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Pie Jāņuguns 
 
Tiem ejot pa ceļu, kāds viņam sacīja: “Es sekošu tev, lai kurp tu ietu.” Jēzus tam teica: “Lapsām ir alas un debesu putniem 
ligzdas, bet Cilvēka Dēlam nav kur galvu nolikt.” Un citam viņš teica: “Seko man!” Bet tas sacīja: “Kungs, ļauj man vispirms 
aiziet un apglabāt savu tēvu.” Bet viņš tam sacīja: “Ļauj miroņiem apglabāt savus miroņus, bet tu ej un sludini Dieva 
valstību!” Vēl kāds cits sacīja: “Es sekošu tev, Kungs, bet ļauj vispirms man atvadīties no saviem mājiniekiem.” Bet Jēzus 
tam teica: “Neviens, kas savu roku uzlicis uz arkla un skatās atpakaļ, neder Dieva valstībai. (Lk 9,57-62) 
 
Labi pazīstamais evaņģēlija motīvs par to, ka Cilvēka Dēlam nav kur nolikt galvu, tautas tradīcijā nereti saistās ar cildenu 
un talantīgu cilvēku, kurš apstākļu sakritības vai laikabiedru neizpratnes dēļ palicis bez mājām. Tādu cilvēku ļaudīm parasti 
ir žēl. Māju zaudēšana ir daļa no latviešu tautas traģēdijas, arī literatūrā nereti lasāms par sērdieņiem, kam liktenis 
atņēmis pajumti un piederības sajūtu. Tiesa, augšā lasāmais stāsts par Jēzus sarunu ar mācekļiem noskaņā un raksturā ne 
ir tāls no grūtsirdības un melanholijas par zaudēto. 
 
Pirmkārt, tur izskan prasība pēc ziedošanās. Skaidrs, ka sekošana cilvēkam, kam nav kur galvu nolikt, raisīs pārmaiņas un 
nebūs viegla. Iedomāsimies savas ikdienas scenāriju, ja piepeši izdomājam biedroties ar kādu bezpajumtnieku, pametot 
labi apmaksātu darbu, stāvokli sabiedrībā, savas mājas. Nāksies ziedot daudzas labas un ērtas lietas. Upurēt ne tikai 
mantu, bet arī ierasto dzīves kārtību. Gara dzīve tās plašākajā nozīmē, proti, jebkura garīga vai radoša aktivitāte, prasa, 
ka no kaut kā atsakāmies par labu kam lielākam, bieži netveramam, neaprakstāmam, bet sajūtās, prātā un sirdī labi 
saprotamam un pazīstamam. 
 
Otrkārt, kā svarīga lieta tiek izcelta izlēmība un noteiktība. Miera draudzē es zinu cilvēkus, kas pārtraukuši atvaļinājumu, 
lai savlaicīgi sakārtotu ziedus svētdienas dievkalpojumā. Tā ir augsta pienākuma sajūta, kas audzināta un uzturēta 
paaudzēs. “Lai mirušie apglabā savus mirušos,” ir aicinājums pilnīgi visu pakārtot garīgas dzīves prasībām. Tas ir kas vairāk 
kā neaiziet uz kāda paziņas vai radinieka bērēm. Patiesa gara dzīve maina cilvēku, un nereti ļauj un pat liek ignorēt ierastas 
un sabiedrībā akceptētas lietas par labu tam, ko saka iekšējā balss. Estētika atkāpjas otrajā plānā, un dominē ētikas 
kritērijos balstīti spriedumi. Tas bieži izraisa apkārtējo neizpratni un nekādā veidā nepadara cilvēka dzīvi vieglāku vai 
ērtāku. 
 
Treškārt, jāmin mērķtiecība. “Rokas pie arkla pielicis, neskaties atpakaļ,” šis teiciens tiek salīdzināts ar iejūgšanos verdzībā 
un atkarībā, ar nolemtības iekrāsotu nespēju kaut ko mainīt un “atlaist” rokas no arkla. Dažāda veida ideologi un vārda 
meistari parasti ir visai sarūgtināti, ja kāds mudina “atlaist rokas” no viņu nospraustās dzīves kārtības. Evaņģēlija stāstā 
aprakstītā mērķtiecība attiecas uz cilvēka garīgo izaugsmi. 
 
Šīs trīs lietas, kas izklausās kā viena, jo īpaši nāk prātā Jāņu vakara dievkalpojuma sakarā, kad pulcējamies dievnamā, lai 
svinētu ziedošanās, izlēmības un mērķtiecības uzvaru - to, ka visa daba ir piesātināta ar dievišķu klātbūtni, ka gaisma ir 
uzvarējusi tumsu.   
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Jāņu dienas sprediķī es minēju mācītāju Teodoru Pārkeru, cilvēku, no kura iedvesmojies gan Ābrahāms Linkolns, gan 
Martins Luters Kings. Viņš mēdza uzsvērt, ka dievišķais caurvij itin visu - gan dabu, gan cilvēku, ka tas ir visaptverošs un 
universāls lielums, kurš satverams daudzās izpausmēs un niansēs. Tas šķiet tik piemēroti Jāņu dienai, kurā sevi varam 
saredzēt kā daļu no visuma un dabas. Viņš rakstīja: “Mana neierastā domu gaita var tikt apstrīdēta, pat uzskatīta par 

nepiemērotu sludināšanai no kanceles, taču es 
uzskatu, ka baznīcēni ir gatavi uzklausīt vēsti, ko 
Bezgalīgais Skolotājs atklāj mums dabas krāšņumā, 
ko gandrīz nav iespējams paust cilvēka valodā.” 
Saviem laikabiedriem viņš citēja dzeju par pasaules 
ēkas varenību, kur katra, cita par citu skaistāka, 
ietērpta brīnišķīgā veidolā. 
 
Dabas pilnība, tas ka visaptverošā mērogā esam 
daļa no esamības, piešķir jēgu ikdienišķam 
ziedošanās, izlēmības un mērķtiecības darbam. 
Šekspīra lugā “Sapnis vasaras naktī” Oberons liek 
savam kalpam sagādāt maģisku ziedu, ar kura sulu 
jāieziež aizmiguša cilvēka acu plakstiņi, lai tas 
iemīlētos pirmajā lietā, ko pamodies ierauga. 
Pirmā lieta, ko pamodušies parasti ieraugām, ir 
pasaule mums apkārt. Tā ir tāda, kā ir. Ikdiena nāk 

ar saviem priekiem un bēdām, taču tā ir lieliska 
un brīnišķīga. Iemīlēsimies pasaulē un visā, kas to 
pilda! Āmen. 

Ilmārs Zvirgzds, mācītājs 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Septiņas piezīmes nākotnei 
 
Pēdējos gados Miera draudzē, gan sarunās pēc 
dievkalpojumiem, gan valdes sēdēs tiek spriests par 
nākotnes attīstību, par to, kā mainās draudze, kāds 
liktenis to sagaida, ko varam vai nevaram darīt. Svarīgi, 
lai interese par kopēju lietu nenoplaktu un domāšana un 
darīšana neapstātos pusceļā. Līdzīga rakstura pārmaiņas 
nav raksturīgas tikai latviešu draudzēm. Piemēram, šajās 
dienās pēc 232 kalpošanas gadiem durvis vērs St. John’s 
Evangelical Lutheran Church, Riverside Heights, ON. Savu 
darbību draudze beidz ar svinīgu dievkalpojumu, un 
atlikušie draudzes locekļi piebiedrosies citām draudzēm. 
 
Demogrāfiskas un sociālas maiņas nav lieta, ko varam 
īpaši kontrolēt, tāpat maz ko varam darīt arī ar citiem 
globāliem procesiem, kas ietekmē gan baznīcēnu skaitu, 
gan interesi par to, kas esam un ko darām. Šajās piezīmēs 
gribētu uzsvērt septiņas lietas, par ko vērts padomāt, 
domājot par tālāku virzību. 
 
Pirmkārt, nav ko gausties par vecajiem labajiem laikiem. 
Vakardiena vairs nepienāks, un pārmaiņas ir daļa no 
dzīves. Draudzes attīstībā svarīga ir nākotnes plānošana 

ne tikai skanīga vārda dēļ, bet tāpēc, ka nav iespējams 
restaurēt bijušus laikus un stāvokli, jo ir pārāk daudz 
mainīgu lietu. Jādomā uz priekšu, izvērtējot sevi, savu 
laiku un vietu, kur dzīvojam. 
 
Otrkārt, mums jālūko, kā varam savu kalpošanu padarīt 
pieejamāku savas apkārtnes ļaudīm. Vai gaidām tos tikai 
kā pircējus gadskārtējiem tirdziņiem, vai arī esam gatavi 
dalīties ar tiem Kristus vēstī un kalpošanā? Demogrāfisku 
iemeslu dēļ lielākā daļa no mūsu draudzes locekļiem 
nedzīvo tuvumā, mēs esam norobežojušies no tuvākās 
apkārtnes, un labi būtu, ja kaut nelielā mērā izdotos 
iedzīvināt lielāku atvērtību. Lai arī esam latviešu draudze, 
ir svarīgi atvērt durvis arī savas apkārtnes ļaudīm, laipni 
tos aicināt būt mūsu vidū, piederēt Miera draudzes 
kopienai. 
 
Treškārt, pārmaiņas ne vienmēr nozīmē kaut ko sliktu. 
Tieši izaicinājumi un grūtības liek sakopot spēkus. Mums 
ir iespēja mainīties pašiem, atstāt savu komforta zonu, 
piepulcēt jaunus draudzes locekļus. Jauni izaicinājumi, 
iespējams, būs iemesls atgriezties draudzē kādam, kas 
sen to atstājis, kā arī ienākt jauniem ļaudīm, kas nerunā 
latviski. 

Jāņu pēcpusdienu pavadījām saviesīgā pasākumā mācītāja mājas dārzā. 
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Ceturtkārt, viss labais draudzē izaug un noris pamazām 
un dabiskā gaitā. Pārmaiņām jāizaug pakāpeniski. 
Draudzes darbs sāks klibot, ja cerēsim, ka kāds pasākums 
pats par sevi atrisinās visu uz ilgiem laikiem. Mūsu darbs 
norit ik dienu, ik nedēļu, visu gadu. 
 
Piektkārt, mums ir jābūt atvērtiem ikvienam: atšķirīgu 
interešu, uzskatu, krāsas un ticības ļaudīm. Draudzei 
jāvieno ļaudis, ikvienam, kas ienācis mūsu vidū, jāsajūtas 
laipni uzņemtam un neatstumtam. 
 
Sestkārt, svarīgi apzināties, ka ir lietas - svētdienas 
dievkalpojums, sakramentu pārvaldīšana un mācība -, 
kas mūs padara par kristīgu draudzi, un ir otršķirīgas 
lietas, proti, dažādi pasākumi, koncerti un saviesīgas 
aktivitātes, kas vienmēr būs otrajā plānā. Latviešu 
valoda, skola, senioru saieti, dažādas sanāksmes, 
biedrības un aktivitātes priecē sirdi un prātu, padara 
latviešu draudzi par unikālu pārējo draudžu vidū, bet, lai 
cik tas savādi dažreiz nešķistu, draudzes ilglaicīga 
pastāvēšana ir atkarīga nevis no tā, ar ko atšķiramies, bet 
no tā, kas mums ir kopīgs ar pārējām draudzēm. 
 
Septītkārt, svarīga ir pārmantojamība un kopība. 
Ikvienam draudzes loceklim ir savs ģimenes, radu un 
draugu loks. Viņi taču zina, kurp jūs svētdienās dodaties. 
Uzaiciniet kādu sev līdzi! Sekosim līdzi tam, kas notiek 
citās latviešu draudzēs, kaut vai tepat tuvumā, Monreālā. 
Tie taču ir tikpat kā radi. Mūsu darbs ir kopīga lieta. 
 
Tās ir tikai dažas piezīmes, neskarot praktiskas vai 
saimnieciskas lietas. Iespējams, ka daudzi no jums tās 
varētu papildināt ar citām. Lai veicas. 
 

Ilmārs Zvirgzds, mācītājs 
 

DRAUDZES VALDES ZIŅOJUMI 

Apsveicam maija mēneša apaļo gadu jubilāri Rutu 
Whittaker un apsveicam dzimšanas dienās Ausmu 
Purviņu jūlijā un Kārli Milleru augustā.  Daudz baltu 
dieniņu laimiņa dodi! 

Mūsu draudzē ir piedzimušas divas jaunas atvasītes.  
Apsveicam vecvecākus, vecākus un bērniņus. 

- 22. aprīlī Marisai Tenne-Šēnai un Paul Auger 
piedzima dēliņš Vyse Leo Harold Auger 

- 9. jūnijā Kristai Upeslācis un Krišam Braunam 
piedzima dēliņš Kurts Ragnars Lācis Brauns 

19. jūnijā ar dzeltenām kallām apsveicām diakoni 
emeritu Ainu Avotiņu 90. dzimšanas dienā. 

 

90 gadu jubilejā sveicām diakoni emeritu Ainu Avotiņu. 

Paldies mācītājam Ilmāram un kundzei Evai par 
viesmīlību 26. jūnijā.  Tās bija omulīgas stundas Jāņu 
vakara ieskaņā, dārzā zem vīnogu lapeņa. 

23. aprīļa Lielajā talkā tika veikti daudzi darbi, bet, kā 
vienmēr, ne visi. 4.jūnijā seši vīri ķērās pie 41 Lees mājas 
garāžas jumta remonta. Norāva vecos dakstiņus un sāka 
likt jaunus, bet darbs bija jāpārtrauc, jo karstā saulē paši 
lipa pie asfalta dakstiņiem. Paldies Pēterim Braunam, 
Jānim Krūmiņam, Jānim Mazpolim, Ģirtam Sīpoliņam, 
Ilmāram Zvirgzdam un ciemiņam no Latvijas Gundaram 
Bremzem. Darbs turpinājās 17. jūnijā, 8os no rīta un kaut 
bija atkal nežēlīgi karsts, Jānis M., Ilmārs un Gundars 
nobeidza iesākto jumta pusi.  Paldies Ģirtam par 
“dumpster” izkārtošanu. 

Ikmēneša talkā 21. jūnijā tīrīja baznīcas iekštelpas un 
apkopa dārzu. Paldies talciniekiem! No Ilmāra uzzinājām, 
ka no balandas (angliski: pigweed, goosefoot vai lamb’s 
quarters) Sibīrijā vārīja zupu.  Nezāle garšo mazliet kā 
spināti! 

 

Jumta darbos Jānis Mazpolis un Pēteris Brauns 
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Ģirts Sīpoliņš liek garāžas šindeļus. Darba drošība atkarīga arī 
no veiksmes un līdzsvara izjūtas.               Visi foto I. Zvirgzds. 

Lūdzam ievērojiet, ka vasaras mēnešos notiks divi 
dievkalpojumi ārpus mūsu baznīcas.  17. jūlijā notiks 
Kapu svētki Beechwood kapsētā un 14. augustā būs 
svētbrīdis pirms draudzes piknika, kas notiks pie Intas 
Sīpolinš-Zobs (skatiet sludinājumu). 

Pēc 7. augusta dievkalpojuma mācītājs Ilmārs dosies 
atvaļinājumā un nebūs pieejams līdz 7. septembrim.  
Vajadzības gadījumos, lūdzam sazināties ar valdes 
priekšnieci Vitu Mazpoli tel. 613 692-6056 vai 
mazpolis@gmail.com. 

 

SENIORU KLUBS 

Maijs 

Daina Brauna servē ēdienu seņioru kluba dalībniekiem. 

 
Pavāre Anita Flynn pasniedza Aivaram Staško garšīgu 

kumasiņu. 

 

 
Rūta Barr stāstīja un rādīja bildes par Japānu. Visi foto U.Lāma 

 

Jūnijs 

Senioru klubs noslēdz sezonas darbību 

Otavas latviešu senioru kluba 2. jūnija saietu apmeklēja 
32 dalībnieki, ieskaitot divus viesus. Tā kā diena bija silta 
un saulaina, un pavasars pilnā plaukumā, iespējams, ka 
daži seniori vēlējās dienu pavadīt tuvāk pie dabas. Šis bija 
pēdējais šīs sezonas saiets; klubs savu darbību atsāks 
septembra mēnesī.  

Saietu atklāja māc. Ilmārs Zvirgzds, bet norisi vadīja 
koordinatore Dagnija Staško. Bija kupls šī mēneša 
jubilāru skaits, kurus varēja pazīt pēc pie krūts 
piespraustā ziedu pušķīša.  

Dagnija Staško sūtīja jubilāriem novēlējumu: 

"Jauni puiši, jaunas meitas, Jāņu nakti neguliet! 
Kas gulēja Jāņu nakti, gulēs visu vasariņu!" 

Cerams, ka jubilāri to arī ņems vērā!  
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Šī mēneša šefpavāre bija Daina Brauna, ar 
palīgsaimniecēm Vitu Mazpoli, Krystynu Ribakovu, 
Marutu Pierce un Dagniju Staško. Daina Brauna bija 
sagatavojusi itāļu desas  ar vīnogām, kamēr pārējās 
saimnieces rūpējās par dažādu veidu salātiem. Saldā 
ēdienā bija tradicionālās trīs kūkas. Netrūka arī alus, vīns 
un kafija. 

Pēc maltītes Uģis Lāma rādīja ļoti interesantu filmu par 
latviešu ceļotāju un pētnieku Aleksandru Laimi, kurš sava 
mūža lielāko daļu – no 1940. gada līdz 1994. gadam –
pavadīja Venecuēlas džungļos starp indiāņiem. Viņš 
meklēja zeltu un dimantus, attīstīja džungļu tūrismu, un 
bija pirmais cilvēks kas kājām sasniedza pasaulē augstāko 
-- Anhela ūdenskritumu, kā arī bija pirmais, kurš kopā ar 
indiāņu pavadoni uzkāpa grūti pieejamā Kanaimas plato.  

Saiets, kā parasts, noslēdzās ar lielā sirsnībā nodziedātu 
“Daugav’ abas malas”. Uz redzēšanos septembrī! 

Vitālijs Būcēns 

“So, do you want to live longer?” 
 
Šis referāts izmanto informāciju, kas iegūta no 
pētījumiem publicētiem zinātniskā literatūrā. 
 
Kanādā iespēja savā mūžā saslimt ar vēzi tagad ir gandrīz 
40 procenti jeb divi no pieciem kanādiešiem. 
 
Lielais jautājums ir kāpēc šo nelipīgo hronisko slimību 
gadījumi ir tik daudz izplatītāki pasaules bagātākās valstīs 
salīdzinot ar Āzijas un jaunattīstītām valstīm?  Āfrikāņiem 
Āfrikā gandrīz nav sirds slimību un cukurslimību 
gadījumu, kamēr Āfrikas amerikāņiem šādi slimības 
gadījumi ir ļoti izplatīti, vairāk pat par baltās rases 
(Caucasian) amerikāņiem. Japāņu vīriešiem Japānā 
prostata vēža saslimšanas gadījumi ir bijuši retums, bet 

tie strauji pieaug, kad viņi pārceļas uz Havaju salām vai uz 
kontinentālo ASV. Japāņu sievietēm krūšu vēža 
saslimšanas gadījumi ir reti, bet ne kad viņas pārceļas uz 
Ziemeļameriku. Arī jāapzinās, ka ap 1900. gadu vēža 
sastopamība Ziemeļamerikā bija tikai apmēram 3 
procenti, kamēr šodien tā ir vairāk par 40 procentiem. 
 
Septiņu dienu adventisti Kalifornijā ir bieži pētīti 
veselības un ilgmūžības pētījumos, jo viņi daudzi ir 
ilggadīgi veģetārieši un vegāni, un veselīga dzīvesveida 
piekopēji. Japānas Okinavas salā ir vairāk simtgadnieku 
nekā jebkur citur pasaulē, lai gan tas tagad mainās uz 
slikto pusi kopš ātrās ēdināšanas restorānu vairošanās. 
 
Četrdesmit gadu garais Harvardas tautas veselības skolas 
(Harvard School of Public Health) pētījums, kurā 
piedalījās vairāk nekā 120,000 medmāsu un vīriešu 
praktiķu, pierādīja, ka tie, kuri neēda gaļu vai 
pārstrādātus produktus (processed foods), dzīvoja 
visilgāk. Pārāk daudz dzīvnieku proteinu un dzīvnieku 
tauku ēdienā ir saistīti ar sirds slimībām, vairākiem vēža 
paveidiem, aptaukošanos, cukurslimību un arī ar 
garīgiem traucējumiem. 
 Ja “Big Pharma” radītu tādu tableti, kas spētu izārstēt 
visas trīs lielās hroniskās slimības, tas uz vietas rastu 
apgrozību daudzu miljardu dolāru vērtībā. Tāda “tablete” 
mums jau ir pieejama: “Whole Food Plant-based Diet”. 
Tai nav nekādu blakusparādību (side effects) un tā 
nepārtraukti veicina mūsu veselību un ilgdzīvošanu. 
Šos datus savāca Dr. Joel Fuhrman – skat. viņa grāmatas 
“Eat to Live” 60. Tas dod ļoti skaidru korelāciju, ka 
nerafinētā augu barība pazemina vēža un sirds slimību 
risku, un arī norāda, ka šīs slimības ir daudz vairāk 
izplatītas bagātās rietumu valstīs. Pēdējos 50 gados 
dzīvnieku gaļas ēšana ir pieaugusi ar ātro ēdināšanas 
restorānu vairošanos, kur pārdod picas, hamburgerus un 
vistas gaļu. 
 
Katras mūsu hromosomas galā ir molekulāra ķēde, ko 
sauc par “Telomeru”. Telomēri paliek īsāki ar vecumu, un 
to garums ir tieši saistīts ar cilvēka mūža garumu. Piecu 
gadu ilgā pētījumā, kur piedalījās divas izpētes grupas, 
pētnieki konstatēja, ka telomēri veselīgā dzīvesveida 
grupā pieauga garumā, bet otrajā grupā, kura ēda 
normālu Ziemeļamerikas uzturu, telomēri saisīnājās. 
Dr. Ornish norāda, ka nekas cits, ieskaitot zāles  
(pharmaceuticals), nav varējis pagarināt telomērus. 
 
Neaizmirsīsim arī, ka mūsu senči ēda zivis, kas uzauga 
nepiesārņotos ūdeņos. Ēdiens, ar kuru uzauga mūsu 
senči, šodien vairs neeksistē ķīmiskā saturā, arī ja tas 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Anhela_%C5%ABdenskritums
https://lv.wikipedia.org/wiki/Anhela_%C5%ABdenskritums
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izskatās un garšo tāpat. Šodien mēs arī ēdam daudz 
vairāk gaļu un pārsālītus komerciāli gatavotus ēdienus, 
kam klāt ir daudzi maz izprasti pielikumi (additives). 
Šodienas ēdieni nav līdzvērtīgi mūsu vecāku un 
vecvecāku vienkāršākiem un veselīgākiem ēdieniem. 
 
Ilgmūžības noslēpums: Ēdiet uzturu ķermeņa labumam 
ne tikai garšai; dariet to, kas jādara, ne tikai to, ko 
vēlaties; un neizlaižiet ikdienas vingrošanu. Mīliet sevi. 

Vija Klucherta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otavas Miera draudzes  

Svētbrīdis un Ģimenes pikniks 

Kad: 14. augustā, plkst. 11:00  

māc. Silvia Zalts-Sīpoliņa vadīs Svētbrīdi 

Kur: Intas Sīpoliņas-Zobs mājas dārzā,  

65 Lakeway Drive, Ottawa, ON, K1L 5A9 

Sekos draudzes pikniks! 

Dāmu komiteja gādās par hamburgeriem un 

desām ar piedevām. 

Lūdzam ņemt līdzi „groziņu” pārējam piknika 

mielastam. 

Lūdzam paziņot Intai 613-721-1843 vai 

intazobs@hotmail.com, 

ka jūs piedalīsities un ko nesīsiet līdzi groziņā, lai 

labāk varam gādāt, ka visiem gardumi pietiks.  

Ja jums ir, paņemiet līdzi saliekamo dārza krēslu 

mailto:intazobs@hotmail.com
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                                                                             Vairāki Otavieši arī svinēja Jāņus Tērvetē. – Pie Vītola kalna.   Abi foto  U.Lāma 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

 

Aicinājums 

Resurrection Lutheran Church invites to a worship service and BBQ on Sunday July 31st. Come at 
4 pm for worship in the air conditioned sanctuary and then stay for a BBQ. Call (613) 830-2043 or 
email office@RLChurch.ca to RSVP so there is food enough for all. Donations will be accepted to 
cover the cost of the food. 

1325 Gaultois Avenue 

Orleans, ON 

 

MIERA DRAUDZES VĒSTIS izdod Ottavas Latviešu ev.lut.Miera draudze 

Iznāk sešas reizes gadā. 

Gada abonements: draudzes locekļiem $15.00, citiem Kanādā  $20.00, ārzemēs $25.00 

Baznīca un draudzes nams: 83 Main St. at Lees,  Ottawa, ON  K1S 1B5 tel.613-230-4085 

Draudzes mācītājs: Ilmārs Zvirgzds: tel.613-400-3288, zvirgzds@me.com 

Draudzes valdes priekšniece: Vita Mazpole, tel.613-692-6056, mazpolis@gmail.com  

Draudzes kasiere: Daina Brauna, tel. 613-521-0726, dainabrauns@aol.com 

Dāmu komitejas darbu koordinatore: Dagnija Staško, tel.613-721-4273, dagnijast@gmail.com 

Pērminderu koordinators: Andris Lange, tel. 613-822-3328, andrislange@rogers.com 

MDV Redakcija  

Redaktors: Ilmārs Zvirgzds  zvirgzds@me.com 

Rakstu saņēmēja: Solvita Rakitko ottawasmile@inbox.lv   

Kalendārs: Helgi Tenne-Šēna h.tennesens@gmail.com 

Maketēšana: Uģis Lāma lamau@bell.net  

 

  

Nākamās Miera Draudzes Vēstis 

 iznāks 

septembra sākumā 

Rakstus un sludinājumus iesniegt līdz 

2016. gada 26. augustam 

mailto:zvirgzds@me.com
mailto:mazpolis@gmail.com
mailto:dainabrauns@aol.com
mailto:dagnijast@gmail.com
mailto:andrislange@rogers.com
mailto:zvirgzds@me.com
mailto:ottawasmile@inbox.lv
mailto:h.tennesens@gmail.com
mailto:lamau@bell.net
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KALENDĀRS 2016. GADA JŪLIJS-SEPTEMBRIS 

Miera Draudzes Vēstīm klāt pievienotajā dievkalpojumu, sarīkojumu un notikumu kalendārā uzrādām arī citu Otavas 
latviešu organizāciju aktivitātes, ja tās savlaicīgi pieteiktas. Kalendārā ietilpināmās aktivitātes piesakāmas Helgi Tenne-
Šēnei, 613-824-5940, e-pasts h.tennesens@gmail.com 

 

           Jūlijs 

3   Dievkalpojums  nenotiek. No Sunday service. 

10 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, astotā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Juris Miezītis 

17 svētdiena 11.00 Svētbrīdis Kapu svētkos Beechwood kapsētā, devītā svētdiena pēc 
Vasarsvētkiem. Pērm. Jānis Krūmiņš. Pēc svētbrīdi Inta Sīpoliņa aicina lai 
pulcēties pie viņas mājās. (būs pieejama ceļa karte).  
Service at Beechwood Cemetery. Following the service, Inta Sipolina invites 
everyone to meet at her home. (65 Lakeway Drive, Rockcliffe Park) 

19 otrdiena 10.00 Nama tīrīšanas talka 

21 ceturtdiena 11.00 Garīgā stunda 

24 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, desmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Andris Lange 

31   Dievkalpojums  nenotiek. No Sunday service. 

 

          Augusts 

7 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, divpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. 
 Pērm. Daina Brauns 

9 otrdiena  19.00 Draudzes valdes sēde 

10 trešdiena 10.00 Dāmu komitejas sēde 

13 sestdiena  Gadskārtejais pikniks Tērvetē, Montreālas draudzes izkārtojumā.  

14 svētdiena 11.00 Brīvdabas svētbrīdis, trīspadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. 
 Pērm. Ģirts Sīpoliņš. Sekos draudzes ģimenes pikniks Inta Sīpoliņas dārzā. 
Outdoor service followed by family piknik at Inta Sipolina’s home. (65 Lakeway Drive, 
Rockcliffe Park) 

16 otrdiena 10.00 Nama tīrīšanas talka 

21   Dievkalpojums  nenotiek. No Sunday service. 

28 svētdiena 11.00 Laju dievkalpojums piecpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Andris 
Lange 

 

           Septembris 

4   Dievkalpojums  nenotiek. No Sunday service. 

7 trešdiena 10.00 Dāmu komitejas sēde 

8 ceturtdiena 12.00 Senioru saiets 

11 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, septiņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. 
 Pērm. Jānis Krūmiņš 

13 otrdiena 19.00 Draudzes valdes sēde 

 

mailto:h.tennesens@gmail.com

