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

Š odien nevienam vairs nav sves s biež i džirde -
tais angliskais teiciens  „New Normal”. Š is termins 
ieviesa s bižnesa pasaule  pe c 2007.—2008. gadu 
finansia la s krī žes un ir aktua ls arī  s aja s diena s, 
kad pasaule pa rdžī vo pande mijas krī ži, kas visti-
cama k ieviesī s jaunas socia la s užvedī bas normas, 
iespe jams atsakoties no rokasspiedieniem un ap-
ska vieniem. Tac u, ko tas vare tu nožī me t mu su 
draudžei? 

A tsa koties mu su draudžes kla tienes dievkalpo-
jumiem no 14. ju nija, tie noteikti vairs nebu s iden-
tiski ieprieks e jiem, jo mums joproja m ir ja bu t sa-
pra ta robež a s piesardžī giem. Ilinojas pavalsts 
Publiska s veselī bas departaments 2020. gada 28. 
maija  publice ja dokumentu „Dievkalpojumu vadlī -
nijas”. Š aja  dokumenta  ir ietvertas tikai vadlī nijas, 
kas bu tu labi, ka tiktu ieve rotas, tome r ta s nav ob-
liga tas, jo Bažnī ca nav valsts struktu ra. Ka  visdro-
s a kos kalpos anas veidus joproja m iesaka organi-
že t atta lina tos vai „Drive—in” dievkalpojumus. 
Mu su draudže jau ir ižga jusi cauri atta lina tajiem 

dievkalpojumiem, kas tome r nav tas pats, ka  fižiski 
pas iem piedalī ties visa  dievkalpojuma norise . Ne-
maž neesam apspriedus i Drive—in iespe ju. Manu-
pra t tas bu tu lī džī gi, ka  agra kajos gados no sava m 
automas ī na m skatī ties kino. Tas vairs nebu tu diev-
kalpojums, bet drī ža k ižra de. Esmu arī  daž as reižes 
virtua li ticies ar citiem mu su Vidienes apgabala ga-
rī džniekiem un garī džniece m, kur pa rruna ja m to, 
ka  vare tu atsa kt kalpos anu mu su draudže s, jo ir 
svarī gi, ka draudže pulce jas kopa . Daž as draudžes 
doma  par dievkalpojumu rī kos anu a rpus telpa m—
brī va  daba , savuka rt citas par kalpos anu dievna-
mos, ieve rojot piesardžī bas un sanita ra s normas. 
Š a du iespe ju arī  atbalsta ieprieks  mine tais s tata do-
kuments, kur rakstī ts, ka kla tiene  ir piel aujams pul-
ce ties lī dž 25% no dievnama ietilpī bas vai ne vai-
ra k par 100 cilve kiem.   

M ana pa rliecī ba ir, ka dievkalpojumus ja notur 
dievnama . Š o domu atbalsta arī  mu su draudžes Pa-
dome. Ta la k vare siet ižlasī t draudžes prieks nieka 
rakstu, kur mine tas vaira kas idejas par dievkalpo-
jumu organiže s anu, tac u s eit užskaitī s u ve l ka das 
lietas, kas attieksies už mu su kalpos anu. Esmu no-
le mis, ka s obrī d nesasta dī s u kalpota ju 
(pe rminderu) sarakstu, tome r lu džu, pe c brī vpra tī -
bas principa pierakstieties pie manis už konkre ta m 
sve tdiena m. Nelu gs u arī  pe rminderiem lasī t Bī be-
les pantus, lai bu tu pe c iespe jas maža ka saskarsme, 
ī pas i alta r a telpa . Kad atsa ksim Dievgalda elementu 
iždalī s anu, visu sagatavos anu un iždalī s anu veiks u 
vienatne , bež ties as saskarsmes ar maiži un vī nu. 
Oblates (maižī tes) dalī s u ar apželtī tu pinceti, ielie-
kot ta s ižstiepta s roka s un vī nu tikai individua los 
bik erī s os. Roku užliks ana pirms Dievgalda ižsnieg-
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s anas netiek paredže ta. Lī džī gi arī  pe c dievkalpo-
jumiem ižvairī simies no roku saskarsmes un ap-
ska vieniem. Ve l paliek atkla ts jauta jums par džie-
da s anu. Š tata dokumenta  ir ieteikts ižvairī ties no 
džieda s anas un kopī ga m liturg iska m atbilde m, to-
me r, ja tas tiek darī ts, ir iesacī ts ieve rot 10 pe du 
distanci starp g imen u grupa m un lietot sejas mas-
kas. Katra  žin a , apmekle jot un piedaloties dievkal-
pojumos, n emsim ve ra  divus galvenos principus—
lai me s visi ju tamies dros ī ba  un lai mums visiem ir 
pietiekos i e rti. Netiek ieteikts rī kot mielastus pe c 
dievkalpojumiem, tac u, ja tas tiek darī ts, ja lieto 
vienreižī gie trauki un galda piederumi.   

J 
u nija me nesis mu su bažnī cai un tautai saista s ar 

vaira kiem atžī me jamiem datumiem. 7. ju nija  svi-
ne sim Trī svienī bas sve tkus. Š ajos lielajos sve tkos 
tiek ižcelta Dieva Trī svienī ba. Š im nolu kam lieliski 
kalpo Atana sija Ticī bas apliecī ba, kas Rietumu baž-
nī ca  para dī ja s V gadsimta , un ko mu su bažnī ca  lie-
to l oti reti, jeb vispa r nelieto. Lu k, ko par Trī svienī -
bu s ī  apliecī ba ma ca: „Pareiza kopīga kristīgā ticī-
ba ir šī: Mēs godājam vienu vienīgo Dievu trīsvienī-
bā un trīsvienību vienā vienīgā dievībā, nesajaucot 
personas un neizmainot dievišķā pamata būtību. Jo 
viena ir Tēva, otra - Dēla un trešā - Svētā Gara per-
sona, bet Tēva, Dēla un Svētā Gara dievišķā Būtne ir 
viena vienīga: līdzvērtīga godā un mūžīgā majestā-
tē. Tāds, kāds ir Tēvs, ir Dēls un arī Svētais Gars. Ne-
radīts ir Tēvs, neradīts ir Dēls un neradīts ir Svētais 
Gars. Bezgalīgs ir Tēvs, bezgalīgs ir Dēls un bezga-
līgs ir Svētais Gars. Mūžīgs ir Tēvs, mūžīgs ir Dēls un 
mūžīgs ir Svētais Gars. Tomēr nav trīs mūžīgu, bet 
tikai viens mūžīgs. Tāpat nav trīs neradītu un trīs 
bezgalīgu, bet tikai viens neradīts un viens bezga-
līgs. Tā arī visvarens ir Tēvs, visvarens ir Dēls un vis-
varens ir Svētais Gars. Tomēr nav trīs visvarenu, bet 
tikai viens visvarenais. Tā Tēvs ir Dievs, Dēls ir 
Dievs, Svētais Gars ir Dievs. Tomēr nav trīs Dievu, 
bet viens vienīgs Dievs. Tā Tēvs ir Kungs, Dēls ir 
Kungs un Svētais Gars ir Kungs. Tomēr nav trīs Kun-
gu, bet viens vienīgs Kungs. Tāpat kā kristīgā patie-
sība pieprasa mums atzīt katru personu atsevišķi 
par Dievu un Kungu, tā arī kopīgā kristīgā ticība 
aizliedz mums runāt par trim Dieviem vai Kungiem. 
Tēvu nav neviens darinājis, nedz radījis, nedz dzem-
dējis. Vienīgi Dēls ir no Tēva, ne darināts, ne radīts, 
bet piedzimis. Svētais Gars ir no Tēva un no Dēla, ne 
darināts, ne radīts, ne piedzimis, bet no tiem izejošs. 
Tātad ir viens vienīgs Tēvs, nevis trīs Tēvu, viens vie-
nīgs Dēls, ne trīs Dēlu, viens vienīgs Svētais Gars, ne 

trīs Svēto Garu. Un šajā trīsvienībā neviens nav ne 
pirmais, ne pēdējais, neviens nav par otru ne lielāks, 
ne mazāks. Visas trīs personas savā starpā ir tikpat 
mūžīgas un tikpat vienlīdzīgas. Katrā gadījumā, kā 
jau iepriekš sacīts, mums ir jākalpo trīsvienībai vie-
nībā un vienībai trīsvienībā. Tam, kurš vēlas kļūt 
svētlaimīgs, ir jādomā par trīsvienību tieši tā.” 

N a kos ais atceres datums ir 14. ju nijs—
Komunistiska  genocī da upuru piemin as  diena, kad  
pieminam 1941. gada deporta cijas upurus, kad no 
Latvijas ižsu tī ja vaira k neka  15 400 iedžī vota jus. 
Ta la k seko ve l viena se ru diena, kad pieminam Lat-
vijas okupa ciju, kas notika 1940. gada  Padomju 
Šavienī bai bruta li iža rdot mu su valsti. Un tad ve l 
viena okupa cija va cu nacistu karaspe kam ien emot 
Latvijas teritoriju sa kot no 1941. gada 22. ju nija. 
24. ju nija , kad latvju tauta svin Ja n u dienu, kristī ga  
bažnī ca piemin Ja ni Kristī ta ju, kurs  sagatavoja cel u 
cilve ku sirdī s Je žum Kristum. Visbeidžot 29. ju nija  
ir apustul u Šv. Pe ter a un Šv. Pa vila diena. Abu s o 
apustul u va rdi saista s ar mu su draudži. Dievkalpo-
jumus svinam pa vilies u celtaja  dievnama  un mu su 
draudžes nosaukums ir Šv. Pe ter a draudže.  

J 
u lija , kas iespe jams liekas kluss me nesis vasaras 

karstuma , arī  ir vismaž divi pieminami notikumi. 
Pirmais ir AŠV neatkarī bas diena 4. datuma . Ame-
rika mums devusi ma jas, kur džī vot, darbu, ko da-
rī t un jaunu ma jas vietu tiem, kam bija ja be g no 
komunistiem. Lu gsim par AŠV, lai demokra tija, cil-
ve ktiesī bas un ve lme apture t l aunumu s eit vien-
me r paliktu ka  galvenais valsts džine jspe ks. Lu g-
sim arī  par to, lai s eit vienme r valdī tu taisnī ba, ra-
su vienlī džī ba, lai l aunpra tī gas sacels ana s, kas pos-
ta citu ī pas umus un valsts struktu ras vienī bas, ne-
kad vairs nenotiktu, un lai visi vainī gie san emtu 
atbilstos us sodus. 25. ju lijs ir viena no pirmajiem 
Kristus apustul iem Šv. Je kaba Zebedeja de la, pie-
min as diena. Mateja 4:21-22 lasa m: „No turienes 
tālāk iedams, viņš ieraudzīja citus divus brāļus – Jē-
kabu, Zebedeja dēlu, un viņa brāli Jāni – kopā ar sa-
vu tēvu Zebedeju laivā tīklus lāpām, un Jēzus viņus 
aicināja. Tūlīt, pametuši laivu un savu tēvu, tie seko-
ja viņam.” Atsa kot savus dievkalpojumus dievna-
ma , bu sim ka  Kristus ma cekl i, atsaucoties Vin a 
aicina jumam sekot Vin am un sludina t Evan g e liju 
visa m tauta m. Lai Dievs mu s visus sve tī  un pasar-
ga ! A men.  
 

Ma cī ta js Oja rs Freimanis 
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NO DRAUDZES PRIEKŠNIEKA 
SANĀKSIM KOPĀ – BEIDZOT! 

DIVKALPOJUMI MŪSU BAZNĪCĀ  ATSĀKAS AR  

14. JŪNIJA TAUTAS SĒRU DIENAS DIEVKALPOJUMU PLKST. 10:00 

T a  ka  jaun-
a s vadlī nijas 
Ilinoja  atl auj 
dievnamos 
pulce ties lī dž 
25% no e kas 
kapacita tes, 
nepa rsniedžot 
100 apmekle -
ta jus, ar pado-
mes piekris a-
nu me s atsa -
kam dievkal-
pojumus ar 
daudža m pa rmain a m.  Pie ta da m tuva ka  
na kotne  bu s laikam neižbe gami ja pierod.   
• Dievnama durvis bu s atve rtas, lai nav 

ja k eras pie rokturiem. 
• Bu s saga da ti cimdi, maskas un roku dež-

infice ta js. 
• Ieture sim pien emamos atta lumus viens 

no otra, gan solos, gan arī  ieks a  un a ra  
ejot. 

• Džiesmas bu s iždruka tas už lapin a m, ko 
vare s aižmest pe c dievkalpojuma. 

• Dievgaldu ma cī ta js pasniegs: maižī tes ar 
pinceti, vī nu individua los bik erī s os. 

• Katram ieks a  na kot tiks nome rī ta tem-
peratu ra ar bežska riena termometri. 

• Vismaž pirmo reiži, pe c dievkalpojuma 
nebu s kafijas galds.   

M e s esam iega da jus i video kameru, 
kura  dievkalpojumi tiks užn emti arī  turp-
ma k katru sve tdienu, lai tiem, kas ve l neju -
tas dros i ižkuste ties no ma jas, nežu d iespe -

ja džirde t Dieva 
va rdu.  
Kaut arī  ne-
esam vare jus i 
tikties fižiski, 
draudžes džī ve 
nav apsta jusies.  
• Valdes un 
padomes se des 
nevar notikt, 
bet svarī gos 
jauta jumos va-
ram balsot pa e
-pastu.   

• Draudže ir atbalstī jusi LELBA jaunatnes 
nožares projektu “Dosim dabai” un Gar-
ežera k ieg el u projektu ar $1,000 žiedo-
jumiem.   

• Auto novietos anas laukums nesen tika 
darvots, lai tas nesa k drupt.   

• Ma cī ta js ru pī gi piestra da , lai katru sve t-
dienu mums bu tu pieejams Dieva va rds, 
gan tī meklī , gan pa pastu tiem, kam tī -
meklis nav pieejams. (Esmu skatī jies 
vaira kus virtua los dievkalpojumus no 
cita m pilse ta m un cita m valstī m, bet Šv. 
Pe ter a draudžes, manupra t, ir tie iespai-
dī ga kie.) Paldies ma c. Oja r!   

B eidžot, paldies tiem, kas turpina su tī t 
savu solī to atbalstu draudžei, ka  arī  tiem, 
kas ir žiedojus i draudžes žin a m un drau-
džes vajadžī ba m.  Mums ir iždevumi, kas 
vī rusa de l  neapsta jas, ta de l  lu džu neaižmir-
stiet to turpina t.  

Uldis Pu lin s  
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VASARSVĒTKU PĀRDOMAS 
Archibīskape Lauma Zušēvica: 
Un atskan pirmais spredik is Šve ta  Gara dibina ta  kristī ga  baž-
nī ca  – un tas ir varens! Pe teris sa k ar Dieva va rdu! Tas dros s 
pamats. Pe teris liecina, ka notiek tas, ko Dievs sen solī ja pra-
vietim Joe lam: Es ižlies u savu Garu pa r visu miesu, un ju su 
de li un ju su meitas pravietos un ju su jaunekl i skatī s redže ju-
mus, un ju su sirmgalvji sapn os sapn us. Un arī  pa r maniem 
kalpiem un mana m kalpone m es ižlies u savu Garu taja s die-
na s! Ta  diena kla t – un Šve ta  Gara sve tī ti un iedvesmoti top 
visi!  Bež vecuma, džimuma vai ekonomiska  statusa cenžu -
ras. Par katru Dieva De ls Je žus džimis, džī vojis, cietis, miris 
un augs a mce lies. Pe teris sludina ja sava  valoda , kas katram 
unika la, jo to nosaka džī ves pieredže, ticī bas ižaugsme, pa r-
baudī jumi, bet pa ri tam - ka  katrs spe jis atve rties Šve tajam 
Garam un atl aut Tam to pa rve rst, visu sevī  ižmainī t. Ka  cita -
da k me s ižskaidrotu Pe tera galī go pa rve rtī bu un drosmi. 
Kristus bija solī jis, ka, sludinot evan g e lija patiesī bu, pat preti-
nieku vidu , pas am va rdus nebu s ja mekle , ka  Je žus teica: “…
Šve tais Gars ma cī s tai brī dī , ko jums bu s runa t.” (Lu kas ev. 
12:12) Pirmos Vasarsve tkos Pe teris tik spe cī gi runa ja, ka 
tapa kristī ti ap trī s tu kstos i dve sel u! Ar Vasarsve tkiem Pe te-
ris bija gatavs pat mirt, lai Bažnī ca džī votu un turpina tu slu-
dina t evan g e liju! Un ta  ir noticis, un ve l s odien Dievs rada, 
Kristus aicina un Šve tais Gars darboja s cilve kos, kam katram 
savs sta sts, ko ve stī t sava  valoda , ka  piederī ba džī vai Kristus 
miesai, tas ir Bažnī cai devis ne tikai ticī bu, cerī bu, mieru un 
sadraudžī bu Kristus mī lestī ba , bet džī ves je gu. Iespe ju sev 
atrast vietu starp citiem, draudže , kur ižjust lī džsvaru nedro-
s a  laika , citu perspektī vu ižmisuma , otra lī džju tī bu, kur pie-
džī vot atjaunotu cerī bu, kad notikumi pas a džī ves sta sta  ižcel  
bailes par na kotni! Arī  Pe teris nesta ve ja viens, bet pirmajos 
Vasarsve tkos nosta ja s kopa  ar vienpadsmit citiem!   
 

Gatavojoties šai dienai, lūdzam trīs mūsu garīdzniekiem dalī-
ties ar to Bībeles pantu, ko viņi saņēma iesvētības dievkalpoju-
mā, kas bieži mūsu draudzēs notiek Vasarsvētkos. Prasījām, kā 
šis Bībeles pants ietekmējis tālāko dzīves ceļu, vai nē.  
  
Māc. Rudīte Losāne: 
Ja man ja atceras sava Iesve tī bas diena, tad teiks u godī gi, ka 
man atmin a  spilgta k ir palikusi mana Kristī bu diena. Un ta -
pe c man, s odienas distance  skatoties už s o laiku, s k iet, ī pas i 
nožī mī gs tas Bī beles pants, ta  Rakstu vieta Bī bele , kas man ir 
atsta ta mana  Kristī bu apliecī ba . Un tur ir rakstī ts Dieva va rds 
no Mateja evan g e lija 28. nodal as: “Ejat un dara t par ma cek-
l iem visus l audis, tos kristī dami Te va, De la un Šve ta  Gara 
va rda , a men”.  
Ja es ta da  laika distance  ieskatos, kas ir noticis pe de jos 20 
gadus mana  džī ve , tad dros i varu teikt, ka  s ī  Rakstu vieta ir 
džil i saaugusies ar to, kas ir noticis. Es esmu kalpojusi ka  
evan g e liste, ka  kapela ne un pe de ja  laika  es kalpoju mu su 
bažnī ca  ka  ma cī ta ja.  
Bet man Jums s aja  sve tku reiže  ir arī  ka da da vana, ka ds ap-
sveikums. Ka di citi panti - s oreiž ne no Bī beles, bet no mana 
džejol a, kuru es sarakstī ju pe c tam, kad es jau biju kristī ju-
sies, iesve tī jusies un jutu, ka mana  džī ve  kaut kas ī pas s dar-
bojas. Godī gi sakot, ja man paliek viegla k iet cauri džī ves gru -
tī ba m, un me s žina m, ka tas ir Šve tais Gars. Ta  ir Šve ta  Gara 

darbī ba, Šve ta  Gara vadī ba. Un tad es užrakstī ju džejoli par 
ta m ižju ta m, ka  es ju tos Šve ta  Gara vadī ta. Un s is džejolis sau-
cas “Dieva Gara pieska riens”:  
 

Kad Gars Tavs aižskar manu va ro miesu 
un Tava piedos ana džil i sirdī  lī st, 

Ka  pumpurs mažs mans gars Tev pretī  ries as 
jo spe ji visas bru ces, visas vainas džī st. 

Tavs Gara spe ks tik maigs un reiže  varens, 
ver dve seli ka  žiedu saules stars, 

pa r lu pa m pa rskrien va rdi - varu, atkal varu 
no jauna plaukt, jo atplaucis mans gars, 

es veros augs up debesī s, ne  traki taja s tiecos  
jo ta s ir tapus as, kas jauns un kaut kas cits.  
Te pe ks n i ieraugu, ka apka rt vienos žiedos  

ir pl ava, sils un pas as debesis. 
Es nesaprotu vairs, kur ma jas manas 
vai s eit už žemes ta s vai augs a  tur, 

visapka rt man ka  avis žiedi gana s un  
visus tos pats Dievs ar elpu tur, 

nav sapnis tas, es nemeloju, ticiet – s k iet, plaukstot 
ve rusies man tres a  acs. 

Un visa  taja , kas vien žemis k s licies, daudž  
džil a k - ta la k ietiecas mans skats. 

Ak Dievs, cik viss ir skaists un bežgalī gi priecī gs, 
pat sliktais pa rve rties un tapis labs, un viss - it viss, 

kas acī m licies niecī gs, ir tevī  diž ens tapis  
un ve l diž a ks taps.  

 

Diakons Imants Miezis: 
Mana  Iesve tī bu apliecī ba  ir ve le jums: “Je žus sacī ja, Es esmu 
Džī vī bas maiže”, Jn .6:35. Lasot to pas u Ja n a evan g e liju ta la k, 
es ižlasu ve l ka das lietas, ko Je žus ir teicis: “Es esmu pasaules 
gaisma, Es esmu durvis, Kristus saka, Es esmu Labais gans,” 
Vin s  saka. Lasot Bī beli, man atkla ja s Kristus raksturs, man 
atkla ja s tas, ka  Kristus komunice ja ar saviem laikabiedriem, 
ar saviem tuva kajiem, ar saviem ma cekl iem. Un iepažī stu es 
arī  caur Kristu arī  Dieva raksturu, Dieva labve lī bu, Dieva mī -
lestī bu. Un katra kristies a uždevums jau ir kl u t lī džī ga kiem 
Kristum Vin a rakstura .  
Kristus teica: “Es esmu durvis”. Vai me s esam durvis, vai me s 
esam atve rtas durvis, vai me s varam para dī t saviem laika-
biedriem je gpilnu piepildī tu džī vi? Ra dī t gaismu pasaule , brī -
dina t par se kl iem, brī dina t par klintī m ju ra  un džī ves ju ra , un 
džī ves okea nos. Bu t par labo ganu, vest savus tuva kos, savus 
draugus, jebkuru, kurs  taja  brī dī  tev ir vistuva k pie auglī ga m 
atžin a m un sapratnes par mu ž ī bas ve rtī bu. Visbeidžot - Džī vī -
bas maiže. Pabarot ižsalkus os, aižvest to slimajiem, bu t kopa  
ar tiem, kas ir be da s, nesapras ana  gan ties a , gan pa rnesta  
nožī me . Kristus saka: “Es esmu Džī vī bas maiže”. Maiže ir ve r-
tī ga katru dienu. Maiže ikdienas lietos anai, maiže, lai augtu, 
maiže, lai kl u tu lī džī ga ki Kristus raksturam, maiže, lai para dī -
tu Dieva raksturu sava  džī ve  s odien un tik ilgi, cik Dievs l aus 
džī vot. Kristus saka: “Es esmu Džī vī bas maiže”. 
 

Archibīskaps emeritus Elmārs Ernests Rozītis 
Mī l a s ma sas un bra l i, draugi! Ar Vasarsve tkiem un iesve tī -
ba m man saista s lielas vils ana s. Ka  be rnam no sta sta par Šv. 
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Gara ižlies anu, uguns me le m un brī nis k ī ga m sapras anas spe -
ja m, man bija radies iespaids, ka iesve tī s anu piedžī vos u ka  
kaut ko brī nis k ī gu - a rka rtī gu, lī dž tam neiedoma tu. Bet ne-
kas no ta  nenotika. Šan e mu gan - žiedus, da vanas, san e mu 
daudž mī l as užmanī bas, bet nenotika nekas a rka rtī gs, nekas 
aižraujos s. Varbu t arī  ta de l  nav palicis pra ta  man mans iesve -
tī bas pants. Un varbu t ta de l  gadus ve la k, turpat Eslingenas 
dienvidu bažnī ca  ižve le jos tad ka  savu ordina cijas pantu ap-
ustul a Pa vila va rdus: “Tev pietiek ar manu ž e lastī bu”. Š is 
pants nu gan mani ir pavadī jis mana  džī ve  un mana  kalpos a-
na . Jo starplaika  biju sapratis - Dieva kla tiene neižpauž as ar 
visa du “s urum-burum”, ar a rka rte jo vai pa rdabisko. Dieva 
ž e lastī ba ir pati džī vī ba, katra diena, katra laba iespe ja. Tas 
nebu t nenožī me  samierina s anos ar kaut ko maža k neka  pie 
be rna ižte les. Bet ta  ir apžin a, ka man jau ir dots tik daudž, ka 
vaira k nemaž nav iespe jams. Ka ar Dieva ž e lastī bu esmu jau 
tas visbaga ta kais cilve ks. Un džī ves aicina jums tad ir saredže t 
s o Dieva ž e lastī bu atspogul ojamies visapka rt man. Pieme -
ram, cilve ku labestī ba , pasaules skaistuma . Un ar to tad sais-
ta s aicina jums s o ž e lastī bu nekave t, bet ta la k sniegt - tik da-
bī gi ka  elpot. Visu, ko neredžu un nesaprotu, to mierī gi tad 
atsta ju Dieva žin a , jo man pietiek ne ar mažumin u, bet ta de l , 
jo Vin a kla tiene  man ir viss.  

 

Archibīskape Lauma Zušēvica: 
Un s odien, kad visur notiek nekla tienes dievkalpojumi, ar 
Vin a kla tieni pietiks, netru ks spe ka lu gt un pal auties visos 
apsta kl os un mī lestī ba  kalpot Vin am un cits citam. Kristus 
Bažnī ca ir džī va – un pe c vaira k ka  divi tu kstos iem gadiem 
ve l dara Dieva darbu! Un vai arī  tas nav varens, varbu t vis-
spe cī ga kais Dieva, Kristus un Šve ta  Gara eksistences piera dī -
jums! Tagad, kad pasaule vienota cī n a  pret neredžamiem 
ienaidniekiem, pret Covid-19 un visa m vī rusa ekonomiska m 
seka m, Šve tais Gars dos va rdus arī  mums, redžamai Latvijas 
evan g e liski luteriskai Bažnī cai a rpus Latvijas un Latvija . Dos 
va rdus sava  valoda  liecina t ka  caur daudžiem un daž a diem 
gru tiem pa rbaudī jumiem, krī že m, kar iem, žaude jumiem, 
se rga m, bail u pilniem laikiem, un par spī ti visa du pretinieku 
un beždievī go ma cī bu centieniem to ižnī cina t - Dieva ž e lastī -
bas spe ka  – Bažnī ca džī vo! Un jums bu s džī vot ar! To Kristus 
solī ja!  
 

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū, no sirds - ar pateicību par 
jums, un ar pateicību Dievam par mūsu Baznīcu - novēlu skais-
tus, Svētā Gara iedvesmotus un svētītus Vasarsvētkus! Lai 
Dievs svētī! Āmen. 

Vasara un Vasarsvētki... 
 
Redžam atte lotu Vilhelma Purvī s a gležnu “Pavasarī ”. Da ržs nupat sa k žiede t, 
kas da va  cerī bu – viss žied. 31. maija  atžī me ja m Vasarsve tkus, diena, kad 
Dievs, ka  Bī bele  sacī ts, ižlej savu Garu pa r visu radī bu. Dievs da va  mums savu 
džī vdaros o spe ku, lai mu s stiprina tu, lai spe tu turpina t staiga t un stra da t Die-
va druva . sava darba turpina s anai.  
Mums nepiecies ams Dieva Gara spe ks – vispa rī gi, bet ī pas i s o gadu, kad do-
mas ap vī rusu. Marta , doma ja m, (jeb es doma ju), ka, nu pa ris nede l as pabu sim 
ma ja s, un tad džī ve atgriežī sies ierastaja s sliede s. Tagad skaidrs, ka situa cija ir 
daudž sarež g ī ta ka. Ko un ka  darī t? Ko un ka  nedarī t?  
Pacel ot savas acis už žiedos o dabu, redžam džī vī bas spe ku; a tri uždī gus i asni 
un jau žied! Putni džied un saule jauki silda. Augot gaida s, nometne  labpra t 
džieda ja m:  

Vasarā, kad daba zaļo, zied un zeļ Gaidas meža malā nometni sev ceļ. 
Līdzi ceļa somai gudrs padoms ar’ Kādreiz ceļot telti noderēt tas var! 

 

Viss žied un žel  – džiesma  skan: Lī dži cel a somai gudrs padoms  ... nodere t tas var. Un tas padoms? Padomi mums nevienme r 
patī k, ižn emot, ja tas ir mu su... Než vai ka ds no mums s ovasar celsim telti, padoms tome r, noderī gs. Noderī gs laika , kad gud-
rojam ko un ka  darī t, lai palī dže tu draudžei augt kristī ga  ticī ba , cerī ba  un mī lestī ba . Labus padomus sniedž Pauls Gerhardts 
sava  džiesma , kur u atdžejojis nelaik is archibī skaps Ka rlis Kundžin s , seko divi panti: 

 

Ve lu katram s aja  vasara  apsta ties, un paskatī ties lauka  un baudī t skaisto nevien dabu, bet radī bu un atcere ties, ka Dievs 
mums visu kra s n uma  te rpis un mums to devis – piedere t Vin am ir laime un prieks. Tas ir tas gudrais padoms, kas vienme r 
nodere t var! Lai Tev un Tavai draudžei skaista vasara! 
 

Šarma Eglī te, pra veste 
Vidienes apgabala garī ga  vadī ta ja  

Skaties, kā laukā saulīte jaukā  
Mīlīgi smaida, zelt starus raida:  
Gavilē sirds man un priecīgs kļūst prāts! 
Vakar vēl nīkām un rūpestos slīkām, 
Šodien jau smejam un priecīgām sejām,  
Augšup pret debesīm veŗas mums acs. 

Gadās gan vētras vēl neredzētas, 
Bet, kad tās galā, debesu malā 
Atkal spīd saulītes mīlīgais stars.  
Kā gan mums klāsies, kad negaiss reiz stāsies,  
Vaidi kad pāries un saulainās ārēs,  
Aizsaules dārzos kad atspirgs mums gars! 
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Lai aust jauns rīts! 
Dieva un Kristus miera sve tī tus Šve ta  Gara sve tkus! 
Š orī t, kad žin as ve sta, ka  pe de ja s naktī s mierī gi protesti pa rve rtus ies ne-
mieros, degus as e kas, augus as bailes, lu džu no sirds, lai Šve tais Gars dod 
va rdus, ar kuriem cits citu varam stiprina t, un Gara vadī bu ne tikai mu su 
Bažnī cai, bet itin visiem, kas tagad tik l oti stra da , lai piepildī tos Da vida se-
na s lu gs anas va rdi: “Rādi mums, Kungs, savu žēlastību un savu pestīšanu dod 
mums! Lai ieklausos, ko saka Dievs, - Kungs saka mieru savai tautai un sa-
viem uzticīgajiem! Tik lai neprātībā tie neatkrīt! Gan viņa glābiņš tuvu tiem, 
kas Viņu bijā, - godība mūsu zemē, žēlastība tiksies ar patiesību, taisnība 
skūpstīs mieru, patiesība no zemes dīgs, un taisnība lūkosies no debesīm.” (Ps 
85:8-11) 
 
Mums ve l liels darba prieks a , jo AŠV aižspriedumainī ba pret cilve kiem nav 
ierobež ota. Ieklausī simies sevī , vai arī  mu sos nesle pjas ta s gre ks! Lu gsim, 
lai Dievs palī dž katra  saskatī t Vin a be rnu, pas a Kristus atte lu! Nežina ms 
autors sta sta, ka  reiž ka ds rabī ns prasī jis studentiem: 
 
“Kad nakts pa rtop diena ?” 
“Kad džī vnieku ta luma  redžot, varam pateikt, vai tas ir aita vai suns?” 
“Ne ,” atbilde ja rabī ns. 
“Kad koku ta luma  redžot, vari pateikt, vai tas ir vī g es vai firžik u koks?” 
“Ne ,” atbide jis rabī ns. 
“Kad tad?” lu dža studenti. 
Gudrais rabī ns atbilde jis: “Tad, kad ieskatoties cilve ka seja , tu redži, ka tas ir tavs bra lis vai ma sa. Jo, ja tu to ne-
spe j, tad vienalga, cik ir pulkstenis, ve l ir nakts.”  
Lai aust jauns rī ts un spe ja katra  saredže t ma su vai bra li! 

 
Kristus mī lestī ba , 

+ Lauma 
Foto: Ta lis Re dmanis 

M u su Bažnī ca aktī vi atbalsta tos, kas Kapsel u iela  valsts socia la s apru pes centra (VŠAC) filia le  “ Rī ga” apbrī -
nojama , patiesa  mī lestī ba  ga da  par be rnin iem ar neirolog iskiem trauce jumiem un kustī bu ierobež ojumiem. Tauta  
de ve ta  “ Kapsel u nama” socia la darbiniece E stere Zemī te ir apbrī nojama ma ksliniece, kur as darbi atver acis un 
nel auj aižmirst be rnus un jaunies us, kas pa ra k biež i sabiedrī bai kl u st 'neredžami’, jo tie džī vo atdalī ti.   
 
Iedoma jaties vien, ka  bu tu, ja Covid-19 laika kustī bu ierobež ojumi ilgtu visu mu ž u. Paldies Dievam, ka ir citas ie-
spe jas, ka  me s viena otru varam satikt un redže t!  Un s oreiž tas ir caur ma kslas darbiem !  
 
Kristus mu s aicina katra  saredže t Vin u un ka  Vin a džī va  miesa, Bažnī ca, atspogul ot Vin u sava  darbī ba . Pra v. Ka rlis 
Z ols ik nede l u ir vadī jis sve tbrī di darbiniekiem Kapsel os, un to turpina s darī t, kad tas bu s atl auts.   
 
Mums arī  no ta lienes iespe jams piedalī ties E steres Zemī tes ma kslas ižsta des "Pažudus ie be rni" atkla s a-
na .  Iesaistī simies! Ma jas lapa  https://dživibascels.webnode.com/ par daudžiem no vin iem arī  lasa mi apraksti. Š ie 
be rni turpina cere t, ka vin us ieraudžī s!  
 
 
Lu gsim par s iem Dieva be rnin iem un visiem, kas Kapsel u iela  pa rve rs  mī tn u telpu par sve tu vietu.  
 

+ Lauma Zus e vica un ma c. Dr. Dace Škudin a  

https://dzivibascels.webnode.com/
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Ravējot 
 
Š aja  Covid-19 laika  liels g imen u skaits pirmoreiž iekopj da ržus un vaira k dodas daba  stai-
ga t. Dve sele  norimst nemiers daba  stra da jot.  Domas kl u st cerī ga kas, un na k atska rsme, ka 
visa s gru tī ba s Dievs turpina ga da t, un mums arvien ir daudž par ko pateikties.  Arī  es do-
dos rave t, lai žemi sagatavotu sta diem. Pateicos, ka mammin a iema cī ja man pažī t vismaž 
‘parasta s’ neža les un saprast, ka arī  ta  Dievs iesaista sava  darba . Da rža  labi rave t, bet ne tik 
labi neža les mekle t cilve ku vidu . 
 
Je žus lī džī ba  Mateja ev. 13:24-30,  Dieva valstī ba tiek salī džina ta ar cilve ku, kura tī ruma  
ienaidnieks slepeni iese jis neža les starp kvies iem. Kalpi ir gatavi pat vainot saimnieku: 
"Vai tad tu tī rumu neapse ji ar labu se klu? No kurienes gan tur neža les?" Šaimnieks atbild: 
"Tas ir ienaidnieka darbs." Škaidrs - kalpiem gatavs atrisina jums: "Vai tu gribi, lai ejam ta s 
ižrave t?"  “Ne , ka, neža les rave dami, ju s neižraujat lī dži arī  kvies us. L aujiet abiem augt ko-
pa  lī dž pl aujai.” Kalpi tac u ats k irtu neža les no kvies iem, vai ne?  Ižlemt, kurs  cilve ks derī gs 

Dieva valstī bai, kurs  ne  - tas vienī gi Dieva darbs. Vai ta  me s ž e lastī ba  netiekam pasarga ti no neatgrieženiska m kl u da m, bet tiekam aicina ti 
rast iespe jas, ka  blakus otram ‘augot’, sadžī vosim s odien, rī t un pe c krī žes, lai arī  de l  mu su darba vairotos Dieva sve tī ba. 
 
Arī  tagad, kad daudži kl u st nepacietī ga ki, jo sajukuma  aug bailes par na kotni, un ir jau tik cilve cī gi pamaža m mekle t, ko vainot! Atskan pas -
pa rliecina tas balsis, kas pa rmet tam vai tai, kas ka  ‘neža les’ ižpostī jus i vin u ar liela m pu le m un darbu iekoptos ‘džī ves da ržus’! Tie se jus i 
tikai vislaba ka s se klas pa rliecī ba , ka ta s ilgi nesī s augl us. Ižmisuma  atskan va rdi: "Me s neesam s o pelnī jus i!" Ižju tot bežspe ku, ka nevaram 
kontrole t to, kas notiek, kaut me s nemekle tu, ko vainot, bet katrs turpina tu lu gt pe c miera un gudrī bas ižlemt, ka  reag e t un ko darī t ta la k, lai 
veidotos arvien tuva kas attiecī bas ar Dievu un ar citiem, kam blakus ja džī vo.  
 
Aižvakar lija un nevare ju iet rave t, tome r ižbrī na  ve roju, ka  a ra  atspirgt daba kra su ekspložija . Istaba  žin as ve stī ja par l auna  vī rusa augos a m 
seka m. Lu džu par savu un citu g imene m, par varon iem un varone m! I pas i s odien, Štarptautiskaja  Ma su diena , lai liela kais paldies medma si-
n a m, kas ka  džiedina ta jas turpina da vina t cerī bu. Daudži ir atvesel ojus ies un, pavisam negaidī ti, lī dž ar vin iem atspirgusi arī  daba - ka  gaiss, 
ta  arī  u den i kl uvus i tī ra ki! Lai s ī  cerī bas žī me da vina gaismu tums a kiem brī ž iem! Lai Dievs turpina džiedina t dabu un mu s caur ta s da va-
na m! Vin s  lai sve tī  mu s ticī ba , cerī ba  un mī lestī ba !  

+ Lauma 
Foto: Baiba Re dmane 

Veselībā un slimībā 
 

Domas ižraisī ja avī žes komiksa  atte lota  aina, kura  notiek saruna starp diviem sen laula tiem draugiem. Vī rs pra to: “Zini, ja viens no mums 
saslimtu ar corona vī rusu, tas visticama k otram pieliptu”. Šieva mierī gi apstiprina: “Es žinu”. Kluse jot, sieva užliek roku vī ram, abi skata s 
pa rtikas saraksta . Na k pra ta  laulī ba s dotie solī jumi. Pa gadiem teksts s ad tad mainī jies, tome r parasti atskan solī jumi mī le t, cienī t, kopa  
palikt ar otru priekos un be da s, baga tī ba  un nabadžī ba , veselī ba  vai slimī ba , lī dž Dievs na ve  s k irs. 
Covid-19 laika  mu ž a draugiem dotie laulī bu solī jumi daudžiem tiek pa rbaudī ti varbu t ve l nepiedžī -
votos veidos.   
Katra laulī ba ir unika la - tikai viena, kaut simboliski, tome r spe cī gi vieno miljonus. Apustulis Pa vils 
sava  ve stule  Efežies iem 5. nodal a  dalī ja s va rdos, kas raksturoja kristī ga s laulī bas džī ves bu tī bu un 
ieguva ve l plas a ku nožī mi, kad vin s  lī džī ba s vī ra te la  saredže ja Kristu un sievas te la  – Bažnī cu. Tie 
abi savstarpe ja  mī lestī ba  brī vpra tī gi vienoti un gatavi otra laba  užupure ties - veselī ba  un slimī ba . 
Me s visi kopa  esam Vin a miesa, Vin a Bažnī ca, kas esam apliecina jus i savu ticī bu Kristum. 
Š aja  Covid-19 laika  mu su Bažnī ca ir bijusi užticī ga Vin am un pavisam ve l nepiedžī votos apsta kl os 
turpina jusi pildī t savu solī jumu sludina t Kristus evan g e liju. Tie esat ju s, kas turpina jus i stra da t un 
kopa  lu gt, lai tas, kurs  viens palicis un augos a s baile s par to, ka  nesaslimt vai samaksa t re k inus, 
ižjustu Dieva mieru. Lai tas, kurs  se ro par mu ž ī ba  aižsaukto džī ves draugu un nespe ju pat atvadī -
ties, tiktu stiprina ts kristī ga s cerī bas džiedinos a  spe ka . Lai tas, kuram kl uvis gru ta k cies a s telpa s 
ilgstos i bu t mu ž a drauga ‘laba kajai pusei’, atcere tos, cik atbrī vojos i atvainoties un san emt otra pie-
dos anu, ka  Kristus ž e lastī bu. Lai tas, kurs  ju tas tik vainī gs, jo be rniem nav spe jis bu t labs vai pacie-
tī gs skolota js, saprastu – ja be rnin s  juties mī le ts, vin s  bu s audžis visve rtī ga kaja  gudrī ba . Paldies 
visiem, kas esat Kristus Bažnī ca.     
Lasī ju par ka das laulī bu terapeites ieteikumu katru dienu laula tam draugam komplimenta  ižteikt pateicī bu. Ja gru ti iedoma ties par ko, tad 
terapeite ieteikusi sa kt ar pateicī bu par to, ko biež i užtveram ka  pas saprotamu. Ieteikumam sekojot, daudžas laulī bas piedžī vojus as sve tī -
bu! Ka  bu tu, ja me s simboliski apda vina tu Kristu daloties ar mu su draudže m?  Gan caur labiem va rdiem, lu gs ana m, gan ar saviem žiedoju-
miem ižteicot savu pateicī bu.  
Ir nove rots, ka  pulce joties dievkalpojumos virtua laja  pasaule , viegla k piemirst draudžes locekl iem žiedot draudžes darbam.  Turpina sim 
pe c iespe ja m atbalstī t savas draudžes.  Šaprotam, ka s aja  laika  ka dam vare tu bu t gru ta k žiedot, ta de l ,  lai otra devī gums nes to,  ka   mī l u 
bra li vai ma su. Ju su žiedojumi, vai tie bu tu finansia li, vai cita veida da vanas,  arvien sve tī s mu su draudžes darbu ar iespe ja m veselī ba  un 
slimī ba , priekos un be da s visiem kopa  turpina t užticī gi pildī t dotos solī jumus Je žum Kristum,  mu su visu mu ž a Draugam!   

Ju su, 
+ Lauma 

Foto: Baiba Re dmane 
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DIEVKALPOJUMU PLĀNS 

J 
ūnijs 

7. ju nijs Virtua ls Trī svienī bas sve tku dievkalpojums YouTube kana la . 
14. ju nijs 10:00—Komunistiska  genocī da upuru atceres dievkalpojums baznīcā. 
21. ju nijs  10:00—Ja n a Kristī ta ja dienas dievkalpojums ar dievgaldu. 
28. ju nijs 10:00—Šv. Pe ter a un Šv. Pa vila dienas dievkalpojums. 
 

J 
ūlijs 

5. ju lijs 10:00—AŠV Neatkarī bas dienas dievkalpojums.  
12. ju lijs 10:00—Dievkalpojums ar dievgaldu. 
19. ju lijs  10:00—Dievkalpojums. 
26. ju lijs 10:00—Šv. Je kaba dienas dievkalpojums. 
 
AICINĀJUMS! 
Lu džu, piesakieties pie manis, kuri ju tas dros i, ka vare tu veikt pe rminder u piena kumus, 
ieskaitot Bī beles lasī jumus. ojars.freimanis@gmail.com 773-818-6965  

Ju su ma cī ta js Oja rs Freimanis 

Jēzus saka: “Tie vairs nav divi, bet viena miesa. Tādēļ, ko Dievs savieno-

jis, to cilvēkam nebūs šķirt.” 
Mateja 19:6 

Sv. Pēteŗa draudze sirsnīgi sveic Jon Bernard un Daigu Kiršteinu savie-

nojot savas dzīves laulības saistēm 2020. gada 24. maijā. 

DZIMŠANAS DIENAS UN JUBILEJAS 

J 
ŪNIJS  

Jānis Priede, Māra Blumberga, Edgars Meņģelis, Ella D. Baipšys, Ilze 

Ievāne, Rūta Treknais, Linda Zuševica, Hugo Hūns, Agris Šlesers, 

Jānis Lebedevs, Astrīda Robežniece    
   

J 
ŪLIJS 

Roberts Blumbergs, Arturs Gaiķis, Modris Galenieks, Andrejs Rāve, 

Georgs Pavlovičs, Skaidrīte Legzdiņa, Dzidra Brende, Ariana Vilci-

ņa, Aija Mrugacz, Denvers Dimants, Emīls J. Magone, Juris Meisters, 

Lija Gaiķe  
 

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 

mailto:ojars.freimanis@gmail.com
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ATMIŅU ALBUMS 

A tte ls no Lu cijas Šprennes archī va. 
Bras ie talcinieki sagatavo vietu, kur 
bu ve t mu su bažnī cu. 
 
Me g inies saskatī t, vai ka das sejas pa-
žī stat. 

U žsa kot kalpos anu 2013. gada 25. 
augusta dievkalpojuma  ar kristī ba m. 

L aimī gais pa ris un priecī gais ma cī ta js. Atte la : Daiga 
un Jon Bernard, ma c. Oja rs Freimanis. 5/24/2020 
 

Foto: Eližabete Freimane 



10 

MĪLESTĪBĀ PIEMINAM 
 

Rasa Bābelniece, dzimusi Zikmane, 1935. gada 26. janvārī, Latvijā ir aizgājusi 

mūžībā 2020. gada 2. martā Long Grove, IL.  
 

Sv. Pēteŗa draudze izsaka sirsnīgu līdzjūtību Rasas ģimenei un draugiem. 
 

Jēzus sacīja: „ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība.  
Kas tic uz mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu!”  

Jņ 11:25 

DRAUDZES LOCEKĻI PAPILDUS ZIEDOJUŠI 
no 2020. gada 23. marta lī dž 2020. gada 24. maijam 

Draudzes vajadzībām: 
Ol g erts Cakars un Šigrī da Renigere—$ 580.00 
 

Draudzes ziņām: 
Inese un Jerry Štokes—$ 100.00 
 

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

Pa rskatu sagatavoja: Ina ra Ieva ne 

MĪLESTĪBĀ PIEMINAM 
 

Diāna Brūns, dzimusi Paukšēns, 1933. gada 29. aprīlī, Augstrozē, Latvijā ir aizgājusi 

mūžībā 2020. gada 28. martā Orland Park, IL. 

Bēŗu dievkalpojums notiks baznīcā, kad tas būs iespējams. 
 

Sv. Pēteŗa draudze izsaka sirsnīgu līdzjūtību Diānas ģimenei un draugiem. 
 

Jēzus sacīja: “Mana Tēva griba ir, lai ikvienam, kas skata Dēlu un tic viņam,  
būtu mūžīgā dzīvība, un es to augšāmcelšu pastarā dienā.” 

Jņ 6:40 

MĪLESTĪBĀ PIEMINAM 
 

Gunārs Blumbergs, dzimis 1937. gada 21. maijā, Mazsalacā, Latvijā ir aizgājis mūžībā 

2020. gada 5. aprīlī Glenview, IL. 

Bēŗu dievkalpojums notiks Sv. Pēteŗa baznīcā, kad tas būs iespējams. 
 

Sv. Pēteŗa draudze izsaka sirsnīgu līdzjūtību Gunāra ģimenei un draugiem. 
 

Jēzus sacīja: “ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība.  
Neviens nenāk pie Tēva kā vien caur mani.”  

Jņ 14:6 
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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 

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! 

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. 

mailto:ojars.freimanis@gmail.com
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DRAUDZES ZIŅAS 
Št. 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 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. 
Rakstus un informāciju nākošajām Draudzes Ziņām, lūdzu iesūtīt mācītājam līdz 2020. gada 13. jūlijam. 
ojars.freimanis@gmail.com  

mailto:ojars.freimanis@gmail.com

