
  

SV. PĒTEŖA  

DRAUDZES ZIŅAS 
Nr. 129                                2020. gada februāris un marts  

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

F ebruā rā me neš ā pirmājā  šve tdienā  švine šim Sv. 
Sī meānā jeb Sveč u dienu. S o šve tku bibliškāiš pāmā-
tojumš rodāmš Lu kāš evān ģ e lijā  (Lk 2:22—40), kur 
āprākštī tš, kā  māzo Je zuš be rnin u, č etrdešmitājā  
dienā  pe č Vin ā piedzimš ānāš, ātnešā uz templi, lāi 
šve tī tu tām Kunģām pe č bāušlī bāš prāšī bā m. Templī  
bijā ārī  kā dš krietnš un dievbijī ģš vī rš vā rdā  Sī me-
ānš, kur ām Svētais Gars bija atklājis, ka viņš nāvi ne-
redzēs, pirms nebūs redzējis tā Kunga Svaidīto. Pān e -
miš Je zu šāvā š rokā š, vin š  šlāve jā Dievu un šāčī jā: 
„Tagad atlaid, Kungs, savu kalpu mierā, kā Tu esi sa-
cījis, jo manas acis ir redzējušas Tavu pestīšanu, ko 
Tu esi sataisījis visu tautu priekšā.” Anģlikā n u, meto-
dištu, dāz u luterā n u, pāreiztičī ģo (ortodokšā š) un 
Romāš kātol u bāznī ču trādī čijā ir, kā Sveč u dienā  
neš uz bāznī ču švečeš, lāi tā š šve tī tu un lietotu lī dz 
nā koš āi Sveč u dienāi. S o šve tī to šveč u ģāišmā šim-
bolize  Je zu Krištu, kurš  ir Pāšāuleš Gāišmā. Gru ti ie-
domā tieš kā du bāznī ču, kurā  nelietotu švečeš. Pār 
šveč u izčelšmi nāv zinā mš pā rā k dāudz, tāč u pe č 
vāirā ku pe tnieku pierākštiem, tā š tikā lietotāš jāu 

pirmš āpme rām 5 000 ģādu kā  ģāišmāš āvoti, kā  ārī  reliģ iško 
rituā lu vājādzī bā m. Kā  pirmoš, kāš lietojā ģāišmāš k ermen uš 
lī dzī ģuš š odienāš šveče m, biez i min šenoš e ģ iptieš uš, kāš  ie-
me rče jā niedreš štiebruš izkāuše toš dzī vnieku tāukoš. Tāč u š ie 
ģāišmāš āvoti vāirā k ātģā dinā jā lā pāš neviš švečeš. Senie romie-
š i tiek mine ti pār šveč u ār dāktī m izģudrotā jiem. Vin i šātinā pā-
pirušu kā  tievu dākti un ieme rče jā to kāuše toš tāukoš vāi biš u 
vāškā . Sveče m bijā l oti nozī mī ģā lomā reliģ iškā š čeremonijā š. 
Pieme rām, ju du Hānukāš ģāišmāš šve tkoš lietojā lielāš švečeš 
vāi lā pāš kopš  višmāz 165. ģādā pirmš Krištuš. Sāvukā rt impe-
rātorš Konštāntī nš lietojā švečeš Lieldienu švinī bā š jāu 4. ģād-
šimtā . Tājoš lāikoš izmāntojā  švečeš, kāš bijā ģātāvotāš no dzī v-

nieku vāi āuģu tāukiem. Vāškā švečeš  šā kā lietot 
Vidušlāikoš. Krištī ģājā  tičī bā  uģunš un ģāišmā 
vienme r ir uzškātī ti pār šimboliem un pāt dieviš -
k ā š izpāušmeš redzāmā m zī me m. Krištuš ir pātie-
šā Gāišmā. Je zum, ātrodotieš Apškāidroš ānāš kāl-
nā : “vaigs mirdzēja kā saule, un Viņa drēbes tapa 
baltas kā gaisma.” (Mt 17:2) Sve tājām Gārām nā -
kot pā r mā čekl iem: “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 uzrunā jā āuģš ā mčeltāiš Krištuš, “viņu 
pēkšņi apspīdēja gaisma no debesīm.” (Apd 9:3) 
Pe č tām Sāulš kl uvā pār āpuštuli Pā vilu. Kād 
āpuštulim Jā nim Krištuš pārā dī jā š Pātmāš šālā , 
vin š  rākštī jā: “pagriezies ieraudzīju septiņus zelta 
gaismekļus un šo gaismekļu vidū kādu līdzīgu Cil-
vēka 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 
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mutes izgāja abpusgriezīgs ass zobens, un Viņa vaigs 
mirdzēja kā saule visā tās spožumā.” (Atkl 1:12-16) 
Kād dievnāmā  āizdedzām švečeš, trī švienī ģā  Dievā 
klā tbu tne ir klā tešoš ā kātrā  švečeš liešmin ā . Vin š  
šāvu māještā ti, mī leštī bu un z e lāštī bu mumš ātklā j 
ne tikāi šāvā  Vā rdā  un Sākrāmentoš, bet ārī  ā re ji 
redzāmā š zī me š, kā  pieme rām, šveč u liešmā š un 
ģāišmā .  

A r Pelnu dienu, kāš š oģād ir treš dien 26. febru-
ā rī , krištī ģājā  bāznī čā  iešā kāš Gāve n ā lāikš. Gāve niš 
ilģšt 40 dienāš lī dz Krištuš Auģš ā mčelš ānā š šve t-
kiem—Lieldienā m. Gāve nī  netiek ieškāitī tāš šve t-
dienāš, jo kātrā  šve tdienāš dievkālpojumā  me š pie-
minā m Krištuš āuģš ā mčelš ānā š notikumu. Krištie-
š iem š iš ir lāikš ār ī pāš u nopietnī bu, dzil umu un 
švinī ģumu. Protāmš, ģāve n ā ieve roš ānā vāi neieve -
roš ānā krištieš iem ir brī vā lietā. 
Luterā n i jāu šen ir ātzinuš i, kā ir lietderī ģi bāznī čāš 
ģādā šečī bu veidot tā , lāi krištieš i tā  lāikā  vāre tu 
āpčere t višu Krištuš dzī vi un dārbī bu. Gāve n ā lāikā  
me š pā rdomā jām un šludinā m Krištuš čieš ānāš un 
nā vi, lāi Lieldienu rī tā  ār ģāvile m šveiktu ve šti pār 
Vin ā āuģš ā mčelš ānoš. Tā tād Gāve n ā lāikā čentrā lā  
ve štš ir pātš Krištuš un Vin ā čieš ānāš. 
Tā de l  š ājā  lāikā  nebu tu ī šti piedienī ģi dāudz runā t 
pār ģāve n iem, āške zi un čitā m tāmlī dzī ģā m lietā m, 
kāš viši ir čilve ku dārbi. Gāve š ānā un āške ze ir jāu-
kāš pārāz āš, bet tā š mu š ve l nepādārā Dievām pie-
n emāmuš. Citā lietā, kā š ā dāš prākšeš pātī k čilve -
kiem. Redzot kā du nee dām ģāl u, vāi nedārā m to, ko 
čiti dārā, vientiešī ģi l āudiš šliečāš š ā duš čilve kuš 
uzškātī t pār šve tājiem. Tāš ir māldī ģi. 
Krištuš ve ršā š pret fārizeju prākši izrā dī tieš čitu 
priekš ā  pār ģāve tā jiem, bet ieteičā to dārī t tā , lāi 

čiti pāt nezinā tu, kā tu ģāve . Pātiešā Gāve n ā lāikā 
dievbijī bā ir bālštī tā neviš mu šu dārboš, bet Krištuš 
čieš ānā š un š o čieš ānu āpčere , ī pāš i pā rdomā jot to 
šve tī bu, ko tā š mumš špe j dot – ģre ku piedoš ānu un 
mu z ī ģo dzī vī bu. S o mā čī bu škāidru čenš āš šāģlābā t 
ārī  luteriškā  liturģ ijā. 
Bāznī čāš te vi zinā jā, kā di Bī beleš tekšti mumš 
šniedz Evān ģ e liju, ģre ku piedoš ānu un mieru, tā de l  
tieš i š ie tekšti ir ātrodāmi Gāve n ā lāikā liturģ ijā . Tie 
mā čā krištieš uš ve ršt uzmānī bu uz to Kunģu, jo pie 
Vin ā ir ātrodāmā pālī dzī bā. Sludinā t pār Krištuš čie-
š ānā m un Vin ā šve to nā vi ir pātiešā evān ģ e liški-
luteriškā kālpoš ānā. 
Jā Gāve n ā lāikā  kā dš ve lāš ātteiktieš no kāut kā  vāi 
ģāve t, tād motivā čijāi un je ģāi ir jā bu t, kā me š špe -
jām šāredze t Krištuš čieš ānāš kā  mu šu čieš ānu āt-
šle ģu, Krištuš upuri – kā  Dievā ātbildi uz mu šu ģre -
kā vāinu un mu šu dziedinā š ānā un mierš nešle pjāš 
mu šoš un mu šu dārboš, bet Je zu  Krištu , kāš ir čietiš 
un miriš pār višiem mu šu ģre kiem.  
Alekšāndrš Veinberģš mu šu dziešmu ģrā mātāš 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 Gol-
gātu.”  
Lāi Gāve n ā lāikš mumš kātrām ir šve tī ģš lāikš, kāš 
l āutu mumš šāģātāvotieš lielā kājiem Dzī vī bāš šve t-
kiem—Krištuš Auģš ā mčelš ānā š no nā veš notiku-
mām, čāur kuru Mu z ī ģā  dzī vī bā mumš kātrām ir 
pieejāmā. „Tik tici, un tu dzīvosi, kas šaubās, aizies 
bojā.” (Zentā Māurin ā) 
 

Mā čī tā jš Ojā rš Freimāniš 

I r šā čieš jāunāiš ģādš. Centī šimieš škātī tieš uz 
priekš u ār 20/20 redzi! Ceru, kā višiem ir bijiš jāu-
ki pāvādī tš šve tku lāikš un nove lu vešelī bu š ājā  
ģādā . 
19. jānvā rā pādomeš še de  tikā āpštiprinā tš š ī  ģādā 
budz etš un pilnšāpulčeš dārbā kā rtī bā.   

P ilnšāpulče bu š 1. mārtā , un šāpulčeš informā -
čijā tikš drāudzei izšu tī tā februā rā vidu . Lu dzu viš-
iem ār dokumentiem iepāzī tieš un piedālī tieš šā-
pulče . Aičinu kātru drāudzeš ločekli pā rdomā t, kā  
viši vār dārbotieš drāudzeš dzī ve . Bu tu vāreni, jā 

drāudzeš vādī bu pā rn emtu ģādoš jāunā ki ločekl i 
(zem 70) ār jāunā m idejā m un jāunu enerģ iju.  

T ā pāt, lu dzu, jo kuplā  škāitā  āpmekle t kope ji 
rī kotoš Piektvākāruš (kāš nenotiek vākārā  bet ģān 
pušdienāš lāikā , lāi bu ti vieģlā kā brāukš ānā). S oģād 
lekčiju vietā  tikš rā dī tāš filmāš, kātrā āpme rām 40 
minu š u ģārumā , kām šekoš pā rrunāš. Skātietieš 
drāudzeš zin ā š un C ikā ģāš zin ā š, kur tiek šī kā ki āp-
rākštī ti š ie šārī kojumi.  
 

Uldiš Pu lin š  

NO DRAUDZES PRIEKŠNIEKA 
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D rāudzeš pilnsapulce notikš 2020. ģādā 1. mar-
tā plkst. 12:00. Drāudzeš Sātveršmeš 2.2. punktā  mi-
ne tš: „Drāudzeš ločekl i bez tiešī bā m bālšot un ien emt 
āmātuš drāudzeš vāldī bā  ir … iešve tī tie, kur i nāv pil-
dī juš i šātveršme  noteiktoš pienā kumuš.” Tāš ir, nāv 
nokā tojuš i šāvāš finānšiā lā š šāištī bāš ār drāudzi. 

P ulkvez ā Oskara Kalpaka ātčereš dievkālpojumš 
notikš 2020. ģādā 8. mārtā  plkšt. 10:00. 
Pe č dievkālpojumā škātī šimieš dokumentā lo filmu 
„Nāčionā lie dā rģumi. Oskars Kalpaks” 38 minu teš 

D ā mu šāimeš pilnsapulce notikš 2020. ģādā 15. 
mārtā  plkšt. 12:00 

R atnīcas tirgus pāredze tš šeštdien, 2020. ģādā 
6. ju nijā  šā kot no plkšt. 9:00. Lu dzu, šāvlāičī ģi ģā dā -
jiet lietāš, kurāš iešpe jāmš pā rdot; nevediet me beleš 
un krā muš, kāš izmetāmi. 

DZIMŠANAS DIENAS UN JUBILEJAS 

F 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 
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DIEVKALPOJUMI UN PASĀKUMI 

F ebruāris 
2. februā riš 10:00—Sveč u /Sv. Sī meānā dienā. Dievkālpojumš ār dievģāldu.  
9. februā riš 10:00—Dievkālpojumš. 
16. februā riš  10:00—Dievkālpojumš ār dievģāldu. 
23. februā riš 10:00—Dievkālpojumš. 
28. februā riš 12:00—1. Piektvākārš Ciā nā . Jurā Ruben ā video “Klušumš”, pā rrunāš.  
 

M arts 
1. mārtš 10:00—Gāve n ā lāikā 1. šve tdienā. Dievkālpojumš ār dievģāldu. 
 12:00—Drāudzeš pilnšāpulče. 
8. mārtš 10:00—Pulkvez ā Oškārā Kālpākā ātčereš dievkālpojumš. 
 11:45—Nāčionā lie dā rģumi. Oškārš Kālpākš. Dokumentā lā filmā 
13. mārtš 12:00—2. Piektvākārš Ciā nā . Filmā “Sibī rijāš be rni”, pā rrunāš. 
15. mārtš 10:00—Dievkālpojumš. 
22. mārtš 10:00—Gāve n ā lāikā 4. šve tdienā.  

Divvālodī ģš dievkālpojumš ār dievģāldu.  
27. mārtš 12:00—3. Piektvākārš Ciā nā .  

Filmā: Lidijā Lāšmāne-Doron inā “Mān izdzī vot pālī dze jā tičī bā”, 
pā rrunāš.  

29. mārtš  10:00—Gāve n ā lāikā 5. šve tdienā. Dievkālpojumš.  
 

PĒRMINDERI 

2. februāris E rikš Sprenne un Ineše Stokeš—liturģ iškā  krā šā—balta 
9. februāris Jā niš Eiziš un Velģā Drille-Eize—liturģ iškā  krā šā—zaļa 
16. februāris Jā niš un Rāšmā Priedeš—liturģ iškā  krā šā—zaļa 
23. februāris Pā ršlā Gāģāine un Dāče Penče—liturģ iškā  krā šā—balta 
 

1. marts  Ru tā Eičhenfelde un Benitā Lā č kā jā—liturģ iškā  krā šā—violeta 
8. marts  Modriš Gāleniekš un Uldiš Pu lin š —liturģ iškā  krā šā—violeta 
15. marts  Rutā Freimāne un Māijā Dombrovškā-Tilikš—liturģ iškā  krā šā—violeta 
22. marts  Ivārš un Nijole Spāliš—liturģ iškā  krā šā—violeta 
29. marts  Kālviš Cerš un Elī šā Freimāne-Cerā—liturģ iškā  krā šā—violeta 
 
Pērminderiem ir jāpārliecinās, lai viņu kalpošanas svētdienā, tiktu lietotas atbilstošās liturģis-
kās krāsas. Neskaidrību gadījumā, lūdzu, griezties pie draudzes priekšnieka vai draudzes mācī-
tāja.  
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


5 

DĀMU SAIMES PLĀNS UN AKTIVITĀTES 
 

2020. gada februāris 
2. februā riš  Kāfijāš ģāldš—V grupa: Intāš Rā veš un Inešeš Stokeš vādī bā . 
9. februā riš  Siltāš pušdienāš—V Grupā 
16. februā riš Kāfijāš ģāldš—V Grupā 
23. februā riš Kāfijāš ģāldš—V Grupā 
 

2020. gada marts 
1. mārtš  Kāfijāš ģāldš—VI Grupā: Mā rāš Sventečkāš un Annāš Blumberģāš vādī bā . 
   Drāudzeš pilnšāpulče 12:00   
8. mārtš  Siltāš pušdienāš—VI Grupā  
15. mārtš  Kāfijāš ģāldš—VI Grupā    
   Dā mu Sāimeš pilnšāpulče  12:00 
22. mārtš  Kāfijāš ģāldš—VI Grupā  
29. mārtš  Kāfijāš ģāldš—VI Grupā 

A izvādī jā m 2019. ģādu ār lielu enerģ iju, šāčepā m pipārku kāš, pī rā ģuš un nobeidzā m ār 
mu šu ģādškā rte jo Ziemāššve tku tirdzin u. Višš lābi izdevā š un jā šākā lielu pāldieš un ātzi-
nī bu mu šu dārbī ģā m dā mā m un, protāmš, višiem kunģiem, kāš nā čā pālī ģā . Dečembrā vi-
du  dziedā jā m šve tku dziešmāš pie šiltā m pušdienā m. Pāldieš Ru tāi Pu lin āi, kurā vādī jā 
dziedā š ānu! 

P avārklases: Vāirā ki l āudiš ir izteikuš i intereši turpinā t mu šu Pāvā rklāšeš. Bu tu lābi 
dzirde t, kāš kātrām intereše , ko lāi ģātāvojām? Lu dzu, nā čiet ār priekš likumiem. Mān vār 
zvānī t jeb rākštī t: (847) 832-0933. E-pāštš: ģblumb@āol.čom 

S tipendijas: Aičinā m ģ imene m pieteiktieš uz štipendijā m (ātbālštu) šāviem be rniem, 
kuri āpmekle  KBLS, “Sveikā Lātvijā” brāučienu, lātvieš u nometneš un Gār ezerā Vāšārāš 
Vidušškolu. 

Inā rā Blumberģā, Dā mu šāimeš priekš nieče 

V. GRUPA    Darba vadītājas:                                                
Inta Rāve—847-967-6349  
Inese Stokes—708-532-3471; ineše42@outlook.čom  
 

Māijā Borišš—847-438-3114; mborišš@čomčāšt.net 

Velģā Drille-Eize—708-383-9655; velģāde@čomčāšt.net 

Ru tā Eičhenfelde—630-953-2649; rutāpeter@āol.čom 

Vālijā Gālenieče—847-828-3713; ģāleniekš@ātt.net 

Ilze Ievā ne—630-580-9166; iievānš@āol.čom 

Inā rā Ievā ne—708-799-8636; inārāievānš@ātt.net 

Benitā Lā č kā jā—847-692-2677; lāčkājšhbvd@ātt.net 

Rāšmā Priede—847-869-3110; jplāideš@mšn.čom  

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

Solvitā Bāipš yš—773-592-1264; šbāibšyš@yāhoo.čom 

Mā rā 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 

Lī ģā Ejupe—708-505-4441; liģāejupš@ģmāil.čom 

Elī šā Freimāne—708-505-4012; ābolkukā.@āol.čom 

Krištī nā Je ģere—847-607-8526; krištinā.jeģerš@ģmāil.čom 

Dāiģā Kirš teinā—773-728-5451; dāiģākirštein@yāhoo.čom 
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ZIEMSVĒTKU TIRDZIŅŠ ATTĒLOS 

2019. gada 7. decembrī  

P ī rā dzin u tālkā. 

T irdzin ā  kā  vien-
me r vāre jā ieģā dā tie 
pāš u rokā m šāru pe -
tāš lietāš un ģārdu-
muš. 
Foto: O. un E. Freimān i 
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D ečembr ā me neš ā klā tešoš oš 
jubilā ruš Arvī du Kedeģ i un Inā ru 
Blumbeģu āpšveičā pe č 2019. ģā-
dā 15. dečembr ā dievkālpojumā. 
Sveiče ji: mā č. Ojā rš Freimāniš un 
A rijā Berģmāne. Bet vienī ģo jān-
vā rā me neš ā klā tešoš o ģāvil nieku 
Kā rli Robez nieku 2020. ģādā 5. 
jānvā rī . 

Foto: Elizābete Freimāne 

ZIEMSVĒTKU SVĒTVAKARS 

S ve tvākārā dievkālpojumā  piedālī jā š 
drāudzeš jāunā kā š pāāudzeš pā rštā vji 
ār „Je zuš Be rnin ā” šilī te  ievietoš ānāš 
pročešiju, Bī beleš lāšī jumiem un Betle -
meš ģāišmāš izplātī š ānu. G itā ru pāvādī -
jumā  drāudze dziedā jā „Ju š be rnin i nā -
čiet” un „Klušā nāktš, šve tā nāktš”. Pāl-
dieš višiem, kāš piedālī jā š dievnāmā de-
kore š ānā  un kālpoš ānā  dievkālpojumā ! 
 

Foto: Elizābete Freimāne 
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2019. ģādš, vādot nozāri “Pālī dzī bā Lātvijāi”, ir bijiš no-
tikumiem pilnš. Dāudziem ešām pālī dze juš i un tome r 
ve l ir tik dāudz iešpe ju un vājādzī bu, kā  vārām pālī dze t 
mu šu tāutieš iem, mu šu mā šā m un brā l iem Krištu . Tā -
de l  rākštu š o ve štuli divu iemešlu de l . Vienš, lāi ju š in-
forme tu, kā dārbš iet uz priekš u un ju šu šāziedotie lī -
dzekl i tiek likti lietā . Otrš iemešlš ir rākštī t ār lu ģumu 
turpinā t ziedot. Ju šu lī dzekl i neš pātiešu Dievā šve tī bu 
čilve kiem Lātvijā , jo ševiš k i tiem, kuriem āpru pe ir viš-
vāirā k vājādzī ģā.  
Me š ešām pālī dze juš i Audz u ģ imen u orģānizā čijāi, kuru 
nu jāu ilģuš vādā Ilze Govere. Pālī dzī bā, ko dodām tur, 
ir pālī dze juši ieģā dā tieš školāš muģuršomāš ār višiem 
piederumiem tiem be rnin iem, kuru āudz u večā kiem ir 
tru čī ģi āpštā kl i. Ešām ārī  pālī dze juš i noorģānize t ikģā-
de jo Lieldienu pāšā kumu, kur tie jāunie čilve ki, kuri jāu 
āizģā juš i šāvu čel u dzī ve , nā k pālī ģā  švine t Lieldienāš ār 
tiem be rnin iem, kuri ve l ir āudz u ģ imene š. Tāš pālī dz 
veidot ģ imeneš ātmošfe ru, kurā kātrām be rnin ām ir tik 
vājādzī ģā. Ju šu šāziedotie lī dzekl i pālī dze jā šāģā dā t 200 
tru čī ģā kiem šiltāš zupāš pušdienāš, pār kurā m ģā dā jā 
Je zuš drāudzeš diākonijāš čentrš. Ešām ātbālštī juš i 
“wheelš4winģš” orģānizā čijāš ikvāšārāš nometni Spā re , 
kurā  lāiku pāvādā šābiedrī bāš višātštumtā kie čilve ki, 
invālī di pilnģādī ģā  večumā . Tā  ir nede l ā, kurā  kopā  ār 
pālī ģiem vin i špe j 
ierāudzī t pāšāuli 
dāudz priečī ģā ku 
un šāulāinā ku.  
Kād divuš ģāduš 
ātpākāl  uzn e moš 
vādī t nozāri 
“Pālī dzī bā Lātvijāi”, 
nole mu, kā pie 
pirmā š iešpe jāš āp-
čiemoš u, čik vāre š u, 
orģānizā čijāš, ku-
rā m me š pālī dzām. Tā dā izdevī bā ārī  rādā š  ģādu ātpā-
kāl  un tā de l  jutoš l oti pozitī vi pār orģānizā čijā m, kurā m 
jāu ešām pālī dze juš i. Lāikš pienā čā, kād ve le jā mieš āt-
bālštī to orģānizā čiju škāitu pālielinā t, lāi ju šu mī leštī bā 
šāšniedz pe č iešpe jāš vāirā k čilve kuš un vin u širdiš.  
Tā  ārī  l oti pieme roti rādā š iešpe jā pālī dze t čilve kiem ār 
tā du redze jumu. Rādā š projektš (Dzī vī bāš Cel š ), ko š o-
ģād veidojā LELBA mā čī tā jā Dāče Skudin ā. Vin ā nā čā ār 
priekš likumu iešāištī t zinoš āš neiroloģ ijāš terāpišteš no 
Amerikāš, kurāš vāre tu pālī dze t un mā čī t Lātvijāš viete -
jām peršonā lām, kā  lābā k pālī dze t be rnin iem ār štip-
riem neiroloģ iškiem trāuče jumiem, kā  pākā peniški uz-
lābot vin u ešoš o štā vokli. Pā ršvārā  š o be rnin u štā vokliš 
nekād nepālikš tā dš, kā vin i vāre tu dzī vot pātštā vī ģu 
dzī vi, bet pālī dze t kā dām, kāš no pilnī ģi ģuloš āš dzī veš 

vāre tu šā kt še de t, tā dāš čerī bāš vāre tu pāštā ve t. Sī kā k 
pār pāš u projektu ‘Dzī vī bāš Cel š ’ vārāt lāšī t LELBA un 
LELBA L mā jāš lāpā š. Pālī dzī bāš nozāre Lātvijāi noziedo-
jā nāudu, lāi izmākšā tu š o terāpištu čel ā izdevumuš.  
Lātvijā pāti ve l nāv ģātāvā š o proble mu ātrišinā š ānāi, 
tā de l  tā  ir mu šu ātbildī bā un pienā kumš pālī dze t, un tā  
ir ārī  dāl ā no mu šu Bāznī čāš mišijāš un kā  me š ātš k irā-
mieš no LELB.  
Lātvijā  š ā dā veidā vājādzī bu ir l oti dāudz. Večā ki, kuri 
pār šāviem be rniem ru pe jāš, neju t vālštš ātbālštu. Dāz i 
uzdod un pā rvā čā š uz ā rzeme m, kur be rni vār ģu t kvāli-
tātī vu pālī dzī bu. Dāz i tome r čī nā š, vienš otrām pālī dzot. 
Nā kāmājoš me neš oš ārī  me š štā šimieš šākāroš ār š ā du 
mā min u ģrupu, lāi lābā k šāprāštu, ko un kā  me š ārī  vi-
n ā m vārām pālī dze t.  
LELBA nozāre “Pālī dzī bā Lātvijāi” ārī  ātbālštā orģānizā -
čiju 'En ģ el u Sirdš’. S ī  ir orģānizā čijā, kāš pālī dz to ģ ime-
n u be rniem, kāš ir jo ševiš k i tālāntī ģi. S ī  orģānizā čijā 
ru pe jāš pār to, lāi be rniem bu tu iešpe jā mā čī tieš un ie-
ģu t zinā š ānāš, kurāš čitā dā k, n emot ve rā  ģ imeneš finān-
šeš, nebu tu iešpe jāmāš. Mu šu nozāre pāģā juš ājā  ģādā  
šponšore jā ekškuršiju uz Kurzemi. Dāz i be rnin i pirmo 
reiz šāvā  mu z ā  vāre jā šāšlāpinā t kā jāš ju rāš u denī . S o-
ģād vin iem bu š mā čī bu ekškuršijā uz Tukumu. Tā  me š 
pālī dzām š iem be rniem redze t ārī  Dievā pāšāuli un tā š 

škāištumu.  
Ve l š ī  ģādā beiģā š ātbālštī šim ģrupu 
Mārtā, kurā āizšārģā  un pālī dz šieviete m, 
kurā m tiek fiziški dārī tš pā ri ģ imene š, un 
vin ā m un be rnin iem nāv kur mekle t dro-
š u pātve rumu. Kā  vārāt redze t mu šu pā-
lī dzī bāš āpjomš un šfe ru dāz ā dī bā āuģ. 
Iešpe ju un vājādzī bu ir dāudz. Ziedošim, 
lāi Dievā dārbš un vin ā mī leštī bāš še klāš 

vāre tu tikt dā šni štā dī tāš.  
Gribu ārī  izmāntot š o ie-
špe ju un pāteiktieš višiem, 
višiem, kuri ir ziedojuš i 
“Pālī dzī bā Lātvijāi” un jo 
ševiš k i š ī  ģādā dā šnā kā-
jiem ziedotā jiem, Andrim 
Celhertām no Klī vlāndeš 
un Indiānāpoleš lātvie-
š u  drāudzei. Pāldieš pār 
ju šu višu pālī dzī bu un lu ģ-
š ānā m. Pāteičī bā  pār jumš 
višiem,  
 
 

 
Sāndrā Kālve  

LELBA Pālī dzī bā Lātvijāi nozāreš vādī tā jā  

Neliedzies labu darīt ikvienam, kam tas nepieciešams, jo tavai rokai Dievs piešķīris visu, lai tā to darītu.  
Salamana pamācība 3:27  
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SV. PĒTEŖA DRAUDZEI—23 

S v. Pe ter ā drāudze 2020. ģādā Zvāiģzneš dienāš dievkālpojumā , ko švine jā m 12. jānvā rī , ātzī me jā di-
binā š ānāš 23. ģādādienu. Drāudze izveidojā š āpvienojotieš Sv. Jā n ā drāudzei, dibinā tāi 1951. ģādā  un Sv. 
Pā vilā drāudzei, dibinā tāi 1954. ģādā . Dievkālpojumā  piedālī jā š drāudzeš mā čī tā jš Ojā rš Freimāniš, Ci-
ā nāš drāudzeš mā čī tā jā Gundeģā Puidzā, C ikā ģāš Vī ru koriš diriģ enteš Mā rāš Vā rpāš vādī bā , e rģ elnieče 
Ru tā Pu lin ā un pe rminderi: Intā Dukā un Ru tā Veitmāne. Pe č dievkālpojumā klā tešoš ie vāre jā bāudī t dā -
mu šāru pe tā š pušdienāš. 

Foto: Elizābete Freimāne 
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DRAUDZES LOCEKĻI PAPILDUS ZIEDOJUŠI 
no 2019. ģādā 15. novembr ā lī dz 2020. ģādā 15. jānvā rim 

Draudzes vajadzībām: 
Mārkš K iršonš un Inā rā K iršone—$ 1200.00 
 

Draudzes ziņām: 
Ru tā Veitmāne, Ineše un Jerry Stokeš, Birutā Vā ršbeģā, Dāumāntš Hā znerš, Inā rā Petrī tiš un Inā rā 
Kirš teinā—$ 335.00 
 

Vēras Riekstiņas piemiņai: Modriš un Vālijā Gālenieki, ziedojumu nošu tot Lātvijāš Okupā čijāš 
muzejām: $ 100.00  
 

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

Pā rškātu šāģātāvojā: Inā rā Ievā ne 

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 

KRISTĪGAS ZIŅAS 

L ietotni WhātšApp pāšāule  kātru dienu izmānto vāi-
rā k nekā  300 miljoni āktī vu lietotā ju. Arvien biez ā k 
krištieš u vidu  tiek diškute tš pār evān ģ elizā čijāš iešpe -
jā m ār lietotneš WhātšApp pālī dzī bu. Februā rī  Rī ģā  no-
tikš ī pāš i tām veltī tš lekčiju čiklš. Apmā čī bāš vādī š Ne-
vilš Nevelinģš – lektorš no Septī tā š Dienāš Adventištu 
G enerā lkonferenčeš. Lekčiju čiklu pār WhātšApp evān -
ģ elizā čiju notikš Rī ģā , Bāznī čāš ielā  12ā – 7.februā rī  
plkšt.18:30, 8.februā rī  plkšt.11:15 un plkšt.15, kā  ārī  
9.februā rī  plkšt.11.  

A nģlijā  kā dš mā čī tā jš tikā uzčeltš no nā veš pe č tām, 
kād, izklāide jotieš kopā  ār be rniem, vin ām pālikā šlikti 
ār širdi un tā  āpštā jā š uz 15 minu te m. Mā čī tā jš Krišto-
ferš Viklāndš ir pā rliečinā tš, kā š iš brī numš notikā, pā-
teičotieš Dievām un lu ģš ānu špe kām. Sān emot izšāuku-
mu uz bātutu pārku, kur mā čī tā jš bijā devieš kopā  ār 
be rniem, neātliekāmā š pālī dzī bāš briģā de vāirā kkā rt 
čentā š ātjāunot vin ā širdšdārbī bu. Viklāndā šievāi Trei-
šijāi tikā pāteiktš, kā, pāt jā vin š  izdzī voš, širdš un šmā-
dzen u bojā jumi, vištičāmā k, bu š neātģriezeniški. Treiši-
jā nekāve jotieš publiče jā āizlu ģš ānu vājādzī bu pār šāvu 

vī ru šočiā lājā  tī klā  Fāčebook. I šā  lāikā  lu ģš ānu k e de  ie-
šāištī jā š šimtiem čilve ku. Viklāndš mā kšlī ģājā  komā  pā-
vādī jā ģāndrī z 48 štundāš, pe č tām vin ā štā vokliš šā kā 
uzlābotieš. Pe č trim nede l ā m mā čī tā jš tikā izrākštī tš no 
šlimnī čāš pilnī ģi vešelš.  

K ānā dā  dzī vo un kālpo kā dš ģārī dzniekš, kurā fiziš-
ko špe ku āpbrī no pāt fitnešā treneri. Koburģāš Sv. Pā vi-
lā luterā n u drāudzeš mā čī tā jš Kevinš Fāštš uzštā dā ār-
vien jāunuš pāšāuleš rekorduš un ātzī št, kā vin ām pātī k 
tešte t čilve kā fiziško špe ju robez āš.  
Lī dz š im mā čī tā jš Kevinš Fāštš ir špe jiš pāčelt 22 čilve -
kuš uz šāvāš muģurāš un vilkt āiz ševiš 15 kopā  šākābi-
nā tāš vieģlā š āutomāš ī nāš, kā  ārī  trī š uģunšdze še ju āu-
to. Tā pāt ir vilktā ģān lokomotī ve, ģān lidmāš ī nā un pāt 
mā jā. Dučiš āpštiprinā tu pāšāuleš rekordu liečinā, kā 
vin š  ir vienš no špe čī ģā kājiem čilve kiem pāšāule . Sāvoš 
špredik oš vin š  nerunā  pār ševi vāi šāvu špe ku, bet vien-
me r āpliečinā, kā vin ā špe kš ir Dievā dā vānā.  

 
S ī š zin āš, izmāntojot dāz ā duš internetā rešuršuš,  

āpkopojā Ojā rš Freimāniš 
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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 

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 

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. 

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! 
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DRAUDZES ZIŅAS 
St. Peter'š Lātv. Ev.- Luth. Churčh 
450 Forešt Prešerve Drive 
Wood Dāle, 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 Blumberga 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 (ojārš.freimāniš@ģmāil.čom) 
līdz  2020. gada 15. martam. 

mailto:ojars.freimanis@gmail.com

