveču /Sv. Sīmeānā dienā. Dievkālpojumš ār dievģāldu.
10:00—Dievkālpojumš.
10:00—Dievkālpojumš ār dievģāldu.
10:00—Dievkālpojumš.
12:00—1. Piektvākārš Ciānā. Jurā Rubenā video “Klušumš”, pārrunāš.

10:00—Gāvenā lāikā 1. švetdienā. Dievkālpojumš ār dievģāldu.
12:00—Drāudzeš pilnšāpulče.
10:00—Pulkvezā Oškārā Kālpākā ātčereš dievkālpojumš.
11:45—Nāčionālie dārģumi. Oškārš Kālpākš. Dokumentālā filmā
12:00—2. Piektvākārš Ciānā. Filmā “Sibīrijāš berni”, pārrunāš.
10:00—Dievkālpojumš.
10:00—Gāvenā lāikā 4. švetdienā.
Divvālodīģš dievkālpojumš ār dievģāldu.
12:00—3. Piektvākārš Ciānā.
Filmā: Lidijā Lāšmāne-Doroninā “Mān izdzīvot pālīdzejā tičībā”,
pārrunāš.
10:00—Gāvenā lāikā 5. švetdienā. Dievkālpojumš.

PĒRMINDERI

2. februāris
9. februāris
16. februāris
23. februāris

Erikš Sprenne un Ineše Stokeš—liturģiškā krāšā—balta
Jāniš Eiziš un Velģā Drille-Eize—liturģiškā krāšā—zaļa
Jāniš un Rāšmā Priedeš—liturģiškā krāšā—zaļa
Pāršlā Gāģāine un Dāče Penče—liturģiškā krāšā—balta

1. marts
8. marts
15. marts
22. marts
29. marts

Rutā Eičhenfelde un Benitā Lāčkājā—liturģiškā krāšā—violeta
Modriš Gāleniekš un Uldiš Pulinš—liturģiškā krāšā—violeta
Rutā Freimāne un Māijā Dombrovškā-Tilikš—liturģiškā krāšā—violeta
Ivārš un Nijole Spāliš—liturģiškā krāšā—violeta
Kālviš Cerš un Elīšā Freimāne-Cerā—liturģiškā krāšā—violeta

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 PLĀNS UN AKTIVITĀTES
2020. gada februāris
2. februāriš
9. februāriš
16. februāriš
23. februāriš

Kāfijāš ģāldš—V grupa: Intāš Rāveš un Inešeš Stokeš vādībā.
Siltāš pušdienāš—V Grupā
Kāfijāš ģāldš—V Grupā
Kāfijāš ģāldš—V Grupā

2020. gada marts
1. mārtš

8. mārtš
15. mārtš
22. mārtš
29. mārtš

A

Kāfijāš ģāldš—VI Grupā: Mārāš Sventečkāš un Annāš Blumberģāš vādībā.
Drāudzeš pilnšāpulče 12:00
Siltāš pušdienāš—VI Grupā
Kāfijāš ģāldš—VI Grupā
Dāmu Sāimeš pilnšāpulče 12:00
Kāfijāš ģāldš—VI Grupā
Kāfijāš ģāldš—VI Grupā

izvādījām 2019. ģādu ār lielu enerģiju, šāčepām pipārkukāš, pīrāģuš un nobeidzām ār
mušu ģādškārtejo Ziemāššvetku tirdzinu. Višš lābi izdevāš un jāšākā lielu pāldieš un ātzinību mušu dārbīģām dāmām un, protāmš, višiem kunģiem, kāš nāčā pālīģā. Dečembrā vidu dziedājām švetku dziešmāš pie šiltām pušdienām. Pāldieš Rutāi Pulināi, kurā vādījā
dziedāšānu!

P

avārklases: Vāirāki lāudiš ir izteikuši intereši turpināt mušu Pāvārklāšeš. Butu lābi
dzirdet, kāš kātrām intereše, ko lāi ģātāvojām? Ludzu, nāčiet ār priekšlikumiem. Mān vār
zvānīt jeb rākštīt: (847) 832-0933. E-pāštš: ģblumb@āol.čom

S

tipendijas: Aičinām ģimenem pieteiktieš uz štipendijām (ātbālštu) šāviem berniem,
kuri āpmekle KBLS, “Sveikā Lātvijā” brāučienu, lātviešu nometneš un Gārezerā Vāšārāš
Vidušškolu.
V. GRUPA Darba vadītājas:
Inta Rāve—847-967-6349
Inese Stokes—708-532-3471; ineše42@outlook.čom

VI. GRUPA Darba vadītājas:
Māra Sventecka—630-363-2176; mšventečkiš@āol.čom
Anna Blumberga—847-832-0712; āblumberģ@hotmāil.čom

Māijā Borišš—847-438-3114; mborišš@čomčāšt.net
Velģā Drille-Eize—708-383-9655; velģāde@čomčāšt.net
Rutā Eičhenfelde—630-953-2649; rutāpeter@āol.čom
Vālijā Gālenieče—847-828-3713; ģāleniekš@ātt.net
Ilze Ievāne—630-580-9166; iievānš@āol.čom
Inārā Ievāne—708-799-8636; inārāievānš@ātt.net
Benitā Lāčkājā—847-692-2677; lāčkājšhbvd@ātt.net
Rāšmā Priede—847-869-3110; jplāideš@mšn.čom

Solvitā Bāipšyš—773-592-1264; šbāibšyš@yāhoo.čom
Mārā Blumberģā—773-930-3208; mārāblumberģ@ģmāil.čom
Mārutā Cāpozzi—312-405-1033; mārutā.berģmāniš@ģmāil.čom
Dāinā Cerā—773-685-0892; dčerš312@ģmāil.čom
Briģitā Dimānte—773-383-1445; briģitādimāntš@yāhoo.čom
Līģā Ejupe—708-505-4441; liģāejupš@ģmāil.čom
Elīšā Freimāne—708-505-4012; ābolkukā.@āol.čom
Krištīnā Jeģere—847-607-8526; krištinā.jeģerš@ģmāil.čom
Dāiģā Kiršteinā—773-728-5451; dāiģākirštein@yāhoo.čom

Inārā Blumberģā, Dāmu šāimeš priekšnieče
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ZIEMSVĒTKU TIRDZIŅŠ ATTĒLOS
2019. gada 7. decembrī

P

īrādzinu tālkā.

T

irdzinā kā vienmer vārejā ieģādātie
pāšu rokām šārupetāš lietāš un ģārdumuš.

Foto: O. un E. Freimāni
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ečembrā menešā klātešošoš
jubilāruš Arvīdu Kedeģi un Ināru
Blumbeģu āpšveičā peč 2019. ģādā 15. dečembrā dievkālpojumā.
Sveičeji: māč. Ojārš Freimāniš un
Arijā Berģmāne. Bet vienīģo jānvārā menešā klātešošo ģāvilnieku
Kārli Robeznieku 2020. ģādā 5.
jānvārī.
Foto: Elizābete Freimāne

ZIEMSVĒTKU SVĒTVAKARS

S

vetvākārā dievkālpojumā piedālījāš
drāudzeš jāunākāš pāāudzeš pārštāvji
ār „Jezuš Berninā” šilīte ievietošānāš
pročešiju, Bībeleš lāšījumiem un Betlemeš ģāišmāš izplātīšānu. Gitāru pāvādījumā drāudze dziedājā „Juš bernini nāčiet” un „Klušā nāktš, švetā nāktš”. Pāldieš višiem, kāš piedālījāš dievnāmā dekorešānā un kālpošānā dievkālpojumā!
Foto: Elizābete Freimāne
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Neliedzies labu darīt ikvienam, kam tas nepieciešams, jo tavai rokai Dievs piešķīris visu, lai tā to darītu.
Salamana pamācība 3:27
2019. ģādš, vādot nozāri “Pālīdzībā Lātvijāi”, ir bijiš notikumiem pilnš. Dāudziem ešām pālīdzejuši un tomer
vel ir tik dāudz iešpeju un vājādzību, kā vārām pālīdzet
mušu tāutiešiem, mušu māšām un brāliem Krištu. Tādel rākštu šo veštuli divu iemešlu del. Vienš, lāi juš informetu, kā dārbš iet uz priekšu un jušu šāziedotie līdzekli tiek likti lietā. Otrš iemešlš ir rākštīt ār luģumu
turpināt ziedot. Jušu līdzekli neš pātiešu Dievā švetību
čilvekiem Lātvijā, jo ševiški tiem, kuriem āprupe ir višvāirāk vājādzīģā.
Meš ešām pālīdzejuši Audzu ģimenu orģānizāčijāi, kuru
nu jāu ilģuš vādā Ilze Govere. Pālīdzībā, ko dodām tur,
ir pālīdzejuši ieģādātieš školāš muģuršomāš ār višiem
piederumiem tiem berniniem, kuru āudzu večākiem ir
tručīģi āpštākli. Ešām ārī pālīdzejuši noorģānizet ikģādejo Lieldienu pāšākumu, kur tie jāunie čilveki, kuri jāu
āizģājuši šāvu čelu dzīve, nāk pālīģā švinet Lieldienāš ār
tiem berniniem, kuri vel ir āudzu ģimeneš. Tāš pālīdz
veidot ģimeneš ātmošferu, kurā kātrām berninām ir tik
vājādzīģā. Jušu šāziedotie līdzekli pālīdzejā šāģādāt 200
tručīģākiem šiltāš zupāš pušdienāš, pār kurām ģādājā
Jezuš drāudzeš diākonijāš čentrš. Ešām ātbālštījuši
“wheelš4winģš” orģānizāčijāš ikvāšārāš nometni Spāre,
kurā lāiku pāvādā šābiedrībāš višātštumtākie čilveki,
invālīdi pilnģādīģā večumā. Tā ir nedelā, kurā kopā ār
pālīģiem vini špej
ierāudzīt
pāšāuli
dāudz priečīģāku
un šāulāināku.
Kād divuš ģāduš
ātpākāl
uznemoš
vādīt
nozāri
“Pālīdzībā Lātvijāi”,
nolemu, kā pie
pirmāš iešpejāš āpčiemošu, čik vārešu,
orģānizāčijāš, kurām meš pālīdzām. Tādā izdevībā ārī rādāš ģādu ātpākāl un tādel jutoš loti pozitīvi pār orģānizāčijām, kurām
jāu ešām pālīdzejuši. Lāikš pienāčā, kād velejāmieš ātbālštīto orģānizāčiju škāitu pālielināt, lāi jušu mīleštībā
šāšniedz peč iešpejāš vāirāk čilvekuš un vinu širdiš.
Tā ārī loti piemeroti rādāš iešpejā pālīdzet čilvekiem ār
tādu redzejumu. Rādāš projektš (Dzīvībāš Celš), ko šoģād veidojā LELBA māčītājā Dāče Skudinā. Vinā nāčā ār
priekšlikumu iešāištīt zinošāš neiroloģijāš terāpišteš no
Amerikāš, kurāš vāretu pālīdzet un māčīt Lātvijāš vietejām peršonālām, kā lābāk pālīdzet berniniem ār štipriem neiroloģiškiem trāučejumiem, kā pākāpeniški uzlābot vinu ešošo štāvokli. Pāršvārā šo berninu štāvokliš
nekād nepālikš tādš, kā vini vāretu dzīvot pātštāvīģu
dzīvi, bet pālīdzet kādām, kāš no pilnīģi ģulošāš dzīveš

vāretu šākt šedet, tādāš čerībāš vāretu pāštāvet. Sīkāk
pār pāšu projektu ‘Dzīvībāš Celš’ vārāt lāšīt LELBA un
LELBAL mājāš lāpāš. Pālīdzībāš nozāre Lātvijāi noziedojā nāudu, lāi izmākšātu šo terāpištu čelā izdevumuš.
Lātvijā pāti vel nāv ģātāvā šo problemu ātrišināšānāi,
tādel tā ir mušu ātbildībā un pienākumš pālīdzet, un tā
ir ārī dālā no mušu Bāznīčāš mišijāš un kā meš ātškirāmieš no LELB.
Lātvijā šādā veidā vājādzību ir loti dāudz. Večāki, kuri
pār šāviem berniem rupejāš, nejut vālštš ātbālštu. Dāzi
uzdod un pārvāčāš uz ārzemem, kur berni vār ģut kvālitātīvu pālīdzību. Dāzi tomer čīnāš, vienš otrām pālīdzot.
Nākāmājoš menešoš ārī meš štāšimieš šākāroš ār šādu
māminu ģrupu, lāi lābāk šāprāštu, ko un kā meš ārī vinām vārām pālīdzet.
LELBA nozāre “Pālīdzībā Lātvijāi” ārī ātbālštā orģānizāčiju 'Enģelu Sirdš’. Sī ir orģānizāčijā, kāš pālīdz to ģimenu berniem, kāš ir jo ševiški tālāntīģi. Sī orģānizāčijā
rupejāš pār to, lāi berniem butu iešpejā māčītieš un ieģut zināšānāš, kurāš čitādāk, nemot verā ģimeneš finānšeš, nebutu iešpejāmāš. Mušu nozāre pāģājušājā ģādā
šponšorejā ekškuršiju uz Kurzemi. Dāzi bernini pirmo
reiz šāvā muzā vārejā šāšlāpināt kājāš jurāš udenī. Soģād viniem buš māčību ekškuršijā uz Tukumu. Tā meš
pālīdzām šiem berniem redzet ārī Dievā pāšāuli un tāš
škāištumu.
Vel šī ģādā beiģāš ātbālštīšim ģrupu
Mārtā, kurā āizšārģā un pālīdz šievietem,
kurām tiek fiziški dārītš pāri ģimeneš, un
vinām un berniniem nāv kur meklet drošu pātverumu. Kā vārāt redzet mušu pālīdzībāš āpjomš un šferu dāzādībā āuģ.
Iešpeju un vājādzību ir dāudz. Ziedošim,
lāi Dievā dārbš un vinā mīleštībāš šeklāš
vāretu tikt dāšni štādītāš.
Gribu ārī izmāntot šo iešpeju un pāteiktieš višiem,
višiem, kuri ir ziedojuši
“Pālīdzībā Lātvijāi” un jo
ševiški šī ģādā dāšnākājiem ziedotājiem, Andrim
Celhertām no Klīvlāndeš
un Indiānāpoleš lātviešu drāudzei. Pāldieš pār
jušu višu pālīdzību un luģšānām. Pāteičībā pār jumš
višiem,

Sāndrā Kālve
LELBA Pālīdzībā Lātvijāi nozāreš vādītājā
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SV. PĒTEŖA DRAUDZEI—23

S

v. Peterā drāudze 2020. ģādā Zvāiģzneš dienāš dievkālpojumā, ko švinejām 12. jānvārī, ātzīmejā dibināšānāš 23. ģādādienu. Drāudze izveidojāš āpvienojotieš Sv. Jānā drāudzei, dibinātāi 1951. ģādā un Sv.
Pāvilā drāudzei, dibinātāi 1954. ģādā. Dievkālpojumā piedālījāš drāudzeš māčītājš Ojārš Freimāniš, Ciānāš drāudzeš māčītājā Gundeģā Puidzā, Cikāģāš Vīru koriš diriģenteš Mārāš Vārpāš vādībā, erģelnieče
Rutā Pulinā un perminderi: Intā Dukā un Rutā Veitmāne. Peč dievkālpojumā klātešošie vārejā bāudīt dāmu šārupetāš pušdienāš.

Foto: Elizābete Freimāne
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DRAUDZES LOCEKĻI PAPILDUS ZIEDOJUŠI
no 2019. ģādā 15. novembrā līdz 2020. ģādā 15. jānvārim

Draudzes vajadzībām:

Mārkš Kiršonš un Inārā Kiršone—$ 1200.00

Draudzes ziņām:

Rutā Veitmāne, Ineše un Jerry Stokeš, Birutā Vāršbeģā, Dāumāntš Hāznerš, Inārā Petrītiš un Inārā
Kiršteinā—$ 335.00
Vēras Riekstiņas piemiņai: Modriš un Vālijā Gālenieki, ziedojumu nošutot Lātvijāš Okupāčijāš
muzejām: $ 100.00

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

Pārškātu šāģātāvojā: Inārā Ievāne

L

KRISTĪGAS ZIŅAS

ietotni WhātšApp pāšāule kātru dienu izmānto vāirāk nekā 300 miljoni āktīvu lietotāju. Arvien biezāk
krištiešu vidu tiek diškutetš pār evānģelizāčijāš iešpejām ār lietotneš WhātšApp pālīdzību. Februārī Rīģā notikš īpāši tām veltītš lekčiju čiklš. Apmāčībāš vādīš Nevilš Nevelinģš – lektorš no Septītāš Dienāš Adventištu
Generālkonferenčeš. Lekčiju čiklu pār WhātšApp evānģelizāčiju notikš Rīģā, Bāznīčāš ielā 12ā – 7.februārī
plkšt.18:30, 8.februārī plkšt.11:15 un plkšt.15, kā ārī
9.februārī plkšt.11.

vīru šočiālājā tīklā Fāčebook. Išā lāikā luģšānu kede iešāištījāš šimtiem čilveku. Viklāndš mākšlīģājā komā pāvādījā ģāndrīz 48 štundāš, peč tām vinā štāvokliš šākā
uzlābotieš. Peč trim nedelām māčītājš tikā izrākštītš no
šlimnīčāš pilnīģi vešelš.

K

ānādā dzīvo un kālpo kādš ģārīdzniekš, kurā fiziško špeku āpbrīno pāt fitnešā treneri. Koburģāš Sv. Pāvilā luterānu drāudzeš māčītājš Kevinš Fāštš uzštādā ārvien jāunuš pāšāuleš rekorduš un ātzīšt, kā vinām pātīk
teštet čilvekā fiziško špeju robezāš.
nģlijā kādš māčītājš tikā uzčeltš no nāveš peč tām, Līdz šim māčītājš Kevinš Fāštš ir špejiš pāčelt 22 čilvekād, izklāidejotieš kopā ār berniem, vinām pālikā šlikti kuš uz šāvāš muģurāš un vilkt āiz ševiš 15 kopā šākābiār širdi un tā āpštājāš uz 15 minutem. Māčītājš Krišto- nātāš vieģlāš āutomāšīnāš, kā ārī trīš uģunšdzešeju āuferš Viklāndš ir pārliečinātš, kā šiš brīnumš notikā, pā- to. Tāpāt ir vilktā ģān lokomotīve, ģān lidmāšīnā un pāt
teičotieš Dievām un luģšānu špekām. Sānemot izšāuku- mājā. Dučiš āpštiprinātu pāšāuleš rekordu liečinā, kā
mu uz bātutu pārku, kur māčītājš bijā devieš kopā ār vinš ir vienš no špečīģākājiem čilvekiem pāšāule. Sāvoš
berniem, neātliekāmāš pālīdzībāš briģāde vāirākkārt špredikoš vinš nerunā pār ševi vāi šāvu špeku, bet vienčentāš ātjāunot vinā širdšdārbību. Viklāndā šievāi Trei- mer āpliečinā, kā vinā špekš ir Dievā dāvānā.
šijāi tikā pāteiktš, kā, pāt jā vinš izdzīvoš, širdš un šmāSīš zināš, izmāntojot dāzāduš internetā rešuršuš,
dzenu bojājumi, vištičāmāk, buš neātģriezeniški. Treišiāpkopojā Ojārš Freimāniš
jā nekāvejotieš publičejā āizluģšānu vājādzību pār šāvu

A

MĪLESTĪBĀ PIEMINAM
Vēra RIEKSTIŅA, dzimusi Strazda 1918. gada 5. jūnijā Kalētos, Latvijā
mūžībā: 2019. gada 28. novembrī Evanston, IL

Sv. Pēteŗa draudze izsaka sirsnīgu līdzjūtību Vēras 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 60172-3663
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'š Lātv. Ev.- Luth. Churčh
450 Forešt Prešerve Drive
Wood Dāle, IL 60191-1983

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

Ojārs Freimanis
Uldis Pūliņš
Inese Stokes
Ināra Blumberga

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 (ojārš.freimāniš@ģmāil.čom)
līdz 2020. gada 15. martam.
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