
  

SV. PĒTEŖA  

DRAUDZES ZIŅAS 
Nr. 142                                                      2022. gada jūnijs—jūlijs  

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

M ū sū draūdze ar nedaūdz vaira k neka  3 
me nes ū nokave s anos atzī me ja savū 25. 
gadadienū. Ta la k seko ī ss draūdzes ve stūres 
apraksts: „Latviešu evaņģēliski luteriskā Sv. Pēteŗa 
draudze pieder pie Latviešu evaņģēliski luteriskās 
baznīcas Amerikā. Draudzi izveidoja, apvienojoties 
Čikāgas Latviešu evaņģēliski luteriskai Sv. Jāņa 
draudzei, dibinātajai 1951. gada 19. maijā un 
Latviešu evaņģēliski luteriskai Sv. Pāvila draudzei, 
dibinātajai 1954. gada 19. janvārī. Pēc vairāk nekā 
divdesmit gadu, viena dievnama lietošanas, Sv. Jāņa 
un Sv. Pāvila draudzes iesāka apspriest domu par 
draudžu apvienošanu. Apvienošanās sekmīgi tika 
pabeigta un ar svinīgu dievkalpojumu 1997. gada 
5. janvārī, Zvaigznes dienas dievkalpojumā tika 
dibināta Latviešu Sv. Pēteŗa Evaņģēliski Luteriskā 
Draudze. Draudzes pamatmērķis ir uzturēt ticību 
Jēzum Kristum un veicināta evaņģēlija vēsts 
sludināšanu latviešu valodā Čikāgas apkaimē. 

Draudze darbojas savā dievnamā Vuddeilē.  
Draudzes dievnamu cēla Sv. Pāvila draudze pēc 
arhitekta Laimoņa Kļaviņa plāna. Ceremoniālā 
velēnas atrakšana notika 1967. gada 9. septembrī. 
Atbildīgais dievnama būvdarbu vadītājs bija vēlākais 
draudzes priekšnieks Jānis Sprenne.  
1967. gada 19. novembrī, piedaloties arhibīskapam 
Arnoldam Lūsim, tika iesvētīts baznīcas stūra, jeb 
pamata akmens. 
Visbeidzot, pēc 4 gadu darba, 1971. gada 17. janvārī 
arhibīskaps Arnolds Lūsis iesvētīja pašu rokām 
būvēto dievnamu. 
Draudzes ģerbonī un zīmogā ir vidū trīs krusti, ap 
kuŗu pamatni vijas ozolu zari kā simbols par saknēm 
un mūsu kristīgās un latviskās identitātes 
nedalāmību.” Mū sū draūdze prieks nieki ūn 
prieks niece ir bijūs i: Edvins Bū denieks, Uldis Pū lin s  
ūn Inese Stokes. S obrī d draūdzes prieks nieks ir 
Ivars Spalis. Draūdze  ir pasta vī gi kalpojūs i 
garī dznieki: ma cī ta js E riks Je kabsons ūn pra vests 
Vilis Va rsbergs. Kops  2013. gada rūdens draūdze  
kalpo ma cī ta js Oja rs Freimanis. 
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Atzī me jot draūdzes 25. gadadienū Baltaja  
sve tdiena  2022. gada 24. aprī lī , svinī ga  
dievkalpojūma  kalpoja LELBPasaūle  Archibī skape 
Laūma Zūs evica, LELBA Vidienes apgabala garī ga  
vadī ta ja pra veste Sarma Eglī te, Č ika gas Čia nas 
draūdzes ma cī ta ja Gūndega Pūidza ūn draūdzes 
ma cī ta js Oja rs Freimanis. Mī l s  paldies visiem 
garī dzniekiem par savū devūmū mū sū sve tkos! 

Pe c dievkalpojūma visi kla tesos ie draūdzes locekl i 
ūn viesi vare ja baūdī t gla zi vī na ūn draūdzes da mū 
ūn kūngū sarū pe ta s pūsdienas ūn ūzkodas.  

Pe c 
pūsdiena m 
sekoja ī sas, 
bet mī l as 
apsveikūmū 
rūnas. 
Pateicoties 
tam, ka 
Čia nas 
draūdze 
mine taja  
sve tdiena  
netūre ja 

kla tienes dievkalpojūmū, mū sū dievkalpojūma  
piedalī ja s arī  Čia nas draūdzes locekl i. Paldies par 
to Čia nas draūdzes vadī bai. 
Jū nija me nes a 5. datūma  svine sim Sve ta  Gar a 
sve tkūs—Vasarsve tkūs. Vasarsve tkū diena  Sve tais 
Gars ka  ūgūnī gas me les nolaida s pa r 
sapūlce jūs ajiem Kristūs sekota jiem. Vasarsve tkū 
diena ir arī  Kristī ga s Baznī cas dzims anas sve tki. 
12. jū nija  ir Trī svienī bas sve tki, kad pa rdoma jam 
Visūvarena  Dieva trī s personū—Dieva Te va, Dieva 
De la ūn Sve ta  Gara nozī mi mū sū ticī bas dzī ve . 
Jū lija me nesī  25. datūma  ir apūstūl a Je kaba diena, 
ko atzī me sim sve tdiena  24. datūma . Atgriez oties 
ūz Jū lija sa kūmū, ja piemin ASV Neatkarī bas dienū 
4. jū lija . S os sve tkūs piemine sim 3. jū lija 
dievkalpojūma . Lai mūms visiem ir sve tī ga vasara! 

ma cī ta js Oja rs Freimanis 

Foto: Elizabete Freimane 
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Kungs Jēzu, Tu parādījies negaidīti, tad negaidīti pazūdi, no 
mācekļu acīm.  Šorīt, lūdzam, palīdzi mums nojaust, ko Tu 
mums vēlies mācīt caur Taviem mūžīgi patiesiem vārdiem. To 
lūdzam Jēzus vārdā.  Āmen.   
 

P e ks n i Je zūs bija kla t.  Aizsle gtas dūrvis Je zū neaizkave ja, kaūt Vin a 
ieras ana s pa rsteidza ma cekl ūs.  Aūgs a mcels ana s rī ta  Marija vin iem ne 
tikai bija ve stī jūsi:  “Es savū Kūngū esmū redze jūsi ūn to Vin s  man sacī ja!” 
Un tie bija Je zūs va rdi:  “Es ūzka pjū – (angliski, ascend) pie mana Te va ūn 
jū sū Te va ūn pie mana Dieva ūn jū sū Dieva.”  Ma cekl i ties a m doma ja, ka 
Je zū vairs neredze s.  
Iedoma simies ūz mirkli ma cekl ū izbrī nū, nezin ū, bailes sle pjoties aiz aiz-
sle gta m dūrvī m.  Vin i jūta s apdraūde ti. Na k pra ta  tas, ko ka ds mine ja, ka ta  
bija cere jis, ka Kristūs aūgs a mcels ana s ūn na ves ūzvara, Kristūs aūgs a m-
cels ana s mainī s visū, kas notiek Ukraina !  Vin s  ta  cere ja, ka notiks brī nūms 
ūn iesta sies miers.  Bet draūsmī gie ūzbrūkūmi tūrpina ja s lī dz ar s ī  kristies a 
cī n ū izprast, kūr ir Dievs ūn ka de l , s k iet, l aūnūms tūrpina ūzvare t.  
Vai ma cekl ūs mocī ja lī dzī gas domas? Vai arī  ta de l  Je zūs ierada s pie vin iem 
ar miera sveicienū ūn da vina tiem Sve to Garū!? Toreiz tome r visi ma cekl i 
nebija kla t. Nav teikts, kūr bija Toms, ko saūc par dvī ni, kaūt neviens nezi-
na, ka  dvī nis vin s  bija. Jū sū bijūs ais ma cī ta js, nelaik is Vilis Va rsbergs  rakstī -
ja, ka ir l oti labi, ka nezina m ka  dvī nis bija Toms, “jo tad ikviens no mūms 
Tomū varam ūzskatī t par savū dvī ni. Tū savū “dvī ni” redzi spogūlī .”   
Kūr todien bija Toms? Varbū t, ka vin s  gribe ja bū t viens. Ka  tie, kas lielos 
pa rdzī vojūmos nemekle  citūs, bet klūsūmū ūn mierū. Vai Toms pa rdoma -
ja ka  mainī jūsies vin a ticī ba? Kaūt tik biez i vin ū saūcam par neticī go Tomū, 
liekas, ka vin a ticī ba nozī me ja ko vaira k ka  nes aūbī gū piekris anū ka dai 
dogmai vai to siste mai, bet pal a vī ba ūn ūzticī ba personiskam Dievam. 
Ta dū vin s  bija iepazinis Je zū , kūr s  Tomam licis pazūdis ūz visiem laikiem. 
Kas vin ū veda atpakal  pie citiem ma cekl iem? Vai vin s  mekle ja citū tūvī bū 
ūn sadraūdzī bū. S aūbos, ka Toms sagaidī ja dzirde t, ka Je zūs bija ieradies 
ūn l a vis vin iem pa rliecina ties, ka tas patiesi bija Vin s , kas pie krūsta mira 
ūn aūgs a mce la s! Ma cekl i pe c tam lī ksmoja s ar lielū priekū! Veselas asto-
n as dienas? Tas liekas l oti gars  laiks!   
Reiz ma cī ta jam, kūr s  reiz stra da ja Č ika gas Sv. Ja n a draūdze , no citas draū-
dzes da mū komitejas prieks nieces san e ma lū gūmū neaizmirst, ka pe c 
dievkalpojūma paredze ts liels, svinī gs  jūbilejas mielasts – ūn ta de l , nū, vai 
ma cī ta js, lū dzū, vare tū saī sina t spredik i.  Nū, ka  varbū t tikai Ma ris K irsons 
prot, vin s  nolasī jis spredik im paredze to Bī beles tekstū ūn draūdzi pa rstei-
dza ar savū A men. Spredik is viena  va rda ! Un varbū t itin labs! A men tac ū 
nozī me : Patiesi, tas ta  ir! Un Dieva va rdi tac ū pas i spe j sevi izskaidrot, ka  
Ma rtin s  Lūters ma cī ja. Bet ne jaū bez palī dzī bas!   
Tas iespe jams tikai ar Sve ta  Gara palī dzī bū. To zina ja mū sū Pestī ta js. Ma -
cekl iem pies k irot jaūnū dzī ves ūzdevūmū, Vin s  saka: “Ka  Te vs mani ir 
sū tī jis, ta  arī  es jū s sū tū. San emiet Sve to Garū! Kam jū s gre kūs piedosiet, 
tiem tie bū s piedoti, kam patūre siet, tiem paliks!” to sacī jis, Je zūs pazū d. Uz 
vaira k ka  aston a m diena m.   

S is teksts vienme r liek doma t par spe li, ko daūdzi esam spe le jūs i ar visma-
za kajiem Dieva be rnin iem. Viena  mirklī  Tū pasle pies aiz roka m, na kama  
mirklī  atkal zī dainī tim para dies! “Kūr ma min a? – te ma min a!”  Mūms ta  
patī k izraisī tie be rnin a smiekli, bet de l  s ī s spe les be rnin a  sa k ieaūgt ūzticī ba  
– ka arī  tad, kad ma min a,  vai papin s , vai ka ds cits ‘pazū d’ no vin ū acū re-
dzes, tie tome r nav pazūdūs i.  
Vai Toms bija pazūdis pa rdoma s ta s aston as dienas? Vin s  tome r atrod cel ū 
atpakal  pie ma cekl iem ūn ir kla t, kad ve lreiz Je zūs para da s ūn aicina Tomū 
pa rbaūdī t Je zūs re tas. Ja n a evan g e lija  ir pirmais, kūr s  apliecina: “Mans 
Kūngs ūn mans Dievs!” S oreiz Je zūs paliek ūn dara ve l citas zī mes, atkla jot 
ma cekl iem ka  Sve tais Gars arī  caūr vin iem tūrpina s darī t Dieva darbū, kad 
Vin s  patiesi vairs nebū s vin ū vidū .   
Teologs Krister Stendahl reiz ma cī ja, ka vin am nepatī k rūna t par Sve ta  
Gara spe kū, jo tas va rds, dūnamis, vin am saista s ar vara m, ar ilga m ka dam 
bū t noteice jam. Vin s  lika doma t, cik bū tū daūdz laba k bū tū rūna t par Sve ta  
Gara energ ijū! Va rdam energ ija griek ū valoda   sakne  ir va rdi: en ergon, tas 
ir – darba  piedzī votais! Vai darbī ba  – ka  Apūstūlis Pa vils ve stūle  Efezies iem 
vaira kas reizes skaidro: “Apliecina dami patiesī bū mī lestī ba , me s pieaūg-
sim Kristū , kas ir galva visam. No vin a visa miesa, saistī ta ūn savienota 
visa da m saite m katra dal a , darbodama s ūn celta vin a mī lestī ba , iegū st 
spe jū aūgt!” (Efez. 4:15-16) 
Sve ta  Gara da vana dod spe jū stra da t ūn aūgt. Un to patiesi piedzī voja s ī  
draūdze pirms 25. gadiem! Čik gan arī  caūr jūms Sve tais Gars daz a dos 
veidos nav darbojies! Varbū t neveicot brī nūmūs, kūr ūs nespe jam ar pra tū 
izskaidrot, bet kūr i tome r paliek neaizmirstami.   
Tie ir mirkl i, kad draūdzes locekl i, kopa  lū dzot ūn stra da jot, gadū pe c gada 
aūg stipra k ticī ba  ūn tūva k Kristūm ūn cits citam. 
Sv. Pe ter a draūdzes dibina s anas dievkalpojūma  pra vests Uldis Čepūre 
teica: “Draūdze – no cilve kiem veidota – ir arī  garī ga ī stenī ba ūn ta s dzī ve, 
prieki, darbs, veiksmes ūn neveiksmes Kristūm rū p.”    
Rū p tik dzil i, ka Vin s  visūs s os gadūs jū s ir sve tī jis ar Sve ta  Gara spe ka, ener-
g ijas ūn Savas kla tbū tnes!   
Nosle dzot savū evan g e lijū Ja nis apliecina, ka viss tas, kas, ko vin s  bija rakstī -
jis bija ar nolū kū: “Lai jū s tice tū, ka Je zūs ir Kristūs, Dieva De ls, ūn lai jūms, 
kas ticat, bū tū dzī vī ba vin a va rda . -  Ne va rda , word, bet va rda , name, kas ir 
Je zūs Kristūs.  
Dzī vojiet Vin a , arī   ka  draūdze, kūr a ka  sve tkos, ta  ik diena  ir kla t tiem, 
kūr iem ir bailes, ka  arī  tiem, kūr i, ka  Toms ūz laikū pazū d. Ja nena k pie 
jūms, dodaties pie vin iem.  
Kūr toreiz Je zūs bija ta s aston as dienas? Varbū t tūrpat, kūr Toms! Vin ū 
sarga jot, arī  par vin ū lū dzot, kame r vin s  atrada cel ū atpakal  pie ma cekl iem 
ūn pie Ta , kas gaidī ja, kame r Toms pats bija gatavs apliecina t:  Mans Kūngs 
ūn mans Dievs! To dzirdot, ticū, Je zūs pats prieka  iesaūca s: A men! Patiesi 
tas ta  ir! A men!  
 

LELBP Archibī skape 
+ Laūma Zūs evica 

Svētruna 2022. gada 24. aprīlī 
Sv. Pēteŗa draudzes jubilejā, Baltā svētdienā!  

Šīs nedēļas pirmās dienas vakarā, kad mācekļi, baidīdamies no jūdiem, bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, atnāca Jēzus un, nostājies viņu 
vidū, sacīja: “Miers jums!” To sacījis, viņš rādīja tiem savas rokas un sānus. Mācekļi, ieraudzījuši Kungu, kļuva līksmi. Jēzus viņiem atkal sacīja: 
“Miers jums! Kā Tēvs mani ir sūtījis, tā arī es jūs sūtu!” To pateicis, viņš uzpūta dvašu un tiem sacīja: “Saņemiet Svēto Garu!  Kam jūs grēkus 
piedosiet, tiem tie tiks piedoti; kam paturēsiet, tiem paliks.” Kad Jēzus atnāca, Toms, saukts Dvīnis, viens no tiem divpadsmit, nebija ar viņiem. 
Citi mācekļi viņam sacīja: “Mēs redzējām Kungu!” Bet viņš tiem atbildēja: “Kamēr es neredzēšu naglu brūces viņa rokās, kamēr nelikšu savu 

pirkstu viņa naglu brūcēs un kamēr nelikšu savu roku viņa sānos, es neticēšu!” Pēc astoņām dienām mācekļi atkal bija tur kopā, un Toms bija 
ar viņiem. Durvis bija aizslēgtas, bet Jēzus nāca un, nostājies viņu vidū, sacīja: “Miers jums!” Pēc tam viņš sacīja Tomam: “Stiep šurp savu pirk-
stu un lūko manas rokas un stiep savu roku un liec manos sānos, un neesi vairs neticīgs, bet esi ticīgs!” Toms viņam atbildēja: “Mans Kungs un 
mans Dievs!” Jēzus viņam sacīja: “Tu tici tādēļ, ka tu mani redzēji; laimīgi tie, kas nav redzējuši, bet tic.” Vēl daudzas citas zīmes Jēzus darīja 
savu mācekļu priekšā, par kurām šajā grāmatā nav rakstīts. Bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva Dēls, un lai jums, kas 

ticat, būtu dzīvība viņa vārdā. Jņ 21: 19—31 
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DIEVKALPOJUMI 

J 
ūnijs 

5. jū nijs 10:00—Vasarsvētku dienas dievkalpojūms ar dievgaldū.  
12. jū nijs 10:00—Trīsvienības sve tkū dievkalpojūms. Dievkalpojūma  

piemine sim 14. jū nija deporta cijas ūpūrūs. 
19. jū nijs 10:00—Lajū vadī ts dievkalpojūms. Ma cī ta js kalpos Gar ezera . 
26. jū nijs 10:00—Jāņa Kristītāja sve tkū dievkalpojūms ar dievgaldū.  
 

J 
ūlijs 

3. jū lijs 10:00—ASV Neatkarī bas dienas dievkalpojūms ar dievgaldū.  
10. jū lijs 10:00—Dievkalpojūms. 
17. jū lijs 10:00—Dievkalpojūms. 
24. jū lijs 10:00—Apūstūl a Je kaba dienas dievkalpojūms 
31. jū lijs 10:00—Dievkalpojūms ar dievgaldū.  
  

PĒRMINDERI 

J 
ūnijs 

5. jū nijs Aija Mrūgacz—litūrg iska  kra sa—sarkana 
12. jū nijs Rū ta Veitmane—litūrg iska  kra sa—balta 
19. jū nijs Ivars Spalis—litūrg iska  kra sa—zaļa 
26. jū nijs Pa rsla Gagaine—litūrg iska  kra sa—balta (zaļa) 
 
 

J 
ūlijs 

3. jū lijs Dace Kū la ne—litūrg iska  kra sa—zaļa 
10. jū lijs Uldis Pū lin s —litūrg iska  kra sa—zaļa 
17. jū lijs Velga Drille-Eize—litūrg iska  kra sa—zaļa 
24. jū lijs  Benita La c ka js—litūrg iska  kra sa—zaļa 
31. jū lijs  Ivars Spalis—litūrg iska  kra sa—zaļa   

Ja nevar nolikta  diena  kalpot, pe rminderiem ir ja sarūna  sev aizsta je js. Par izmain ū, lū dzū, 
savlaicī gi pazin ot draūdzes ma cī ta jam.  
773-818-6965, St.Peters.Latvian.Čhūrch@gmail.com 

Mācītājs no 1. līdz 26. jūlijam būs atvaļinājumā Latvijā 
mācītājs Ojārs Freimanis 

O. Kalpaka dienas dievkalpojūma kolekti kopa  ar da mū rī kota  kafijas galda ien e mūmiem, 
kopa  $1,435.00 draūdze ziedoja palī dzī bai Ukrainai. 

mailto:ojars.freimanis@gmail.com
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DZIMŠANAS DIENAS UN 

JUBILEJAS 

J 
ūnijs: 

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

Baipšys, Ilze Ievāne, Rūta Treknais, Linda Zuševica, 

Hugo Hūns, Jānis Lebedevs, Astrīda Robežniece     
 

J 
ūlijs: 

Roberts Blumbergs, Arturs Gaiķis, Modris Galenieks, 

Andrejs Rāve, Georgs Pavlovičs, Skaidrīte Legzdiņa, Ariana Vilciņa, Aija Mrugacz, 

Denvers Dimants, Emīls J. Magone, Juris Meisters, Lija Gaiķe      
 

Svētā Pēteŗa draudze mīļi sveic un novēl Dieva svētību visiem jubilāriem un gaviļniekiem! 
 

Kas cer uz to Kungu, atgūst spēku, ceļas spārnos kā ērgļi, skrej un nepiekūst, iet un nepagurst!  
Jes 40:31 

NO DRAUDZES PRIEKŠNIEKA 

E sam pa rdzī vojūsi Č ika gas ziemū ūn 
pande mijū. Raūga mies ūz vasarū ūn 
na kotni, bet dzī vojam tagadne  pateicī ba  
Dievam par katrū dzī vī bas mirkli. Lai tas 
Kūngs palī dz mūms visiem dzī vot pe c Dieva 
pra ta katrū dienū, mekle dami to takū, par 
kūrū Vin s  ve las, lai me s staiga tū mī lestī ba . 

N ūpat ierados cel ojūma  Lietūva  ar 
sievū Nijoli. Pirmaja  diena  bija skaisti redze t 
slaveno katedra li Vil n a . Protams, ieve rojū, 
cik skaisti ūzbū ve ta katedra le, bet liela ks 
iespaids man bija ka  lietūvies i na ca lū gt 
Dievū. L aūdis na ca ar nopietnī bū ūn 
godbijī bū. Ties a m mūms ir Dievs, kūrs  mī l 

ik katrū ūn 
ir pazī stams 
visa m 
taūta m. Lai 
me s 
tūrpina m 
Vin ū pielū gt 
gara  ūn 
patiesī ba . 
“Dievs ir 
Gars; un kas 
Viņu pielūdz, 
tiem Viņš ir 
jāpielūdz garā un patiesībā”. Jn  4:24     

 

Draūdzes prieks nieks Ivars Spalis                                         

RUDENS RATNĪCAS  

tirgus notiks  

2022. gada 9. un 10. septembrī 
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A prī l a me nes a kla tesos os jūbila rūs Daci Penci ūn Lū cijū 
Sprenni draūdze sveica pe c 2022. gada 3. aprī l a 
dievkalpojūma. Sveice ji: Ina ra Ieva ne, Ivars Spalis ūn ma c. 
Oja rs Freimanis 

Foto: Elizabete Freimane 

L ieldienas draūdze svine ja 2022. gada 17. aprī lī  
skaisti noforme ta  baznī ca . Pe c tam visi baūdī ja gar-
da brokastis Freiman ū ūn Tomsonū dzimtū izka rto-
jūma  ar bras iem palī giem ūn palī dze m. 

Foto: Elizabete Freimane 

Ģ 
imenes/ Ma tes dienū atzī me ja m 2022. gada 8. 

maija . Bī beles lasī jūmūs lasī ja Kristofers ūn 
Emī lija Blūmbergi. Pe c tam baūdī ja m gardas 
pūsdienas Blūmbergū ūn Tomsonū g imen ū 
izka rtojūma . Pe c pūsdiena m draūdze sveica  
kla tesos os maija jūbila rūs: E rikū ūn Kristoferū 
Blūmbergūs ūn A rijū Bergmani. 
 

Foto: Elizabete Freimane 
ūn no E rika Blūmberga archī va 
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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 
Pasteidzieties, palikušas vien dažas kapu vietas! 

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: St.Petrs.Latvian.Church@gmail.com  

Ja jums nepieciešams satikt mācītāju slimību gadījumos un citās dzīves situācijās,  

lūdzu, zvaniet, viņš jūs apciemos un palīdzēs iespēju robežās! 

Mācītājs no 1. līdz 26. augustam būs atvaļinājumā Latvijā 

Nepieciešamības gadījumos sazinieties ar draudzes priekšnieku Ivaru Spali 

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  

atbilstošā mēneša dāmu grupas vadītāju un mācītāju, lai pieteiktu ziņojumu  

mailto:st.peters.latvian.church@gmail.com
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DRAUDZES ZIN AS 
St. Peter's Latv. Ev.- Lūth. Čhūrch 
450 Forest Preserve Drive 
Wood Dale, IL 60191-1983  

Draudzes mācītājs:    Ojārs Freimanis 773-818-6965;  ojars.freimanis@gmail.com 
Draudzes priekšnieks:   Ivars Spalis  630-485-1988;  ivspalis@gmail.com 
  
Dāmu saimes priekšniece:          Ināra Ievāne  708-799-8636;  inaraievans@att.net   
 
Tālrunis baznīcā:    630-595-0143; WiFi: St Peters peterisi  (lejastelpa s)  
        Vai: SvPetera  SvPetera  (baznī ca ) 
Kasieres:    Rūta Veitmane:  847-398-2631 
     Lūcija Sprenne:  630-231-3229  
 
Sv. Pēteŗa draudzes Facebook:   
https://www.facebook.com/Cikagas-LELBA-Sv-Petera-Draudze-St-Peters-Latvian-Lutheran-Church-
112728312638790  
 

Draudzes Ziņu redaktors: māc. Ojārs Freimanis. Autori ir  atbildīgi  par rakstu saturu un pareizrakstību. 
Rakstus un informāciju nākošajām Draudzes Ziņām, lūdzu iesūtīt mācītājam līdz  
2022. gada 17. jūlijam. st.peters.latvian.church@gmail.com, ojars.freimanis@gmail.com  

https://www.facebook.com/Cikagas-LELBA-Sv-Petera-Draudze-St-Peters-Latvian-Lutheran-Church-112728312638790
https://www.facebook.com/Cikagas-LELBA-Sv-Petera-Draudze-St-Peters-Latvian-Lutheran-Church-112728312638790
mailto:St.Peters.Latvian.Church@gmail.com
mailto:ojars.freimanis@gmail.com


LATVIEŠU EVANĢELISKI LUTERISKĀ SV. PĒTEŖA DRAUDZE 

ST. PETER’S LATVIAN EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH 

450 Forest Preserve Dr., Wood Dale, IL 60191‐1983; tālr. 630‐595‐0143 

STIPENDIJU (ATBALSTA*) PIEPRASĪJUMS SV. PĒTEŖA DĀMU SAIMEI 

 

 Cienījamā Sv. Pēteŗa draudzes dāmu saimei! 

 Es |mani vecāki | vecvecāki ir Sv. Pēteŗa draudzes locekļi, un es vēlos lūgt atbalstu, lai 
 piedalītos 

    —  Krišjāņa Barona Latviešu skolā (KBLS) 

    — Gaŗezera vasaras izglītības programmā 

     — bērnu nometnē 

     — sagatavošanas skolā (GSS) 

     — vasaras vidusskolā (GVV) 

    —  ALA "Sveika, Latvija!" programmā 

    —  2 x 2 seminārā jauniešiem 

    — latviešu bērnudārzā vai pirmskolā Stariņš 

 Par sevi varu pastāstīt:____________________________________________________________ 

———————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————————————- 

Vārds, uzvārds, adrese, telefons, e-pasts:          _________ 

              _________ 

*Pieprasījumus izvērtēs dāmu saimes valde,  piešķirot atbalstu, ņemot vērā dāmu saimes tā laika 

pieejamos līdzekļus.  

 Izpildītas pieprasījumu veidlapas lūdzam sūtīt dāmu saimes priekšniecei Inārai Ievāns: 

     e-pasts:  inaraievans@att.net 

     Adrese:  1347 East Lyn Ct, Homewood, IL 60430-3833 

 


