KRISTUS EV. LUT. DRAUDZES HAMILTONĀ
APKĀRTRAKSTS
2019.GADA VASARA
Laiks kā smiltis birst caur mūsu pirkstiem
(Vasara pārāk īsa)
Saullēkta pirmā pazīme lika cerēt uz iespēju nebēdāties par apģērbu. No atvilktnes paņemts krekls īsām
piedurknēm, īsās bikses kas ļauj stilbiem atbrīvoties (mazliet virs ceļiem). Šis drēbju ansamblis fortissimo
balsi dzied: “Esmu sen gatavs vasarai! Nāc tik šurp mana mīļā svelme – liec izgarot katrai lietus peļķei! Trā l
alā! Kā mums bija apnicis ziemas un pavasara mēnešos balinātā ādas krāsa - skābā krējuma baltumā! Lai
ikkatrs saules stars man iedur, kur vien tas vēlas! Man vajadzīgs: Ie-de-gums.” (atkārtot līdz dziesma
izdziest)
Kad cilvēks skatās uz rīta debesīm, tad, uzmanīgi tās vērojot, katrs var
nojaust kāda būs turpmākā diena. (Dzīvniekiem asākas iemaņas atšķirt
maiņas atmosfēriskā spiedienā nekā cilvēks, kam nav artrīta). Vecais
teiciens: “Red skies in the morning, sailors take warning; red skies at night,
sailors’ delight.” Tas skan patiess arī šobaltdien. Atminos, ka oranžs saules
riets brīdināja par lielu karstumu nākamā dienā. Un tā arī bija.
Nu lūk. Tikpat svelmīgi top vasaras plāni. Pēkšņi visa āre atvērta
nodarbībām. Dārzs, ko kopt. Puķes, ko apgriezt. Ezeri, kuri vilina peldēm, zvejām un citiem ūdens priekiem.
Pastaigas un pārgājieni valsts un vietējos parkos. Sporta prieki. Atrakciju parki. Bērniem nometne. Došanās
ciemos pie radiem un draugiem. Kāds īpašs ceļojums. Dziesmu Svētki tepat kaimiņu pilsētā. Mmmm. Cik
bagātīgi apkrauta paplāte!
Bet kā to visu paspēt? Kāpēc Dievs devis tik daudz iespēju, bet tik ierobežotu laiku? Kaut ikkatrs mācētu
visu saorganizēt, lai galu galā neiznāktu, kā tas bieži vien ir: sauja pilna pludmales smiltīm, kuras drīzi vien
pa pirkstu starpām birst līdz nekam. Sākotnējās domas un nesaskaitāmie plāni piepilda sauju, bet izvēlēties
tik grūti, ka viens pēc otra izbirst no galvas. Sirds arī tā īsti nezin vairs pie kura pieķerties. Ir jūnijs, bet
septembris lūr aiz stūra. Aiz stūra atkal vilšanās par to, ka vasarā nebūs paspēts it nekas, izņemot izraut
dažas nezāles no sakņu dobēm.
Ach. Vasara nav domāta pesimismam. Varam uz šo jauko gada laiku raudzīties kā Dieva dotu iespēju
labāk iepazīt šīs zemeslodes vārgo līdzsvaru. Zeme ietērpusies zaļumā, bet tā no cilvēka pārgalvībām trausli
un dreboši nepasargāta. Ej viegliem soļiem pa viņas virsu. Neesi vienīgi viņas patērētājs, bet vairāk izvēlies
būt viņas gādnieks! Atdod tai vismaz tik, cik to no viņas esi saņēmis. Turi ūdeni šķīstu un gaisu tīru! Viņas
mūžs, tāpat kā vasaras … un arī mūsu ikkatra nav neierobežots.
Skatoties un vērojot šī rīta debesis, liekas, ka uz vakara pusi būšu mazliet vairāk ie-de-dzis. Laiks iet kaut
ko darīt! Cik labs ir Dievs! Gods un slava Viņam! Lai Dievs arī Tevi pasargā un svētī!

DRAUDZES DZĪVES KALENDĀRS
Svētdien, 7. jūlijā plkst. 11:00 – Dziesmu svētku ekumēniskais dievkalpojums Sv. Jāņa dievnamā,
200 Balmoral Ave. Toronto. (Sprediķos diakons Imants Miezis no Dublinas. Piedalīsies Ogres koris no
Latvijas un Sv. Jāņa draudzes ansamblis) DIEVKALPOJUMS MŪSU BAZNĪCĀ NENOTIKS
DIEVKALPOJUMU SĀKUMA LAIKA MAIŅA
Svētdien, 14. jūlijā plkst. 10:00 – Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu
Svētdien, 21. jūlijā plkst. 10:00 – Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu
MĀCĪTĀJS DĀVIS KAŅEPS 2 NEDĒĻAS MĀCĪS TICĪBAS MĀCĪBU GAREZERA VASARAS VIDUSSKOLĀ
Svētdien, 28. jūlijā plkst. 10:00 – Dievkalpojums (Laju vadīts)
Svētdien, 4. augustā DIEVKALPOJUMS MŪSU BAZNĪCĀ NENOTIKS (Civic brīvdienu nedēļas nogale)
Svētdien, 11. augustā plkst. 10:00 – Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu
Svētdien, 18. augustā plkst. 10:00 – Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu
DIEVKALPOJUMU SĀKUMA LAIKA MAIŅA
Svētdien, 25. augustā plkst. 11:00 – Kapu svētku dievkalpojums Vudlandes kapos
29. augusta – 1. septembrim
DRAUDŽU DIENAS Ņujorkas draudzes lauku īpašumā “Katskiļos”
DIEVKALPOJUMS MŪSU BAZNĪCĀ NENOTIKS
Otrdien, 3. septembrī plkst. 12:00 – Dāmu komitejas sēde
plkst. 19:30 – Padomes sēde
Svētdien, 8. septembrī plkst. 11:00 – Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu

Sezonas beidzamā Ticības celsmes stundas dalībnieki pie Kaņepiem 5. jūnijā. (foto Iveta Kaņepa)

DĀMU KOMITEJAS ZIŅAS
Dāmu komitejas locekles nosvinēja savus gadskārtējos Dārza Svētkus pie priekšnieces 10. jūnijā. Bija ļoti
skaista pēcpusdiena! Nākošā DK sēde paredzēta 3. septembri plkst. 12'os baznīcas lejas zālē. A. Grinvalds

Dāmu komitejas dalībnieces ieņem pozu starp lietus lāsēm

Iekšā arī labi, -nekādas vainas baudīt
sadraudzību telpās!

JUMS - MAZS UN PATĪKAMS VASARAS DARBIŅŠ
Ierosinājums! Mīļie draudzes locekļi un šo Draudzes ziņu
lasītāji! Pa vasaras mēnešiem, nofotografējiet savu
ziedošo/briestošo dārzu! Izvēlieties kopainu vai tuvplānā
redzamu sevišķi skaistu ziedu vai gurķi! Attēlā var arī būt
redzama oga vai auglis. Vienalga – galvenais, lai būtu no
paša mājām! Ļaujiet jūsu mākslinieciskai sulai tecēt! Tad,
lūdzams tās atsūtīt Ivetai: ivetakanepa@gmail.com.
Rudenī – Pļaujas svētkos, notiks foto attēlu izstāde. Kas
lai zina? – Varbūt žūrijas komisija, kura izvērtēs iesniegtās
fotogrāfijas, izvēlēsies Tavu! Parādīsim, ko esam ar Dieva
palīgu savām rokām izveidojuši!
Draudzība saldāka par cukuru!

UN VĒL VIENS PROJEKTS!
Draudzes padomes īpašuma pārzinim ar komandu uzdots pa vasaras mēnešiem gādāt, lai uzklātu jaunu
grīdu lejas zālē, kā arī uz skatuves un piekļaujošiem gaiteņiem. Tad varam uzskatīt, ka pagraba stāva
remonti būs padarīti. Izmaksas vēl nav precizētas. Nākamajā Draudzes ziņās ceram ievietot kādu attēlu!

ZIEDOJUMI PIEMIŅAS FONDOS UN CITUR (līdz 16. jūnijam)
Ziedojums pa kāzām
$100 - Starecky ģimene
Skaidrītes Zutis piemiņai
$50 - anonīms
$70 - Maija Bite
$50 - R. Tērauds
$200 - A. Ivsiņa

LELBA
$100 - Zenon Kwapisinski
Dāmu komitejai
$50 - A. Moruss
Draudzes vispārējām vajadzībām
$20 - A. Moruss
$20 - Jeff Pym

Okupācijas muzejam
$20 - Maija Bite
$40 - B. & A. Bredovskis
$50 - N. Pulciņš
$60 - J. & I. Tenteris
$100 - A. Jēkabsons & R. Loze
$100 - I. Andersons

KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS UZVARAS CEĻĀ DEVUŠIES
Aina Krauklis (dz. Upenieks)
dz. 1929. gada 20. septembrī Rīgā
mir. 2019. gada 20. jūnijā Hamiltonā
pēdējās gaitās izvadīta 2019. gada 24. jūnijā no Kristus draudzes dievnama
apglabāta Woodland kapos

RELIĢIJA:

Radoša kustība,
vai sastindzis veidojums?
Un kas atrodas pa vidu?

Apkārtrakstu izdod Kristus ev. lut. latviešu draudzes padome Hamiltonā. Ziņas var nodot
Ivetai Kaņepai rakstot uz e-pastu ivetakanepa@gmail.com vai zvanot 289 260 2522.
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.

