
  

SV. PĒTEŖA  

DRAUDZES ZIŅAS 
Nr. 143                                        2022. gada augusts—septembris  

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

M anupra t attē ls, ko izvēidoju piēliētojot 
Corel Paint Shop Pro programmu, labi 
atspogul o latviēs u kristiēs a idēntita ti. Ja n u 
vainags ar ozola lapa m, margriētin a m, 
rudzupuk ē m un cita m Ja n u za lē m atga dina 
mu su piēdērī bu latvju tautai un tradī cija m. 
Savuka rt bē rza krusts, ka ēsam piēdērī gi 
Jē zum Kristum, kurs , gla bjot mu s, mira piē 
krusta. Ta dē l  s aja  rēizē  rēdaktora slēja  
piēda va ju Draudzēs Zin u lasī ta jus pa rdoma t 
sprēdik i, ko tēicu Ja n a Kristī ta ja diēna  mu su 
diēvnama  2022. gada 26. ju nija .  
Bī bēlēs tēksts no Lu kas ēvan g ē lija 1. nodal as:  
„Lai slavēts Kungs, Israēla Dievs, jo Viņš ir 
uzlūkojis savu tautu un devis tai pestīšanu, un 
Viņš ir cēlis mums pestīšanas ragu sava kalpa 
Dāvida namā,  kā Viņš kopš sendienām ir 

runājis caur svēto praviešu muti: glābt mūs no 
ienaidniekiem, no visu to rokām, kas mūs ienīst, 
parādīt žēlsirdību mūsu tēviem un pieminēt savu 
svēto derību,  zvērestu, ko Viņš zvērējis mūsu 
tēvam Ābrahāmam, lai mēs, no ienaidniekiem 
izglābti, bez bailēm, svētumā un taisnīgumā 
Viņam kalpojam visas sava mūža dienas. Un tevi, 
bērniņ, sauks par Visuaugstā pravieti. Tu iesi 
tam Kungam pa priekšu sataisīt Viņa ceļu, lai 
dotu Viņa tautai pestīšanas atziņu caur grēku 
piedošanu mūsu Dieva sirds žēlsirdības dēļ. 
Tādēļ rīta zvaigzne mūs no augšienes uzlūkos,  
lai mirdzētu tiem, kas mīt tumsā un nāves ēnā, 
un atgrieztu mūsu kājas uz miera ceļa.” Un 
bērniņš auga un kļuva stiprs garā, un bija 
tuksnesī līdz tai dienai, kad viņam bija 
jāparādās Israēla priekšā.” 

V ai ēsat ka drēiz spē lē jus i rēdzēs atmin as 
spē li—atrodi 10 ats k irī bas divos s k iētami 
viēna dos zī mē jumos? Daz rēiz tas izdodas 
samē ra  a tri tac u citrēiz nēmaz nēizdodas. 
S odiēn mē s svinam Ja n a Kristī ta ja svē tkus. Un 
ta pat mē s piēminam latviēs u Ja n us, kuri katru 
gadu tiēk svinē ti no 23. lī dz 24. ju nijam. 
Mē g ina s u atrast s ajos divos notikumos gan 
lī dzī bas, gan ats k irī bas, nē dēsmit, bēt trī s.  

P irma  lī dzī ba un arī  ats k irī ba ir ta da, ka Ja n a 
Kristī ta ja piēdzims ana, dzī vē tuksnēsī  un 
sludina s ana atnēsa pagriēziēna punktu 
vē sturē —vin s  sagatavoja cēl u Diēva kalpos anai 
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cilvē ku pasaulē , kad Visuaugstais iēna ca mu su 
vidu  cilvē ka miēsa —Jē zu  Kristu . Ja n i tiēk 
svinē ti vasaras saulgriēz os—Saulēs 
pagriēziēna punkta , dodot Zēmēi visgara ka s 
diēnas. Ta tad lī dzī ba ir ta da, ka abos 
gadī jumos notiēk svarī gas un globa la mē roga 
izmain as. Tac u s ēit ir arī  pirma  ats k irī ba. Ja n a 
Kristī ta ja uzdēvums bija garī gs—nora dī t 
l audī m uz pasaulēs Pēstī ta ju Jē zu Kristu, 
kamē r Ja n u svinē s anai ir socia ls mē rk is—
saliēdē t latvju tautu. Lai arī  ats k irī gi, abi s iē 
mē rk i nēs mums katrs savu svē tī bu. 

O tra lī dzī ba un ats k irī ba ir ta da, ka Ja nis 
Kristī ta js l audis iēpazī stina ja ar pasaulēs 
Gaismu. Kristus pats par sēvi sacī ja (Jn  8:12): 
“ES ESMU pasaules gaisma. Kas seko man, tas 
nestaigās tumsā, bet tam būs dzīvības gaisma.” 
S ajos Pēstī ja va rdos ir iētvērts Vin a mē rk is. 
Izgla bt savus sēkota jus no grē ka tumsas un 
iēvēst tos mu z ī ga s dzī vī bas gaisma . Tas prasī ja 
no mu su Kunga l oti daudz—Vin s  piēdzī voja 
nodēvī bu, ciēs anas un na vi piē krusta. Tac u tas 
bija viēnī gais vēids, ka  nomazga t visus mu su 
grē kus, da va t mums piēdos anu un 
salī dzina s anu ar Diēvu Tē vu. Kristus ar savu 
augs a mcēls anos no na vēs atvē ra mums piēēju 
dzī vī bas gaismai. Lī dzī ba ir ta da, ka latviēs u 
Ja n os mē s arī  svinam gaismu, jo tiēs i tad ir 
visilga kais diēnas gaismas laiks un visī sa ka s 
tumsas stundas, un tad, kad diēnas gaisma sa k 
piētru kt, tiēk kurti ugunskuri. Ats k irī ba ir ta , 
ka Kristus nēsta  pasaulēs gaisma izgaismo 
mu s no iēks iēnēs—attī ra un s k ī sta mu su garu 
un dvē sēli. Ja n os svinē ta  gaisma mu s apspī d 
no a rpusēs. S ī  Saulēs nēsta  gaisma ir vajadzī ga, 
lai rudēnī  bu tu laba raz a. Abas s ī s gaismas 
mums ir l oti nēpiēciēs amas, jo ta s ir mu su 

dzī vī bas avots.   

P ē dē ja , trēs a  lī dzī ba un ats k irī ba ir ta da, ka 
Ja nis Kristī ta js, ar to, ko vin s  darī ja un 
sludina ja, atga dina ja cilvē kiēm, ka Diēvs tos 
joproja m mī l. Lai gan vin a va rdi daz ka rt 
skanē ja l oti skarbi, kad l auz u pu lis na ca piē 
vin a san ēmt kristī bu grē ku piēdos anai, ka  s iē 
no Lk 2: “Jūs odžu dzimums, kas jūs ir mācījis 
bēgt no dusmības, kas nāks? Tad nu nesiet 
cienīgus atgriešanās augļus … katrs koks, kas 
nenes labus augļus, tiek nocirsts un iemests 
ugunī.” Tomē r galvēnais, ko Ja nis vē stī ja 
cilvē kiēm bija Diēva mī lēstī ba, ko Vin s  atkla ja 
sava  Dē la —Jē zu  Kristu . Par to lasa m cita Ja n a 
liēcī ba : “Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu 
vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas viņam tic, 
nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība.” 
Savuka rt svinot Ja n us, mē s para dam savu 
mī lēstī bu uz mu su tautu, uz mu su tradī cija m, 
uz mu su vē sturi, uz mu su bē da m un mu su 
priēkiēm. S ēit ēs doma ju par “tī ru” Ja n u 
svinē s anu, kur nav piēviēnotas ma n ticī bas 
piēdēvas, ar kura m mums ka  latviēs u 
kristiēs iēm nav nēka  kopī ga. Abi s iē svē tki—
Ja n a Kristī ta ja diēna un Ja n i mums ir ja svin un 
ja atcēras. Kur pirmiē atga dina par to, ka 
Kristus iērada s s aja s pasaulē  viēnī gi mu su dē l , 
ka Vin s  atnēsa mums mu z ī ga s dzī vī bas gaismu 
un Diēva mī lēstī bas vē sti piēdos ana . Un 
otriē—ka mums ka  latvju tautai ir ja priēca jas 
par gaismu, par Sauli, kas dod zēmēi ēnērg iju 
nēst augl us, ka ēsam ka  tauta, vismaz 
atsēvis k a s rēizē s, saliēdē ta, ka mī lam savu 
tautu, savas tradī cijas un, ka joproja m spē jam 
kopī gi priēca tiēs un lī ksmot par visu labo, ko 
Diēvs mums ir dēvis un joproja m da va . A mēn  

ma cī ta js Oja rs Frēimanis 

PĒRMINDERU KALPOŠANA 
Pēdējos gados dažādu iemeslu dēļ ir samazinājies draudzes locekļu skaits, kas ir ietekmējis arī diev-
kalpojumu apmeklējumus un pērminderu sarakstu. Agrākā prakse bija tāda, ka pērminderu kalpo-
šanas saraksts galvenokārt veidojās no draudzes Padomes locekļiem. Šobrīd sarakstu sastādu pār-
svarā no regulārajiem dievkalpojumu dalībniekiem. Lūdzu, ja vēlaties kalpot savai draudzei, atsūtiet 
man e-pastu. Labprāt sarakstā ievietotu arī kādus no draudzes jauniešiem. Padomājiet par kalpoša-
nu oktōbŗa un novembŗa mēnešos un dodiet man ziņu. 
Lai Dievs mūs visus svētī, Viņa darbu darot!    
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NO DRAUDZES PRIEKŠNIEKA 

Crēdit: https://davidsthoughts.ca/  
 

Vasara projām steidzās 

J 
u lijs sēn jau sa ciēs un augusts mu s drī z svēi-

cina s. Vasara ir laiks, kad varam izbaudī t un ap-
brī not Diēva radī to skaisto dabu. Es cēru, ka kat-
ram ir bijusi izdēvī ba mazliēt atpu stiēs s inī  lai-
ka . Ja mazliēt apsta jamiēs un miērī gi pa rbau-
da m Diēva radī bu, vai ta  bu tu zila  dēbēss vai 
ka ds putnin s , ēsam sēvi atviēglojus i no modēr-
na s dzī vēs mu z ī gas skriēs anas. “Rimstiētiēs un 

atzī stiēt, ka Es ēsmu Diēvs, cildina ms tautu starpa , 
cildina ms pa visu pasauli!” (Psalms 46:10). Dzī vo-
jam laikmēta , kad l oti biēz i ēsam aizra vus iēs baudot 
mu su “smartphonēs” vai datorus. Bu tu labi, ja mē s 
atrastu laiku patiēs a m apruna tiēs viēns ar otru bēz 
ka da apara ta mu su sējas priēks a . Mē s dauzi ar s o 
problē mu cī na miēs, bēt cēntī simiēs, ka  rakstī ts, 
“...un tiē pasta vē ja apustul u ma cī ba  un sadraudzī ba , 
maizēs laus ana  un lu gs ana s”. (Apustul u darbi 2:42) 

A rī  cēru, ka Ju s atradiēt Jē zus miērina jumu Ju su 
pērsonī ga s dzī vēs pa rbaudī jumos. “Slavē ts lai ir 
mu su Kunga Jē zus Kristus Diēvs un Tē vs, z ē lastī bas 
Tē vs un iēpriēcina s anas Diēvs, kas mu s iēpriēcina 
visa s mu su bē da s.” (2. Korintiēs iēm 1:3) 

Š aja  vasara  draudzē turpina tiktiēs katru svē tdiē-
nu. Mē s gatavojamiēs piknikam augusta bēiga s baz-
nī cas da rza . Kamē r ma cī ta js Frēimanis bu s Latvija , 
piē mums ciēmosiēs pra v. ēmēr. Lazdin s  21. augus-
ta . Cēram Ju s rēdzē t kupla  skaita ! 

Ivars Spalis 

2022 . gada 3. ju lija  pē c diēvkalpojuma 
draudzē svēica kla tēsos os jubila rus: Aiju Mrugacz 
un Modri Galēniēku. Svēicē ji: Ru ta Pu lin a un ma c. 
Oja rs Frēimanis. 

Foto no O. Frēiman a archī va 

D raudzēs ma cī ta js 2022. gada 
13. ju lija  kalpoja C ika gas latviēs u 
pēnsiona ru sana ksmē . Vin am tika 
uzticē ti 3 piēna kumi: vadī t svē t-
brī di, vadī t kla tēsos os dziēda s ana , 
pavadot ar g ita ru, ka  arī  lasī t lēk-
ciju. Lēkcija bija par ASV nēatkarī -
bu un Latvijas nēatkarī bas atgu s a-
nu. 

Foto: Inēsē Stokēs un  
Arnis S ablovskis 
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DIEVKALPOJUMI 

A ugusts 
7. augusts 10:00—Laju diēvkalpojums, kalpos Ulis Pu lin s  un Ivars Spalis 

(sprēdik is)  
14. augusts 10:00—Laju diēvkalpojums, kalpos Ivars Spalis un Ulis Pu lin s  

(sprēdik is) 
21. augusts 10:00—Diēvkalpojums ar diēvgaldu, kalpos pra v. ēm. Guna rs Lazdin s . 
28. augusts 10:00—Diēvkalpojums ar diēvgaldu.  
 

S eptembris 
4. sēptēmbris 10:00—Diēvkalpojums ar diēvgaldu.  
11. sēptēmbris 10:00—Diēvkalpojums. 
 11:30—Bī bēlēs stunda. Vē stulē Romiēs iēm. 
18. sēptēmbris 10:00—Divvalodī gs diēvkalpojums ar diēvgaldu. 
25. sēptēmbris 10:00—Diēvkalpojums. 
 13:00—Kapu svē tki Olī vkalna kapos. 
  

PĒRMINDERI 

A ugusts 
7. augusts Ruta Frēimanē—liturg iska  kra sa—zaļa 
14. augusts Dacē Ku la nē—liturg iska  kra sa—zaļa 
21. augusts Uldis Pu lin s —liturg iska  kra sa—zaļa 
28. augusts Dacē Pēncē—liturg iska  kra sa—zaļa 
 
 

S eptembris 
4. sēptēmbris Aija Mrugacz—liturg iska  kra sa—zaļa 
11. sēptēmbris Inēsē Stokēs—liturg iska  kra sa—zaļa 
18. sēptēmbris Ivars un Nijolē Spalis—liturg iska  kra sa—zaļa 
25. sēptēmbris Ru ta Vēitmanē—liturg iska  kra sa—zaļa 
   

J 
a nēvar nolikta  diēna  kalpot, pē rmindēriēm ir ja saruna  sēv aizsta jē js. Par izmain u, 

lu dzu, savlaicī gi pazin ot draudzēs ma cī ta jam.  
773-818-6965, St.Pētērs.Latvian.Church@gmail.com 

mācītājs Ojārs Freimanis 

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

A UGUSTS: 

Velta Dārziņa, Ojārs Freimanis, Kārlis Augis Baipšys, 

Solvita A. Baipšys-Kalniņa, Vija Brēmane, Ivars Vītols, 

Linda Tomson, Guntis Kiršteins, Astrīda Meņģele, Dace 

Ventere, Rasma Priede, Daumants Hāzners, Gunta 

Kiršteina, Arvīds Rupeiks, Viktors A. Lāčkājs      
 

S EPTEMBRIS: 

Aleksandra Lilija Rickher, Ārija Bergmane, Žanette 

Plūme, Sarma Ejupe, Anda Sokalski, Emīlija K. 

Blumberga, Andris Dzelme, Valda Ulmane, Ināra 

Ķirsone, Mārtiņš Vārpa, Kalvis Cers, Ilze Šmidchena, Talia K. Tomson, Lillia 

Dimante, Ēriks R. Blumbergs, Ēriks Sprenne, Arnis K. Robežnieks   
    
 

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 

RUDENS RATNĪCAS  

tirgus notiks  

2022. gada 9. un 10. septembrī 

V irtuves dežūras augustā 
7. augusta : Stokēs / Iēva nē;  
14. augusta : Stokēs / Iēva nē;  
21. augusta : Anna Blumbērga;  
28. augusta : Zaimin a / Frēimanē  
(draudzēs pikniks) 
 

S a kot ar sēptēmbri, da mu saimēs gru-
pas tiks sakombinē tas no 6 grupa m uz 5.  
Piē ta  vē l ir ja piēstra da .  Izsutī s u pirms 
sēptēmbra jauno sarakstu. 
 

Sigrī da Rēnigērē ir ziēdojusi baznī cai 4 
skaistas latviskas sēgas.  Vin ai ir lu gums, lai 
to liēla ko noviēto priēks tēlpa , kur ēlēvators 
piē siēnas kad na k lēja  pa trēpē m.  E riks 
Sprēnnē to noka rtos.  
 

D a mu saimēs grupas vadī ta ju un valdēs 
sē dē bu s sēptēmbrī . Datums vē l nav no-
lēmts. 
 

Ina ra Iēva nē 

NO DĀMU SAIMES PRIEKŠNIECES 
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ATVADĪŠANĀS NO VIJAS REINFELDES 
2022. gada 16. jūlijs 

Foto: Uldis Pu lin s  
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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 C10, 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! 

 

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. Pētēr's Latv. Ev.- Luth. Church 
450 Forēst Prēsērvē Drivē 
Wood Dalē, 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  (lējastēlpa 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 18. septembrim. 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

