
    KRISTUS EV.- LUTERISKĀS LATVIEŠU DRAUDZES             
HAMILTONĀ APKĀRTRAKSTS 2018. GADA NOVEMBRIM 
Adventes svētdienas .... 

Četras svētdienas pirms Ziemassvētkiem tiek dēvētas par adventes svētdienām. Katru gadu 
pirmā adventes svētdiena iekrīt citā datumā – novembra beigās vai decembra sākumā. 
Šogad pirmā adventes svētdiena tiek atzīmēta 2. decembrī, kas kristīgajā pasaulē iezīmē 
Ziemassvētku gaidīšanas sākuma dienu. Tieši ar Pirmo adventi sākas arī kristīgās baznīcas 
jaunais gads. 
Ar adventi atzīmē arī visu laika posmu no Pirmās adventes svētdienas līdz Ziemassvētkiem, 
un šo laiku varētu raksturot ar diviem vārdiem – atnākšana un gaidīšana. Latīņu valodas 
vārds "advenire" nozīmē atnākt.                                                                                                                                     
Tas ir kluss pārdomu un gatavošanās laiks Kristus pirmās atnākšanas pieminēšanai un 
svinēšanai – Ziemassvētkiem. Tas ir laiks, lai katrs savās domās ietu dziļumā, jo lielas lietas 
prasa laiku. Katram vajadzētu tikt skaidrībā, cik vajadzīga viņam ir gara gaisma, kam viņš 
gatavojas šajā adventes laikā, kādas ir viņa cerības, vērtības un uz ko viņš tiecas? Jo, tikai 
veltot pārdomām laiku un gatavojoties, atnākot Kristus piedzimšanas dienai, var sajust 
gaismas un mīlestības atnākšanas svētkus, saka Juris Cālītis, Latvijas Universitātes 
Teoloģijas fakultātes docents, Rīgas Reformātu-Brāļu Evaņģēliski luteriskās draudzes un 
Anglikāņu baznīcas Svētā Pestītāja draudzes mācītājs.                                                
Adventes laika viens no galvenajiem simboliem ir vainags jeb aplis, kas apzīmē mūžības 
ritējumu un vienotību. To tradicionāli veido no mūžzaļiem priežu vai egļu zariem, kas 
simbolizē cerību un mūžīgo dzīvību.                                                                                                                                               
Otrs neiztrūkstošs adventes simbols ir četras sveces, un katrā adventes svētdienā tiek 
aizdedzināta viena no tām, simbolizējot gaismas uzvaru pār tumsu. Luteriskajā baznīcā pirmā 
svece tiek dēvēta par pravieša sveci, simbolizējot cerību – Kristu. Otrā ir Betlēmes svece, 
apzīmējot aicinājumu uz pestīšanu. Trešā ir ganiņu svece – prieks. Bet ceturtā ir eņģeļu 
svece, kas simbolizē mīlestību.                                                                                       
Adventes laikā dominē tumši violetā krāsa: tā ir sarkanās jeb ciešanu un zilās jeb cerību 
krāsas sajaukums. Tā liecina gan par Ķēniņa ierašanos uz zemes, gan tā atzīmē gaidīšanas 
laiku. Arī svecēm adventes laikā vajadzētu būt violetām. Toties Ziemassvētkos violetā krāsa 
tiek nomainīta pret balto.                                                                                                                                                 
Adventes tradīcijas aizsākums meklējams 490. gadā, kad bīskaps Tūras Perpētijs oficiāli 
atzina adventi par grēku nožēlas laiku Rietumeiropas baznīcā, uzliekot trīs dienu gavēni 
nedēļā līdz Ziemassvētkiem. Tādēļ līdz ar pirmo adventi sākas arī pirmssvētku gavēņa laiks.                              
Tā kā Kristus ir solījis atnākt vēlreiz, tad advente ir cieši saistīta arī ar otrās atnākšanas 
aktualizēšanu. Pirmajā reizē Jēzus Kristus nāca kā cilvēkbērns, ar pazemību, mīlestību un 
piedošanu, bet otrajā reizē viņš vairs nenāks kā nevarīgs zīdainis, bet gan kā ķēniņš, kura 
priekšā tiks sapulcētas visas tautas.                                                                                                                    
Ir ierasts šo laiku uztvert kā gaišu domu, labu noskaņu pilnu. Mēs kļūstam mīļāki, sirsnīgāki 
un dodošāki. Tomēr galvenais ieguvums, ko advente ikvienam mums var dot, ir tie garīgie 
notikumi, kas notiek šajā laikā cilvēkā pašā, liekot uzplaukt mīlestībai pret dzīvi un 
apkārtējiem nevis uz četrām nedēļām, bet visas dzīves garumā.                                                                                               



               DIEVKALPOJUMI UN CITI NOTIKUMI                 
Novembrī 

Svētdien, 4. novembrī plkst. 11:00 (PĒC JAUNĀ LAIKA)  Dievkalpojums 

Otrdien, 6. novembrī plkst. 12:00  Dāmu komitejas sēde 

Svētdien, 11. novembrī plkst. 11:00  Draudzes padomes sēde 

Svētdien, 18. novembrī -  DIEVKALPOJUMS NENOTIKS.  
                                          Latvijas 100 gadu atceres sarīkojums plkst. 15:00 LIUNA STATION 

Svētdien, 25. novembrī plkst. 11:00 Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums ar dievgaldu 

********************************************************************************************************************************************************* 

MUMS AIZGĀJUŠIE:  

Ilona Bedrītis  dzimusi 1925. g. 2. dec., mirusi 2018. g. 27. sept., Londonā.                                  
      Piemiņas svētbrīdis paredzēts 12. novembrī, Londonā. 

Zeltīte Grīnberga  dzimusi 1923. g. 26. dec., mirusi 2018. g. 8. okt. Dundasā.                                  
   Privāts piemiņas svētbrīdis š. g. 27. oktobrī ģimenes fermā, Flamborough. 

Gundega Zutis  dzimusi 1931. g. 8. apr., mirusi 2018. g. 19. okt. Hamiltonā. 
         Aizlūgums un izvadīšana no Dodsworth and Brown bēru nama 26. oktobrī .  

NEVIENS MŪSU STARPĀ NEDZĪVO SEV PAŠAM, UN NEVIENS NEMIRST SEV PAŠAM. JO ,  
JA DZĪVOJAM, DZĪVOJAM SAVAM KUNGAM UN, JA MIRSTAM, MIRSTAM SAVAM KUNGAM. 
TĀTAD VAI DZĪVOJAM VAI MIRSTAM, - MĒS PIEDERAM SAVAM KUNGAM. JO TĀDĒĻ 
KRISTUS IR MIRIS UN DZĪVS TAPIS, LAI BŪTU KUNGS PAR MIRUŠIEM UN DZĪVIEM. 
Rom. 14:7- 9  
**************************************************************************************************************************************************** 

ZIEDOJUMI PIEMIŅAS FONDĀ UN CITUR  (Saņemti līdz 2018. gada 14. oktobrim) 

Piemiņas fondā: $ 200.- Dina Etmanskie (mātes Ritas Baumanes piemiņai); $ 50.- Kārlis un 

Daina Ozoli (Indriķa Kaņepa piemiņai).  Baznīcas apkurei un citiem remonta darbiem : 
$ 1000.- Mirdza Avens; $ 200.- Ilga Andersons; $ 150.- Kārlis in Daina Ozoli;  

$ 50.- Irma Upmane.          Sirsnīgs paldies ikvienam par dāsno devumu. 

**********************************************************************************************************************************************************  



  UZMANĪBU, UZMANĪBU ! 
  Laipni lūdzam visus apmeklēt                
D. K. rīkoto Ziemsvētku tirdziņu   
2018. g. 2. decembrī, tūliņ pēc        
dievkalpojuma. Būs garšīgas         
siltas pusdienas,  pārdošanā  
piparkūkas  un  daudz  dažādi            
cepumi  un  smalkmaizītes. 
                                                         

BAGĀTĪGA  LOTERIJA!                                                             
Nākošā D. K. sēde paredzēta 2018. gada 6. novembrī plkst. 12:00 baznīcas lejas zālē. 

Astrīda Grinvalds. 
********************************************************************************************************************************************************* 

NO ROKAS ROKĀ ….. 
2018. gada produktu vākšanas akcija iet “pilnā spēkā”! Zaļā kaste sāk pildīties un cerams, ka līdz š. g. 9. 
decembrim būsim savākuši daudz “ēdamā”. Jautājot “Mission Services”, kas būtu šī gada vēlamie produkti, 
atbilde bija: tuna, zemesriekstu sviests, zupas bundžās, dažādi sausie produkti - pupas, zirņi, tāpat vēl arvien ir 
liels pieprasījums uz “KD dinners”, kas ir makaroni ar siera mērci, “KRAFT” kompānijas ražoti. Ja jums ir 
iespēja par labu cenu iegādāties kādus citus bundžu  produktus, lūdzu - pērciet un nesiet.   Viss noderēs…. 
Tāpat, ja jums ir izdevīgāk iedot naudu, par to nopirksim kādu no pieprasītajiem produktiem un ieliksim kastē. 
Izsakām jums jau tagad lielu paldies un teiksim paldies atkal nākošajā reizē! 
******************************************************************************************************************************************************* 

Baznīcas remonta darbi turpinās…. 

14. oktobra svētdienā, dievkalpojama laikā, varējām daudzus dievlūdzējus redzēt sēžot ar mēteļiem.  
Jaunā krāsns vēl nedarbojās un katram bija jārūpējas par sevis sildīšanu. Aukstā baznīcas telpa mūs 
atkal sagaidīja 21. oktobra dievkalpojumā. Šoreiz daži dievlūdzēji sēdēja pat ar cimdiem rokās.           
Lejas zāle DV Hamiltonas nodaļas 68. gada svētkos 20. oktobrī daļēji tika apsildīta. Tas deva mums 
cerību, ka varbūt drīzumā viss darbosies kā vajag un garderobes telpa tiks atkal pareizi izmantota.            
Liels paldies visiem tiem, kas līdz šim jau remonta darbiem ir ziedojuši, tomēr vēl arvien 
meklējam jaunus ziedotājus, kas vēlētos mums financiāli izpalīdzēt.                                  



OPERATION CHRISTMAS CHILD             
SVĒTKU DĀVANU VĀKŠANAS AKCIJA … 
Gadskārtējā “Kurpju kastīšu” dāvanu vākšana ir sākusies. Daļa 
no Ziemassvētku dāvanām šogad tiks sūtīta trūkumā 
nonākušiem bērniem Ukrainā. Atbalstīsim viņus ar mazu 
pielīmētu zīmīti uz kastītes vāka “UKRAINE”. Nu jau vairākus 
gadus mēs no šīs draudzes esam sūtījuši dāvanas, bet ja 
kādam vēl būtu kādi jautājumi, lūdzu griežaties pie Nika 
Ozoliņa un viņš jums labprāt dos padomu, kas darāms. Pie 

katras tukšās kastes līdzi nāk instrukcijas kā paciņu sapakot, kam tā ir domāta, un arī lūgums pievienot $ 10.- 
kas ir domāti sūtīšanas izdevumiem. Lūdzam jūs ņemt līdzdalību šai projektā, tā padarot šos Ziemassvētkus 
gaišākus un priecīgākus daudziem nabadzīgiem bērniem. Kā jau visiem bērniem, viņiem ir liels prieks saņemot 

šīs negaidītās dāvanas!   DĀVANAS LŪDZAM NODOT NIKAM, JA VARAT, LĪDZ 11. NOVEMBRIM. 
********************************************************************************************************************************************************** 

Pāris vārdi par igauņu kora koncertu š. g. 7. oktobrī… 
Igauņu jauktais koris no Sv. Paula ev. lut. draudzes Viljandi, Igaunijā viesojās pie mums oktobra 
sākumā. Kora sniegums bija teicams un spriežot no klausītāju sejām visi bija apmierināti ar dzirdēto. 
Pēc neoficiālā skaitītāja ziņām uz koncertu bija ieradušies 27 latvieši, 19 igauņi + 18 koristi un 
diriģente. Pēc koncerta visi devās uz lejas zāli, kur par desmit dolāriem dabūjām nogaršot 
Denningera gatavotos uzkožamos. Loti garšīgi!   Bija gan jāpabrīnās cik daudz ēdamā daži no 
klātesošim bija varējuši uzlikt uz tiem mazajiem šķīvīšiem! Ir ziņas, ka uz koncertu ziedojumi bija $ 
544.- un lejā vēl tika ieņemti $ 440.-. Naudu nodeva korim, daļējai ceļa izdevumu segšanai, par ko 
koristi bija priecīgi un ļoti pateicīgi. Kā “ciema kukuli” no koristiem saņēmām dāvanu maisiņu, kur 
iekšā atradām “kluci” Igaunijā taisītu sieru. To varējām nogaršot 14. oktobrī, jauniešu stāstu 
pēcpusdienā, azaida laikā. Siers garšoja lieliski! Mūsu spriedums: igauņi skaisti dzied un Igaunijā 
taisa garšīgu sieru! 
********************************************************************************************************************************************************** 

Apkārtrakstu izdod Kristus ev. lut. latviešu draudzes padome Hamiltonā. Adrese: 18 Victoria Ave. S. Hamilton, 
ON L8N 2S6. Māc. Dāvja Kaņepa tālr. birojā un arī baznīcas trepju telpā ir 905 527 5810. Māc. rokas tālr. (cell 
phone) ir 289 442 6846. Māc. Dāvja Kaņepa adrese: 189 Nakoma Road, Ancaster L9G 1S6. Draudzes 
priekšnieka Jāņa Grinvalda tālr.mājās 905 335 9819. Konta pārzines R. Lozes tālr. mājās 905 575 0094, rokas 
905 387 0824. Ar māc. D. Kaņepu varat sazināties zvanot 289 442 6846,vai rakstot daviskaneps@gmail.com  


