KRISTUS EV. - LUTERISKĀS LATVIEŠU DRAUDZES HAMILTONĀ
APKĀRTRAKSTS 2018. GADA FEBRUĀRIM

MŪSU DRAUDZES MĀCĪTĀJS DĀVIS KAŅEPS SPREDIĶO 2018. G. JANVĀRĪ, AUSTRĀLIJĀ
Par Annas Ziedares Vasaras vidusskolu, Austrālijā, latviešu īpašumā “Dzintari”
Pasaules Brīvo Latviešu apvienība un AZVv ziņo: rīt, savu jauno mācību gadu uzsāks Annas
Ziedares Vasaras vidusskola. Uz vasaras vidusskolu sabrauc latviešu izcelsmes jaunieši no visas
Austrālijas un pat Jaunzēlandes. Ir prieks, ka skolēni ir gan Austrālijā dzimušie, gan arī nesenāk no
Latvijas atbraukušie latviešu jaunieši.
Arī skolas vadībā ir notikušas paaudžu maiņas. Tā, ar šo mācību gadu vidusskolu vadīs trešās
paaudzes latvietis – Markus Dragūns no Melburnas.
Jaunieši pavada trīs nedēļas latviskā vidē apgūstot latviešu valodu, gramatiku, vēsturi, ģeogrāfiju,
latviešu tautas mākslu, latviešu tradīcijas, dziesmas un tautas dejas.
Skolai noslēdzoties pirmo reizi Austrālijā dzīvojošajiem tautiešiem būs iespēja kārtot Valsts valodas
prasmes pārbaudes eksāmenu.
Eksāmenu varēs kārtot jebkurš, kam interesē uzzināt savu latviešu valodas prasmes līmeni.
Vidusskolas mācības notiek Austrālijas latviešu īpašumā “Dzintari”, Dienvidaustrālijas laukos, kas ir
apmēram divu strundu braucienā no Adelaides. Šogad skola atskatīsies uz savu jau 44. darbības
gadu!
Skolas finansējumā piedalās visa Austrālijas latviešu sabiedrība – biedrības, organizācijas, bērnu
vecāki un labvēļi. Vislielāko atbalstu sniedz Latviešu Apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē. Prieks arī
par Latvijas ĀM atbalstu – trīs latviešu valodas skolotājām no Latvijas!
2018. gadā tur piedalās arī Hamiltonas Kristus draudzes mācītājs prāv. emer. Dāvis Kaņeps.

NĀKOŠIE DIEVKALPOJUMI UN CITI NOTIKUMI

Svētdien, 4. februārī, plkst. 11:00 Dievkalpojums ar dievgaldu, pēc dievkalpojuma LSH
“Draudzīgais Aicinājums” baznīcas lejas zālē
Trešdien, 7. februārī, plkst. 11:00 Ticības celsmes stunda
Svētdien, 11. februārī, plkst. 11:00 Dievkalpojums
Otrdien, 13. februārī, plkst. 12:00 Dāmu komitejas sēde
plkst. 19:00 Draudzes padomes sēde
Trešdien, 14. februārī, Pelnu trešdiena- Gavēņa laika sākums
Kopīgs dievkalpojums ar Hamiltonas apkārtnes luterāņu draudzēm
plkst. 18:00 Vakariņas (zupa) baznīcas lejas zālē
plkst. 19:30 Dievkalpojums ar dievgaldu
Svētdien, 18. februārī, plkst. 11:00 Dievkalpojums
Trešdien, 21. februārī, plkst. 11:00 Ticības celsmes stunda
Svētdien, 28. februārī, plkst. 11:00 Dievkalpojums ar dievgaldu
Svētdien, 4. martā,
plkst. 11:00 Dievkalpojums
Pēc dievkalpojuma Draudzes gada pilnsapulce
**********************************************************************************************************************************************************

Mums zudušie :
Mūsu ilggadīgais draudzes un padomes loceklis
Ritvars Jānis Dzelme
• 1925. gada 25. janvārī - + 2017. gada 21. decembrī
*******************************

Elmārs Tētiņš
*1926. gada 10. martā - + 2018. gada 16. janvārī
*******************************

Ivars Bite
* 1929 . gada 4. decembrī - + 2018. gada 20. janvārī
**********************************************************************************************************************************************************

Ziedojumi piemiņas fondā un citur (no 2017. g. 17. decembra līdz 2018. g. 14. janvārim)
Lūcijas Skrodelis piemiņai: $ 75.- F. Briggs. Edmunda Pulciņa piemiņai: $ 100.- E. Eglītis
(Toronto). Ārmisijai: $ 40.- G. Dāvidsone (Venecuēlas Fondam).
Baznīcas remontiem: $ 30.- G. un H. Ķiķaukas (Jaunajām lampām baznīcas telpā)
**********************************************************************************************************************************************************

KUNGU GATAVOTĀS PUSDIENAS 2018. GADA 6. MAIJĀ, PĒC DIEVKALPOJUMA.
Garšīgas siltas pusdienas, augstākās kvalitātes vīni,vienreizēja apkalpošana, patīkama
atmosfēra, jautrība, dziesmas, “piptī - piptī” izloze un daudz citi pārsteigumi.
*********************************************************************************************************************************************************

Dāmu komitejas ziņojums: Paldies visiem, kas atbalstīja un bija ieradušies gadskārtējā
Draudzes eglītes sarīkojumā š. g. 30. decembrī un īpašs paldies Pēterim Eglītim, kas bija
sagatavojis ļoti garšīgas tā saucamās “zemnieku pusdienas”.
Nākošā D.K. sēde paredzēta š. g. 13. februārī, plkst. 12:00, baznīcas lejas zālē
Astrīda Grinvalds.
*********************************************************************************************************************************************************

LELBA’s ĀRMISIJA
Ārmisijas jaunais projekts “Dzīvības maize Venecuēlai”
Mīļās amatmāsas, amatbrāļi un draudzes!
Ārmisijas nozares vārdā vēlos vēlreiz pateikt paldies
visiem, kas esat atbalstījuši Cīravas mācītājmuižas
“Dzīvības ūdens” projektu. Kopā tika savākti $ 14,583.00!
2016. g. jūnijā “Charity:water” tika nosūtīta nauda, un
šobrīd ir zināms, ka darbi pie akas izrakšanas rit pilnā
sparā, un 2018. g. pavasarī tie būs pabeigti! Tad saņemsim
aprakstu, kā arī bildes un GPS koordinātes. Pie akas tiks
uzstādīta plāksne, norādot, ka šo aku ir sponsorējusi
LELBA. Tā kā “Dzīvības ūdens” projektam tika savākts
vairāk nekā 10,000.- dolāri, tad Ārmisijas nozare nolēma
atbalstīt vēl vienu projektu, starpību sedzot jau no esošiem
līdzekļiem kasē. Šis projekts ir Kambodžā, kur ģimeņu
mājās tiek uzstādīti biofiltri (biosand filters), kas attīra ūdeni.
Kambodžā ūdens netrūkst, bet bieži vien tas ir netīrs un
nav lietojams sadzīves vajadzībām. Katra ģimene, kas
saņem biofiltru, tiek apmācīta, kā to uzturēt lietošanas
kārtībā un piedalās to uzstādīšanā savās mājās. Ieguldot $ 6,000.- LELBA nodrošinās attīrītu ūdeni
340 cilvēkiem. Šis projekts būs pabeigts 2019. g.
Kā nākamo devīzi ārmisijas darbam esam izvēlējušies “Dzīvības maize”. Gan pašmāju, gan ārvalstu
mediji katru dienu atgādina, cik esam svētīti, jo šobrīd neciešam badu. Bet daudziem citiem Dieva
bērniem tā ir ikdienas realitāte, kur izdzīvošanas dziņa un dienišķās maizes trūkums ir aizēnojis
iespējas mācīties un strādāt, būt veseliem un justies drošībā.
Pateicoties LELBA priekšnieka prāv. Gunāra Lazdiņa jau iesāktajam darbam Venecuēlā, kur šodien
valda neiedomājams trūkums un krīze visos līmeņos, vēlos draudzes aicināt piedalīties projektā:
“Dzīvības maize Venecuēlai”. Prāvests Gunārs Lazdiņš līdz šim no saviem personīgajiem
līdzekļiem ir katru mēnesi sūtījis pārtikas pakas uz Venecuēlu. Vidēji tās izmaksā 250 dolārus
mēnesī. Kas sākotnē bija projekts atbalstīt 12 bērnus, kur viņi pēc skolas atnāk uz vietējo baznīcu
Valensijas pilsētā, lai saņemtu vienu siltu maltīti divas reizes nedēļā, ir “izaudzis” par projektu, kur tiek
jau atbalstīti 120 bērni!
Tā kā jebkurā valstī, kas ir nestabīla politiski un ekonomiski, ir svarīgi izveidot “tīklu” ar cilvēkiem, kuri
ir uzticami un atbildīgi, tad šajā gadījumā tas jau ir izveidots. Primārās kontaktpersonas ir mācītāja
Gunāra Lazdiņa ģimenes locekļi un baznīcas mācītājs, kas sniedz atskaites par to, cik pārtikas pakas
ir pienākušas, ko muita ir izņēmusi, cik bērni ir paēdināti, un kādus pārtikas produktus vajadzētu sūtīt
nākamajā mēnesī.
Vai ir iespējams paēdināt vairāk bērnu? Vai ir iespējams viņus ēdināt biežāk kā tikai divas reizes
nedēļā? Protams! Tādēļ aicinu ikvienu draudzi un draudzes kopu ziedot šim svētīgajam darbam!
Nupat pagājušie Kristus piedzimšanas svētki, kad Dievs top par bērnu, lai nāktu un būtu ar mums,
lai šī svētku gaisotne iedvesmo mūs dot un dalīties ar Viņa bērniem Venecuēlā.
Dace Skudiņa - LELBA Ārmisijas nozares vadītāja.

Pelnu diena, arī Pelnu trešdiena, ir septītā trešdiena pirms
Lieldienām (46. diena pirms Lieldienām), kā arī Lielā gavēņa pirmā
diena Rietumu kristietībā. Katru gadu Pelnu diena iekrīt citā datumā,
jo arī Lieldienu datums katru gadu mainās. Tā parasti ir laika posmā
no 4. februāra līdz 10. martam. 2016. gadā Pelnu diena bija 10.
februārī, 2017. gadā 1. martā, bet 2018. gadā tā būs 14. februārī.
Pelnu diena ir trešdiena, skaitot četrdesmit dienas pirms Lieldienām,
bet izslēdzot svētdienas kā Jēzus augšāmcelšanās dienas, kurām
nav gavēņa rakstura. Nav pieņemts rīkot kāzas, kristības un citus ar
priecīgām izklaidēm saistītus pasākumus. Tā vietā lielāka uzmanība
tiek pievērsta Bībelei, lūgšanai un grēksūdzei. Pelnu dienas novakarē
draudzēs notiek īpaši dievkalpojumi. Altārus šajā dienā ietērpj violetā
vai melnā krāsā, kas simbolizē ciešanas un grēknožēlu.
Pelnu dienā kristieši veic grēku nožēlu. Ticīgajiem uz galvas tiek
kaisīti pelni, kā arī no tiem uz pieres tiek uzvilkts krusts. Tā saņemot
svētību, arī mēs šai Pelnu trešdienā varēsim atļaut sev uz pieres uzvilkt pelnu krustu. Šogad
Pelnu trešdiena iekrīt 14. februārī un tā tiks atzīmēta mūsu baznīcā, 18 Victoria Ave. S. ar
dievkalpojumu plkst. 19:30 un azaidu 18:00 lejas zālē. Šis dievkalpojums būs kopīgs visām
ELCIC “Bay Area Ministry” draudzēm.
**********************************************************************************************************************************************************

B B JŪS GAIDA CIEMOS!
Kam lasīt prieks , kā arī turēt rokās īstu grāmatu ar diviem vākiem un vairākām aprakstītām
lapaspusēm, tad apmeklējiet jaunizveidoto bibliotēku baznīcas lejas zālē un izvēlaties
grāmatu, kuru ņemt uz mājām. Grāmatas, galvenokārt, ir nesen
izdotas: romāni, stāsti -vēsturiski un kaŗa, kā arī dzeja.
KUR? Baznīcas lejas zālē, grāmatu plaukts, pie sienas pa labi no
zāles ieejas
KAD? Kad esat lejas zālē
KĀ?
Pie sienas , zilos vākos ar virsrakstu Baznīcas Bibliotēka Paņemtās Grāmatas ir lapa, kur ir jāpieraksta grāmatas nosaukums,
jūsu vārds un telefona numurs un datums kad aizņematies grāmatu.
Kad grāmata izlasīta , izstrīpojiet savu vārdu un atlieciet
grāmatu atpakaļ attiecīgā plauktā.
Grāmatas jūs gaida!
**********************************************************************************************************************************************************

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) 289-442-6846. Mācītāja Dāvja Kaņepa
adrese: 189 Nakoma Rd. Ancaster, L9G 1S6 ON. Draudzes priekšn. Jāņa Grinvalda tālr. mājās ir
905-335-9819. Kontu pārzines M. Bites tālr. 905-528-5113.
Ar mācītāju Dāvi Kaņepu varat sazināties zvanot 289-442-6846, vai rakstot daviskaneps@gmail.com

