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KALPOŠANA AR SIRDI 

 

„Pēc tam Jēzus apstaigāja pilsētas un ciemus, 

sludinādams un mācīdams evaņģēliju par Dieva 

valstību; tie divpadsmit bija ar viņu un tāpat arī 

dažas sievietes, kas bija dziedinātas no nešķīstiem 

gariem un slimībām: Marija, saukta Magdalēna, no 

kuras bija izgājuši septiņi dēmoni, Joanna, Hēroda 

pārvaldnieka Hūzas sieva, arī Zuzanna un daudzas 

citas, kas ar savu rocību gādāja par viņiem.”  

(Lk. 8: 1 – 3) 

Kas ir tas pirmais, ko mēs 

domājam, kad mēs dzirdam Marijas 

Magdalēnas vārdu? Vai mēs domājam, ka 

viņa ir bijusi prostitūta, jeb atgriezusies 

grēciniece. Tas diemžēl ir viens mīts, kas 

ir cirkulējis apkārt tik ilgi, bet diemžēl tas 

vairs neatbilst patiesībai. Mēs it kā Mariju 

Magdalēnas tēlu saistījām ar sievieti, kas 

ir minēta Bībelē un ir svaidījusi Jēzu ar 

eļļu, bet tajā laikā ir bijušas daudzas 

sievietes, kurām bija vārds Marija. 

Patiesībā, Marija Magdalēna ir tā  no 

kuras Jēzus izdzina nešķīstus garus un tika 

dziedināta. Un šī informācija, kas ir tik ilgi bijusi 

izplatīta, ka Marija Magdalēna  ir bijusi prostitūte, 

oficiāli ir atcelta no Vatikāna puses jau 1969. gadā. 

Tātad viens mums ir skaidrs, ka Marija bija slima. 

Agrākos laikos cilvēki ticēja, ka ļauni gari, jeb dēmoni 

ir iemesls cilvēka slimībām. Un mēs zinām, ka 

vispirms, lai izdziedinātu slimību ir vajadzīgs atrast 

tam cēloni un šajā gadījumā Bībele pasaka skaidri, ka 

slimību avots ir ļaunie gari.  Protams mēs šodien 

nesakām, ka cilvēki, kuri ir slimi, mēs viņus dēvējam 

par ļaunu garu apsēstiem. Mēs skaidri arī nezinām, 

kāda slimība bija Marijai Magdalēnai, bet viņa tika 

dziedināta un kļuva par Jēzus sekotāju un liecinieci. 

Tagad mēs varam  teikt, ka viņa bija Jēzus mācekle, 

viena no svarīgākajām personām kristietībā. 

Mums tagad ir pieejams lasīt Marijas 

Magdalēnas evaņģēliju, kas tika atrasts tikai 19 gs. 

beigās Ēģiptē un 1896 gadā šo manuskriptu nopirka 

vācu izcelsmes Bībeles pētnieks un pārveda to uz 

Berlīni. Pirmo reizi Marijas Magdalēnas evaņģēlijs 

tika publicēts 1955. gadā. Diemžēl 

Marijas Magdalēnas evaņģēlijs nav 

saglabājies pilnībā. Iztrūkst pirmās 4 

nodaļas un dažas daļas no 5 līdz 8 

nodaļai. Marijas vārds izskan pa visu 

pasauli, to mēs varam atrast arī 

mūzikā. Igauņu komponists Peeter 

Vahi ir sarakstījis Marijas Magdalēnas 

oratoriju. Dziedāšana ir oriģinālajā 

koptu valodā, jo evaņģēlijs tika 

sarakstīts koptu valodā, tā bija valoda, 

ko lietoja Ēģiptē līdz 16 gadsimtam. 

Oratorija tika sarakstīts 2010 – 2011 

gadam un to izpildīja koris Latvija starptautiskajā 

sakrālajā mūzikas festivālā un darbs saņēma Baltijas 

balvu 2013 gadā.  

Kas ir tas svarīgākais, ko mēs gribētu atklāt 

caur Bībeles tekstu un tā būtu viena lieta, ka mēs 

pietiekoši daudz nenovērtējam sieviešu lielo lomu 

kristīgajā baznīcā, kā ari neveltam pietiekoši daudz 

uzmanības tām sievietēm, kas sekoja Jēzum. Mēs tik 

bieži apzināmies mācekļus, redzam to pūli, kas seko 

Jēzum, bet, ko tad dara sievietes šajā ceļā mēs to 

bieži vien uzskatam par mazsvarīgu, jo Bībelē nevar 

atrast daudz tekstu, kur atklāj šo sieviešu aprakstus. 

Protams, izņemot augšāmcelšanās stāstu.  Lūkas 
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evaņģēlijā runā par Jēzus sekotājām – sievietēm, kuru 

vidū tad ir Marija Magdalēna. Senos laikos, tā bija 

tradīcija, kad vīrieši un sievietes ceļoja kopā, tie to 

darīja atsevišķās grupās. Ar Jēzu šajā ceļā bija divas  

grupas; viena mācekļu grupa Pētera vadībā un otra 

bija sieviešu grupa Marijas Magdalēnas vadībā. Līdz 

3 gs. Marija Magdalēna  bija atzīta par apustuli un 

par tādu viņu vēl dēvē Austrumu Baznīca.  

 Un varbūt atrastais Marijas Magdalēnas 

evaņģēlijs palīdz vairāk izprast to intensitāti, kas 

valdīja starp šīm abām grupām un to lasot mēs 

saprotam, ka Pēteris, kas skaitās Baznīcas tēvs un 

dibinātājs nemaz nebija ieinteresēts, lai izplatītos tā 

mācība, ko saņēma Marija no Jēzus. Tāpēc Bībelē 

sieviešu loma līdz ar to paliek it kā ēnā, jeb 

neievērota. Kā katoļu un protestantu Bībeles pētnieki 

mūsdienās apgalvo, ka anonīmais Jēzus sekotājs, jeb 

kā Jēzus to sauc par manu mīļo mācekli, nav bijis 

Jānis, kuram tad piedēvēts rakstītais Jāņa evaņģēlijs, 

bet ka tā ir bijusi Marija Magdalēna. Mēs zinām, ka 

Jēzus mācība un apustuļa mācība bija mutvārda. 

Tajā laikā, kad notika šķelšanās starp 2 grupām, 

grupa, ko vadīja Marija Magdalēna un otra, ko vadīja 

Pēteris, un viņi paņēma kopiju, kas bija pierakstīta no 

tām mācībām, ko sludināja Marija Magdalēna. Vēlāk 

viņi editēja šo mācību un tā radās Jāņa evaņģēlijs.  

Protams ir grūti pieņemt jaunus apgalvojumus, jo tā 

informācija, kas ir nogulsnējusies mūsu prātos visu šo 

laiku nav tik viegli apgāzt. Tāpēc, mēs droši varam 

atrast citus pētniekus, kas gribētu apstrīdēt šo jauno 

versiju par Jāņa evaņģēliju. Bet mums nav jānostājas 

kaut kādas frontes pozīcijās, piekrītot, vai nepiekrītot 

šiem apgalvojumiem. Mans aicinājums ir sākt 

apzināties to sieviešu lomu kristietības dibināšanas 

laikā. Apzinoties to, ka Kristus ir tas, kas ne tikai 

viņas dziedināja, bet arī mācīja. Un strīdi un 

nesaskaņas, nenovīdība bija arī mācekļu sirdīs, it  

sevišķi Pēterī, jo viņš bija ļoti impulsīvs un viņam 

nepatika, ka Marija Magdalēna arī bija izredzēta 

Jēzus acīs. Uz Pētera apgalvojumu, jeb jautājumu, 

vai patiesi Jēzus deva priekšroku Marijai Magdalēnai 

un nevis viņiem, un uz to Marija Magdalēna reaģēja 

ar asarām: Viņa raudāja. Cik ilgi sievietes nesa savu 

sāpi, nesot šos pārmetumus, kad saskaroties ar 

vīrieša vēlmi viņas nolikt zemākā plānā, sakot, ka 

viņas nav tik svarīgas? Tagad kad mūsu Baznīcā, ir 

tik daudz sievietes mācītājas, pat arhibīskapes, mēs 

varam būt pateicīgi Dievam, ka viņas var nest šo labo 

vēsti un sludināt. Bet tāpat vēl joprojām pastāv šīs 

grupas un Baznīcas, kas turpina noniecināt sieviešu 

lomu, aizliedzot viņām sludināt. Bet Jēzus jau nav 

mācījis dzīvot šajā sašķeltībā, jeb meklējot konfliktus 

un strīdus. Bet tieši sievietes ir tās, kas atklāj šo 

patieso gudrību, gudrība, kas atklājas tikai caur sirdi. 

Arī Marijas Magdalēnas evaņģēlija rindas vēsta šo 

vēlmi, atklāt mums to, kas ir bijis apklāts un 

nezināms. Tāpēc ir vērts ieklausīties sieviešu balsī un 

ir vērts meklēt tās apslēptās gudrības, ko mēs varam 

atklāt gan Bībelē, kad lasām par sievietēm, jeb arī 

šajos apokrifos.  

Varbūt ir vērts padomāt, vai arī mēs vēlamies 

sekot Marijas Magdalēnas piemēram, jo viņa sekoja 

Jēzum ar uzticību un mīlestību. Dažreiz panesot sāpi, 

pārbaudījumus, gan raudot, gan klusējot, bet dažreiz 

atbalstot, uzmundrinot un mācot. Šīs sievietes vēlme 

bija nest mieru un mīlestību un nevis šķelšanos, un 

tas ir tas spēks, ko dod sievietes kalpošana, jo viņa 

zin, ko nozīmē kalpot ar sirdi, kas ir pilna pateicības 

un mīlestības par to žēlastību, ko Dievs ir parādījis. 

Tāpēc arī mums ir izteikts šis aicinājums, kalpot ar 

sirdi.  

                    Mācītāja Gija Galiņa 

 
c

 

 

LATVIAN CULTURE NIGHT - Friday, Sept. 23, 5:00 pm - 9:00 pm. 

 

Immerse yourself in Latvian culture, including learning Latvian word and number games, rotaļas, zolīte & other 

card games, novuss, sporting games (ping pong, volleyball, badminton), and Latvian cooking. 

Organized activities for all pre-teen youngsters. 

Everyone is invited. $10 donation (Students $5, children under 6 free) includes dinner to be served at 7:30. 

Persons interested in helping with this event please contact Mara Zigurs at 402-326-3378 or mzigurs@lps.org  

or Karlis Indriksons at mindriks@aol.com 

c3c0c3c 
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IESVĒTE APVIENOTĀ LINKOLNAS EV. LUT. DRAUDZĒ 2016. G. 5. JŪNIJĀ 

Mācītāja Gija Galiņa noturēja viņas meitas Margas iesvētes dievkalpojumu 
           

 

No kreisās, draudze priekšnieks Kārlis Indriksons, Marga Galiņa un māc. Gija Galiņa 

 

Māc. Galiņa un viņas meita Marga pēc dievkalpojuma 
     Fotos: Egīls. Augstums 

 

Marga 10 gadus apmeklējusi bērnu nometni Mežotne, kur viņa piedalās arī kā palīdzības spēks.  

Marga šogad absolvē Kursas vidusskolu. 
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DIEVKALPOJUMI 

 

AUGUSTĀ 

 

14. augustā, plkst. 10:00 . . . . . . DIEVKALPOJUMS 

                                  angļu valodā AR DIEVGALDU 

                        

28. augustā, plkst. 10:00 . . . . . . DIEVKALPOJUMS  

            AR DIEVGALDU 

SEPTEMBRĪ 

 4. sept., plkst.  9:00 . . . . . . . . . . .  KAPU SVĒTKI                                       

                       WYUKA KAPOS 

 

11. sept., plkst. 10:00 . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS  

                                  angļu valodā AR DIEVGALDU                    

 

25. sept., plkst. 10:00 . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS 

                                                    AR DIEVGALDU 

 

OKTOBRĪ 

 2. okt.,  plkst. 10:00 . . . . . . . .  PĻAUJAS SVĒTKU 

                          DIEVKALPOJUMS AR DIEVGALDU 

 

 9. okt.,  plkst. 10:00 . . . . . . . .  DIEVKALPOJUMS        

               angļu valodā ar DIEVGALDU 

 

23. okt., plkst. 10:00 . . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS 

 

30. okt., plkst. 10:00. . . . . . . . . . REFORMĀCIJAS 

       DIEVKALPOJUMS angļu valodā AR DIEVGALDU 

 

NOVEMBRĪ 

 

6. nov., plkst. 10:00 . . . . . . . . . .DIEVKALPOJUMS  

            AR DIEVGALDU 

 

13. nov., plkst. 10:00 . . . . . . . . .DIEVKALPOJUMS 

            angļu valodā ar DIEVGALDU 

 

20. nov., plkst. 10:00 . . . . . . . . . .VALSTS SVĒTKU  

                                                  DIEVKALPOJUMS 

                         

 

 

KAPU SVĒTKI WYUKA KAPOS 

9:00 NO RĪTA! (Karstā laika dēļ) 

 

PĒC KAPU SVĒTKU DIEVKALPOJUMA 

4. septembrī, Wyuka kapsētā,  

Draudzes dāmu komiteja rīko 

KAFIJAS GALDU 

Draudzes sabiedriskās telpās 

Visi mīļi aicināti! 

Lietaina laika dēļ Kapu Svētkus noturēsim mūsu 

baznīcā.  

 

PLAUJAS SVĒTKU MIELASTS 

Groziņu veidā 

Svētdien, 2. oktobrī, pēc dievkalpojuma 

Draudzes sabiedriskās telpās 

Visi mīļi aicināti piedalīties! 

c2c 

 

LEKCIJAS BAZNĪCĀ 

Trešdienās, plkst. 6:00 vakarā 

14. septembrī 

12. oktobrī 

9. novembrī 
c 

BĪBELES STUNDAS 

Trešdienās, plkst. 6:00 vakarā 

21. septembrī 

19. oktobrī 

16. novembrī 

Aicinām visus piedalīties 

Mācītāja Gija Galiņa 

 

 

 
RUPJMAIZES CEPŠANA 

30. augustā un 25. oktobrī 
Pieteikt pie JURA GRĪNBERGA 

402-475-9733 

 

 

 

SIRSNĪGA PATEICĪBA Veltai Matulis par $20, un 

Pēterim Kalniņam par $200 ziedojumu dāmu 

komitejas darbam:  

 

 Nora Šmits, dāmu komitejas priekšniece 

c 
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PENSIONĀRU SATIKŠANĀS 12. MAIJĀ 

Kuno stāsta par notikumiem Latvijā: 

 Lestenes 

Brāļu Kapos ar 

lielu militāru 

godu un daudz 

apmeklētājiem 

pārbedīja 261 

Krievijā kritušos 

leģionārus. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Okupācijas muzejā 

izcēlies liels 

ugunsgrēks. Laikam 

tīši aizdedzināts. 

 

 

  

Pils laukumu pilnīgi 

pārstādīs ar 

ziedošiem krūmiem 

un puķu dobēm un 

būvēs jaunus 

celiņus.  

  

Lestenes baznīcas restaurāciju veiks par 70 tūkstoši 

Euros.  

 Rīgas ostā līdz šim pieteikušies 62 kruīza 

kuģi, ieskaitot pasaules lielāko ar 4000 pasažieriem.  

 

Maris Jansons 

pirmo reizi diriģēs 

Latvijas simfonisko 

orķestri uz tā 90 

gadu pastāvēšanu. 

Biļetes tika 

izpārdotas 4 

stundās.    

 

Kārlis ar palīdzēm Rasmu un Mirdzu gādāja par 

pusdienām. Bija cepti kartupeļi ar gaļas sacepumu 

sakņu mērcē, maizes, svaigu gurķu salāti un kliņģeris. 

Šo mēneša dzimšanas dienās apsveicām Antu, 

Mirdzu, Zigrīdu, un Austru.   
c 

  

PENSIONĀRU 

SATIKŠANĀS 9. JŪNIJĀ 

 

Latvijā tiks modernizēti 6 

dīzeļvilcieni, pirmais sāka 

darboties Rīga-Sigulda. Ir 

tikpat moderni kā Rietumeiropas vilcieni.  

 No 2. līdz 7. jūlijam Latvijā notiks VIII 

starptautiskais tautu deju festivāls.  

 Getliņu siltumnīcā 

novākta pirmā raža, novācot 

500 tonnas tomātu. 

 Ādažu poligons tiks 

paplašināts par 5200 

hektāriem, un būs jaunas 

kazarmas būvniecība priekš 

300 karavīriem. 

 Latvijā cilvēki 

saziedoja 31,216€ četru suņu 

ārstēšanai ārzemēs.  

 Rasma un Mirdza vārīja/cepa Spaghetti un 

gaļas bumbiņas mērcē. Bija arī salāti un Anniņas 

ceptais kliņģeris par godu jūnija jubilāriem – 

Voldemārs un Maruta. 
c 

 

PENSIONĀRI - 14. JŪLIJĀ 

 

Šodien Anniņa gādāja Valentīnos pizza ar salātiem, 

maizīti un saldējumu. Skatījāmies video filmu 

„Latvians from Nebraska”. Bija interesanti filmā 

redzēt skaistās Linkolnas jaunietes. Apsveicām jūlija 

jubilāru Juri.  
c 

 
11. AUGUSTĀ 

 

Kuno stāsta par notikumiem Latvijā: Militārās 

apmācībās Latvijā piedalījās ap 10,000 karavīri no 

13 NATO valstīm.  

 

26. jūnijā bija lielākā svelme vēsturē -- 34° C 

(93.2°F)  
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ASV neatkarības 

svinēšanu 

noturēja Gaismas 

pilī. Piedāvāja 

alu, burgerus un 

“kapkeiks”. 

 

 

ASV viceprezidents Baidens 

ieradīsies Latvijā un 

satiksies ar viesiem Baltijas 

valsts prezidentiem. 

 

 

 

Latvijas 

olimpiādes 

sportistiem esot 

vieni no 

modernākiem un 

tautiskākiem 

apģērbiem.   

 

 

Šodien saimnieces Irēne, Elizabete, Maruta un Anda 

mūs cienāja ar garšīgām sviestmaizēm, salātiem, 

arbūzi, meloni un saldiem cepumiņiem. Viss tika 

ziedots. Galdi bija dekorēti ar skaistiem ziediem. Mīļš 

paldies saimniecēm! Apsveicām šī mēneša jubilārus 

Andu un Dave.  N.S. 
c 

 

 

 GIRLS NIGHT OUT!  

 

Come to a night of fun, shopping and complimentary 

wine and appetizers! 

Oct. 27th from 6:00 pm - 9:00 pm 

At the Latvian Social Hall, 33rd & Mohawk 

Shop for jewelry, clothing, home products, cards, 

food and more from a number of local vendors! 

Raffle will be at 8:45 pm. Great prizes! 

More information to follow! 

Invite your friends! 

Contact person: Mara Zigurs, 402-326-3378 
 

 

 

 

DĀMUU KOMITEJAS RĪKOTĀS SALĀTU 

PUSDIENAS noturētas 10. jūlijā. Sirsnīga pateicība 

par lielo darbu un salātu ziedojumiem, kā arī visiem 

kas atnāca un piedalījās. Atzīmējām ērģelnieces 

Sally’s dzimšanas dienu kas ir 28. jūlijā. Mīļš paldies 

visiem!  

  Dāmu komitejas vārdā, Nora 

     Foto: Ā. Liepiņš 

Kārlis un Nora apsveic Sally ar ziediem un kartiņu. 
c 

 

 

FROM THE DESK OF SALLY – July 12, 2016 

 

   When I came to serve 22 years ago I was unsure 

whether I would stay.  

   During this time I have learned a great deal. We 

adopted each other and it has been a good 

relationship. 

   Would like to do this thank you in a different style. 

Someone crocheted an Easter chicken who laid an 

egg. Enjoyed this so much! 

   Dr. Seuss wrote such things as “The Cat in the 

Hat” for children; but wrote an adult article entitled 

“You’re Only Old Once”. I don’t feel old, unable to do 

what I did when I was younger. The years say that 

I’m elderly, but the lady says I’m healthy and feeling 

great. Will serve as long as possible. God will either 

call me home or say “Well done my good and faithful 

servant”.  

   You surprised me! Thanks for the beautiful 

luncheon, fellowship, roses and gift. 

   In Christ’s love, 

     Sally 

 

 



 

SOUTHERN HEIGHTS DRUM CIRCLE 

dāmas mūs iepriecināja kuplinot 14. 

augusta dievkalpojumu ar aizrautīgu 

uzvedumu ar Dienvid Āfrikas dziesmām 

SIYAHAMBA un O, FREEDOM.  

 

Mūsu ērģelniece Sally atveseļojās 

slimnīcā. Indra Iesalnieks pavadīja 

dievkalpojumu uz klavierēm.  

 

PATEICAMIES!  
                                   Foto : Ā. Liepiņš 

                                                    

  c2c    

HAMBURGERU PUSDIENAS 

 

Padomes ar palīgiem rīkotās hamburgeru pusdienas 

14. augustā. Ēriks, Ivars, Pēteris, Vilis un Egīls  

dūšīgi strādāja pie cepšanas. Rasma ar palīdzēm 

virtuvē. Viesi bija atbraukuši no Čikāgas un 

Omahas. Bija garšīgas pusdienas ar uzkodām un 

saldiem ēdieniem! Paldies Normai, Veltai D, 

Zigrīdai S un Ingridai par saldiem ēdieniem. 

Pateicība visiem par lielo darbu!  
       

                                                                     

                              Fotos: Egīls Augstums                                       

                                                                    

                                                                Pēteris, Vilis un Ivars (Ēriks aizmugurē)           

      

      

     Alex, Norma un Inta     

      

              Rindā pie bufetes galda  
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             Priekšā, no kreisās: Marga un māc. Gija  -Fotos: Ā. Liepiņš- Priekšā, no k: Daila un Inta  

 

         Foto: V. Kalniņš 

Tracy, Davis un Kira priecājas par trauku mazgāšanu 

 

 

SAMOVAR EUROPEAN DELI 

3720 N 27th Street 

Some of the „Made in Latvia” products they carry are:  

Riga Smoked Sprats, Riga Gold Smoked Sprats Pate, Bandi Cottage cheese (Farmers Cheese), Bandi 

Kefir, Kāruma chocolate ice cream, Laima Frozen tortes, 

Zelta Saule Pickles, Ķedainu pickles. 

Laima chocolates. 

On Fridays they do special home baking: Piragi with meat, cabbage or potatoes. 

Also Rolled torte. Dadu Lithuanian ice cream and Lithuanian cheese 
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ARTŪRA RIŽIJA PIEMIŅAI 

 

Augusta sākumā saņēmu sēru vēsti, ka š. g. 19. jūlijā mūžībā aizsaukts mūsu draudzes ilggadīgais loceklis 

Artūrs Rižijs. Savu dzīves novakari viņš pavadīja pie savas meitas Intas De Smidt ģimenes Murrieta, Kalifornijā.  

 Artūrs dzimis 1919. gada 31. oktobrī un sasniedzot gandrīz 97 gadu vecumu beidza šīs zemes gaitas. 

Mēs atceramies viņu kā klusu cilvēku, kurš apmeklēja dievkalpojumus, kamēr spēja. Bet, kad veselība 

pasliktinājās, viņš nevēlējās nevienu lūgt vai apgrūtināt, lai viņu aizvestu uz baznīcu. Sarežģījumi ar dēlu 

Linkolnā, noveda viņu pie meitas Kalifornijā.                

 Pagājušā gadā, kad viņš, znots Cameron un mazdēls Tristan apmeklēja Linkolnu, es ieaicināju viņus uz 

pusdienām. Artūrs bija ļoti runātīgs un vēlējās tikties arī ar māc. Grīnvaldu. Protams, māc. Grīnvalds jau dzīvoja 

Omahā. Sarunā arī atklājās, ka viņš nezināja, ka uz 

dēla vēstules un lūguma pamata, pirms dažiem 

gadiem viņš tika izskaitīts no draudzes saraksta.  

    Inta raksta, ka tēvs priekš saviem daudzajiem 

gadiem ir turējies ļoti labi. Tikai pēdējie mēneši viņam 

un piederīgiem ir bijuši ļoti grūti. Veselība strauji 

sabrukusi un viņš viņus nav vairs pazinis. Tomēr viņi 

ir izpildījuši viņam doto solījumu un nav viņu 

ievietojuši veco ļaužu mītnē. Viņi izpildīs arī viņa 

vēlēšanos un pelni tiks guldīti dzimtenes kapsētā.  

 Vieglas dzimtenes smiltis, lai klāj tavu 

atdusas vietu.       

   ĀRL 

      

 

                                                    Fotogrāfijā, 2015. g. jūnijā, Linkolnā, no kr.: Ārijs, Artūrs un Tristian 

      

 

 

MŪŽĪGĀ GAISMĀ 
 

Gadi nestāv uz vietas, Stundas steigdamās steidzas; 

Tūkstoš teku, kas ietas, Sendienu saulē staro. 

Gadi nestāv uz vietas, Visas bēdas reiz beidzas; 

Asaras, ilgās kas lietas, Mūžīgā gaismā garo. 

  Kārlis Krūza 

 

 

 

 

 PAREDZĒTS MĀRTIŅDIENAS KONCERTS AR ZINTU PONI UN GRUPU 

Sestdien, 5. novembrī. Tuvāka informācija sekos. 

 

 

 

PATEICĪBA AUGSTUMS PRINTING SERVICE, INC. 

PAR  

APKĀRTRAKSTA PAVAIROŠANU 

 


