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65. gada gājums

Izvilkums no māc. Ievas Puriņas sprediķa: Līdzība par sējēju
Lūkas ev. 8:4-15
4 Kad sapulcējās liels ļaužu pūlis un daudzu pilsētu ļaudis sanāca pie viņa, viņš runāja līdzībā: 5 "Sējējs izgāja sēt sēklu.
Viņam sējot, cita krita ceļmalā un tika samīta, un debesu putni to apēda; 6 cita krita klintainē un uzdīgusi novīta, jo tai
nebija valgmes; 7 cita krita starp ērkšķiem, un ērkšķi, reizē augdami, to nomāca; 8 cita krita labā zemē, tā uzdīga un nesa
simtkārtīgus augļus." To pateicis, viņš sauca: "Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird."…
Šis stāsts par sējēju un sēklu ir mums visiem labi pazīstams … mēs taču uzreiz domājam par četrām dažādām augsnēm,
kas dod dažādus augļus, par sēklu, kur nu kura atrod savu vietu, bet par sējēju mēs reti kad domājam.
Šis sējējs, par ko runā Jēzus…izkaisa sēklu pār visu un visiem, kā lietus līst pār taisniem un netaisniem, tā arī Jēzus Dieva
vārdu kaisa pār visiem, visiem dod vienlīdzīgu iespēju…Dieva žēlastība ir pār visiem viņa bērniem, neatkarīgi no tā, kādā
dzīves posmā mēs katrs šobrīd atrodamies.
Tā man gribētos skaidrot šos četrus dažādos augsnes stāvokļus – kā dažādus posmus viena cilvēka dzīvē …
Nostaigāta ikdienas taka – kad mūsu auglība un uzņēmība ir iemīta zemē un pieblietēta… Dieva vārds pa vienu ausi iekšā,
pa otru ārā, bet mums labuma no tā nekāda.
Klintaine – mēs esam gan sadzirdējuši Dieva vārdu, bet mēs neļaujam tam iedziļināties mūsos, mēs varbūt pat esam gatavi
runāt par to, pa ausi iekšā, pa muti ārā, un viss ārā. Iekšā nekas nepalika. Diemžēl.
Ērkšķos – kad mēs esam aizņemti ar daudzām citām lietām – kā pats Jēzus skaidro - dzīves rūpesti, bagātība un baudas to
noslāpē, un tie augļus nenes…Dieva vārds ir mūs uzrunājis, tas nav kļuvis par vienīgo un svarīgāko mūsu dzīvē…
Auglīga zeme – krietna un laba sirds, kas augļus nes pacietībā… šis Dieva vārds ir sasniedzis mūsu sirdi un ir tur iesakņojies.
Mēs te runājam par garīgiem augļiem… Bet Gara auglis ir: mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība,
uzticamība, lēnprātība, savaldība. Pret tādām lietām nav bauslības.…
Kā mēs sagatavojam auglīgu augsni?...
Pavasarī uzaram zemi, izravējam, pievienojam mēslojumu, aplaistām. Un kad šādā augsnē iesējam sēklu, mēs sagaidām
labu ražu.
Uzart zemi ir skaidrs, bet kā uzart savu sirdi? Tas laikam nav īsti pašam iespējams – kā es to redzu, tad uzarta sirds ir
ievainota sirds, tāda, kurā jau ir kādas rētas, kādas sāpes, kādas sēras… tad varbūt ir jēga mūsu šīs zemes ciešanām un
sāpēm…Mūsu sirdij, kas pazīst sāpes, ir krietni lielākas izredzes būt auglīgai, lai uzņemtu Dieva vārdu.…
Izravēt nezāles – tas varētu nozīmēt atbrīvoties no kaut kādiem saviem parazitējošiem uzskatiem… Šī procesa sāpju
līmenis ir tieši atkarīgs no tā, cik dziļi mēs esam ļāvuši kaut kam tādam iesakņoties...
Mēslojums... Bet kas gan šajā līdzībā par mūsu sirdi varētu būt mēslojums? Es gribētu ieteikt – grēks. Varbūt liekas pirmajā

brīdī dīvaini, bet tomēr, arī Jēzus saka, ka ne jau veseliem vajag ārsta, bet slimajiem, ka viņš nāk pie grēciniekiem. Un šīs
metaforas spēks ir vairākos slāņos: 1) mums ir vispirms jāapzinās, ka mēs esam grēcinieki... 2) ja mēs apzināmies, ka
mums ir savs grēks, tad mēs nebūsim tik naski nosodīt otru… 3) Ja mēs apzināmies savu grēku, tad mēs arī esam daudz
atvērtāki Jēzus vārdiem – mēs meklējam iespēju šķīstīties, atgriezties no grēkiem… tā arī caur Dieva žēlastību viss, kas ir
mūsu dzīvē nejauks un smirdīgs, dod lielāku motivāciju mums tiekties pie Dieva, kļūt par kaut ko jaunu.
Laistīšana. Tā ir ticība…Kas ir ticība – uzticēšanās, paļāvība, paļaušanās. Lauksaimniekam ir vajadzīga ticība, ka būs arī
lietus, jo citādi jau nav jēgas nemaz sākt…Un šī ticība ir Dieva dāvana – gan tiešā nozīmē, šī ticība, caur kuru mēs tiekam
pestīti, gan pārnestā – lietus arī ir Dieva dāvana…
Jo patiesībā, tīrums jau pats sevi nevar apstrādāt un sagatavot sējai. To dara sējējs. Tātad Jēzus kā Dieva vārda sējējs
strādā mūsu labā…
Jēzus dziedina mūsu ievainotās sirdis, viņš dāvā ticību, viņš pārvērš grēku, viņš izravē mūsu netikumus un viņa spēkā mēs
nesam augļus…

DRAUDZES VALDES ZIŅOJUMI

Saulainā svētdienas rītā, 27. augustā, māc. Silvia Zalts-Sīpoliņa vadīja dievkalpojumu Intas Zobs-Sīpoliņas dārzā

Apsveicam draudzes apaļo gadu jubilārus: jūlijā Jāni
Krūmiņu, septembrī Pēteru Braunu un Viju Milleri un
oktobrī Mildu Milleri. Apsveicam dzimšanas dienās
oktobra mēnesī draudzes locekļus, kuri pārsnieguši
devīto desmitgadi - Mirdzu Pārupu un Valentīnu TenneŠēnu.
Sveicinām goda dienā ar pantiņu:

Baznīcas priekšdurvis ir atjaunotas! Paldies Jānim
Krūmiņam un Jānim Mazpolim par lielo darbu. Tas prasīja
veselu nedēļu neatlaidīgi, cītīgi strādāt pie projekta.
Paldies māc. Ilmāram par palīdzēšanu ar slīpēšanu un
Jurim Miezītim par darbam vajadzīgiem materiāliem un
darba rīkiem.

Veselību stipru, allaž gaitu ņipru,
Brīnišķīgu omu, tūkstoš labu domu.
Garlaicību nepazīt, visus darbus padarīt,
Izklaidēties arī prast, visur dzīvē prieku rast.

Pēc māc. Ilmāra vadītā Kapu svētku svētbrīža 16. jūlijā
bijām laipni lūgti uz kafiju pie Intas Zobs-Sīpoliņas.
Paldies, Inta, par Tavu viesmīlību un bagātīgo kafijas
galdu.
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Paldies Aivaram Ponem par laju vadīto dievkalpojumu
13. augustā. Skaistā vasaras rītā sanāca kupls skaits
dievlūdzēju noklausīties Aivara nolasīto māc. Ievas
Puriņas sprediķi, kas balstījās uz Lūkas ev. 8:4-15 stāstu
par sējēju un sēklu. Izvilkumu no sprediķa varat lasīt
šajās vēstīs.
Paldies māc. Silviai Zalts-Sīpoliņai par novadīto brīvdabas
svētbrīdi Intas Zobs-Sīpoliņas dārzā pirms draudzes
piknika. Lai iekļautu visus klātesošos, māc. Silvia teica
sprediķi angļu valodā, runājot par “compassion”un
“golden rule”. Mateja ev. 7:12: “Tad nu visu, ko jūs
gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat dariet arī jūs viņiem.”
Uzrunas tēma atspoguļoja Saint Francis of Assissi
lūgšanu, ko mēs lūdzām:
“Kungs, dari mani par tava miera nesēju, lai es nestu
mīlestību tur, kur ir naids; piedošanu tur, kur pāri dara;
harmoniju tur, kur nesaticība; patiesību tur, kur ir maldi;
ticību tur, kur ir šaubas; lai es nestu cerību tiem, kas
izmisumā; lai es nestu gaismu tur, kur tumsa. Kungs
palīdzi man, lai es ilgotos dāvāt citiem, bet nevis ņemt no
tiem; lai es vēlētos ne saprasts būt, bet citus saprast; ne
mīlēts būt, bet citus mīlēt; aizmirst sevi un izmantot Tevi;
piedot citiem un saņemt piedošanu; nomirstot sev,
piedzimt mūžīgai dzīvei.”

Šefpavārs Dainis Zobs piedāvā sinepes Ingrīdai Mazutei

Paldies Intai Zobs-Sīpoliņai par viesmīlību, piedāvājot
savu skaisto dārzu mūsu draudzes piknikam. Pavadījām
vairākas omulīgas stundas un baudījām sanestos
gardumus un Intas dēlu ceptos hamburgerus un desas.
Saulē sasildīts peldbaseins noderēja lieliem un maziem

2017. gads ir Lutera Reformācijas 500. jubilejas gads. Kad
Mārtiņš Luters piesprauda 95 tēzes pie baznīcas durvīm,
viņa mērķis nebija nodibināt jaunu reliģiju/baznīcu, bet
reformēt to, kas notika un bija pieņemts tanī laikā.
Oktobra mēneša dievkalpojumos būs pieejams, latviešu
un angļu tulkojumos, LELBA’s sagatavotais buklets: Kam
tic Luterāņi.
Šoruden, 29. oktobrī, piedalīsimies visu Otavas
Luterāņu draudžu kopējā dievkalpojumā, kas notiks
Christ Church Cathedral, 414 Sparks Street. Tā kā
Katedrāle atrodas pilsētas centrā un mašīnu novietošana
var kļūt par problēmu, iesakām organizēt neoficiālu
kopēju transportu. Par to ziņosim tuvāk kopējam
dievkalpojumam.
1.ranga aizsardzības atašejs, pulkvežleitnants Agris Ozoliņš,
Latvijas vēstnieks Kanādā Kārlis Eihenbaums un Eva Sinkēviča
bauda BBQ ceptās desiņas

Dievkalpojuma laikā ir paredzēti lasījumi vairākās
valodās. Lūdzam pieteikties pie māc. Ilmāra, ja vēlaties
reprezentēt Miera Draudzi un lasīt Bībeles tekstu latviski.
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No 6. līdz 8. oktobra, Niagarā notiks XV LELBAs (Latviešu
Evanģēliski luteriskā baznīca Amerikā) Sinode, kur sanāks
LELBAs draudžu pārstāvji un garīdznieki. Mācītājs Ilmārs
un Daina Brauna, kā Miera draudzes delegāte, piedalīsies
sinodē.

Mila un Kurts), Monreālas (Kaspars), Guelfas (Ēriks),
Hamiltonas (Pēteris), Toronto (Imants, Aleks, Zelma) un
Halifaksas (Emma, Tomass).

Gatavojamies rosīgam rudens posmam draudzes dzīvē.
Jau 16. septembrī notiks Lietoto mantu tirdziņš.
Izmantojiet šo izdevību samazināt nevajadzīgo mantu
krājumu. Skatiet sludinājumu, lai uzzinātu, kad atnest
tirdziņam domātas mantas. Tad nāciet 16. septembrī
apskatīt, kas ir sanests un varbūt atradīsiet par lētu
naudu kaut ko, ko paši varat izmantot.
Septembra beigās valde un māc. Ilmārs Zvirgzds tiksies
izstrādāt mērķus turpmākai draudzes darbībai. Draudzes
locekļi ir aicināti dot savus ieteikumus draudzes garīgās
dzīves veicināšanai (,kā tika ierosināts Ārkārtā
pilnsapulcē 7. maijā)
Oktobra mēnesī mūsu pašu namam aprit 35 gadi. Nams
nav tikai mājas vieta Miera draudzei, kur notiek
dievkalpojumi un draudzes rīkotie pasākumi, bet ir vieta,
kur satiekas visa Otavas latviešu kopiena: kur dejotāji
dejo, koris dzied, satiekas seniori baudīt pusdienas, OLB
izrāda filmas un rīko pasākumus, vēstniecība atbalsta
maratona skrējēju sumināšanu, rīko iepazīšanos ar
politiķiem un citiem viesiem no Latvijas, sanāk lieli un
mazi uz latviešu skoliņu, lai mācītos valodu, ietu rotaļās,
apgūtu kokles spēli.

Tītariņi strādā rokdarbus

Vairākās vasarnīcās satikām rūķus, ar kuriem bija
jāvingro, kurus bija jāārstē. Izkrāsojām lielu kartona kasti,
kas kļuva par spēļu māju. Svinējām dzimšanas dienu ar
šķēršļu gājienu, meklējot princesi, baudījām Tērvetes un
Gailīšu pludmali un lielās nometnes balli.

Aicinām 15. oktobrī pēc dievkalpojuma piedalīties Nama
35 gadu jubilejā un atbalstīt līdzekļu vākšanas akciju
nama uzturēšanai. Nams jau bija gados, kad to
iegādājamies, un ik gadu vajadzīgi jauni remonti, kas
prasa līdzekļus.
Skatiet īpašo sludinājumu šim svarīgajam mērķim.
Paredzam jautru pēcpusdienu ar gardiem ēdieniem un
interesantu programmu.
Vita Mazpole

Tītariņi ārstē Mārtiņu Sausiņu

Noturējām paši savu ugunskura vakaru, kad cepām desas
un meklējām olas ar paslēptiem burtiem. Gājām rotaļās
un darījām vairākus foršus rokdarbus. Lietojām lielās
mājas telpas, kur bija daudz bērnu rotaļlietu un arī liels
ekrāns, kur vakaros skatījāmies latviešu bērnu filmas.
Runājām latviešu valodā.

Tērvetes Tītariņi
Divpadsmit tītariņi piedzīvoja notikumu pilnu nedēļu
Tērvetē no 10. līdz 15. jūlijam. Piedalījās septiņi bērni
vecumā no 3 līdz 5 gadiem un pieci vēl jaunāki, un viņu
vecāki jeb vecvecāki. Bērni nāca no Otavas (Emilija, Aija,
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Pēc pēdējās nedēļas nodarbībām ievilkām elpu un
pārrunājām, cik labi būs atpūsties. Īsu brīdi vēlāk likās tik
kluss un arī bēdīgi, ka viss beidzās.
Ingrīda Mazute

Ingrīda Mazute un Genadijs un Krystyna Ribakovi pie Rouge
upes ūdenskrituma (Bell Falls)
Tītariņi krāso savu māju

Sprediķis galvenokārt bija par to,
ka īstenība ir vairāk tā daļa, kas ir
neredzama, ne kā tā, kas ir
redzama. Ar lielu izteiksmi viņš
stāstīju par lielu gleznu muzejā
MOMA (Museum of Modern Art,
N.Y.), kur viņš varēja saredzēt
tikai lielu baltu audeklu, bet
viens cits skatītājs esot bijis ļoti
sajūsmots par šo mākslas darbu.
Tas vīrs esot paskaidrojis, ka viņš
slavēja nevis to, kas ir uzkrāsots,
bet to, ko mākslinieks ir izlaidis.
Tā pat varētu teikt, ka Tērvetē
fiziski nav nekas sevišķs, bet tā
sabiedrība un labā sajūta ir tas,
kas cilvēkus pievelk.

Svētbrīdis 16. jūlijā Tērvetē Foto: I.Mazute

Tērvetes pikniks
Viena mašīna ar otaviešiem iebrauca pa Tērvetes vārtiem
19. augustā ap plkst. 10.30. Tā kā dievkalpojums sākās
tikai plkst. 11.00, tad bija izdevība baudīt Rouge upes
ūdenskritumu. Šogad likās, ka ūdens mutuļoja vairāk kā
citus gados.
Miglainā rītā lēnām pulcējās ļaudis uz svētbrīdi, līdz
beidzot sanāca kādi 30. Kā parasti Jānis Mateus vadīja
svētbrīdi ar savu ģitāru, dziesmām un filozofiju. Vispirms
viņš pieminēja Tērvetes 60 gadu jubileju un tos, kas
iesāka un turpināja rūpēties par šo nometni.

Jānis Mateus vada svētbrīdi ar mūziku
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NĀCIET UZ SKOLU !
Darbību atsākam svētdien, 17. septembrī.

No kreisās: Jānis Spūrmanis, Krystyna Ribakova, Patricia
Palejs, Sarma Svilane, Ingrīda Mazute un Irēna Būcēna

Reizēm melni mākoņi apdraudēja piknika dalībniekus,
bet saulīte tomēr lietu atturēja. Hamburgeri un lielās
desas no Monreālas netrūka un saldais galds bija
pārpildīts ar gardumiem. Vairums no dalībniekiem
sēdēja pie gariem galdiem zem brezenta pajumtes. Bet
maziem bērniem bija arī pašiem viena maza mājiņa.

Otavas latviešu skola aicina lielus un mazus, ne tikai tos,
kuri prot latviski, bet visus, kuriem ir interese kaut ko
latvisku iegūt. Strādāsim ar darba lapām katrs pēc savām
spējām, iesim rotaļās, dziedāsim. Piedāvājam arī mācīties
spēlēt kokli. Skola notiks katru otro svētdienu, sākot ar
17. septembri, plkst. 10:45. Koklēšana sāksies plkst.
12:15.

Ir jauki redzēt vairākus mazus bērnus, jo daļa no Tērvetes
apmeklētājiem tuvojas 100 gadu vecumam.
Uģis Lāma

Ingrīda Mazute

Tērvetes 60 gadu jubileja

Foto: G.Ribakovs
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ražojumus. Vakara programma iesākās ar Andra Skuja
mūzikas grupu, kura deva iespēju uzdejot, un dejas grīda
bija pārpildīta. Pēc tam sākās vēl viena jautra daļa no
visas nogales - kopīga sadziedāšana. Visiem bija dziesmu
lapas, un kā sāka dziedāt plkst 22.00 tā turpināja bez
apstājas līdz plkst 1.00, Mateusa un Pērkona ģitāru
pavadījumā. Ņemot vērā, ka publikā bija tik daudzi
koristi, dziesmas labi skanēja un vairākas tika dziedātas
uz balsīm.

Tērvetes 60 gadu jubileja
Jaunākā paaudze uzņēmās un sekmīgi noorganizēja šo
vienreizēju dziesmoto jubileju (2.-4. septembris)
Kvebekas Tērvetē. Pieteicās 65 dziedātāji, kuri cer
piedalīties 2018. gada dziesmu svētkos Latvijā. Koristi
bija pārsvarā no Monreālas, Otavas, Toronto,
Hamiltonas, bet arī no Ohio, Ņūdžersijas, Latvijas un
citām tālākām vietām. Altu dziedātāji īpaši baudīja to, ka
kopā bija 26 alti.

Ingrīda Mazute

Visu nogali Tērvetes jaunās (gados) saimnieces baroja
ne tikai koristus, bet visus, kuri gribēja ēst ēdamzālē. Arī
visu nogali lielās mājas dzīvojamajā istabā varēja
noskatīties filmu par Tērvetes vēsturi. Vakaros varēja
kavēties pie ugunskura.
Sestdien kora mēģinājums ilga 8 stundas un to noturēja
uz nometnes pagalma balkona ar skatu uz "Rouge" upi.
Vakarā bija ieplānota kopdziedāšana, bet vairums
koristiem balsis bija nogurušas, un tai vietā notika tikai
saviesīgas pārrunas. Sestdien arī varēja iepirkties lietoto
mantu tirdziņā - viss par vienu dolāru.
Svētdien, jo bija paredzēts lietus, rīkotāji izklāja
brezentu pāri par nometnes teritoriju, lai lietus
netraucētu koncertu. Koncertu atklāja ar Latvijas
vēstnieka K. Eihenbauma apsveikumu. Krišs Brauns
iepazīstināja ar jaunajiem plāniem, kā Tērvetes lielo
māju un apkārtni uzlabot. Viņš teica, ka patreiz ir vairāki
profesionāli jauni cilvēki, kuri ir ar mieru brīvprātīgi
piestrādāt, lai šos plānus īstenotu. Notika jauks koncerts
un sanāca vairāk kā 100 skatītāji.
Pēc tam visi bija aicināti baudīt lielo cūku mielastu.
Vesela cūka jau cepās uz iesma kopš agra rīta. Notika arī
alus degustācija un bija iespēja nogaršot Kvebekas

Foto: I. Mazute

Jauna ģimene (Krišs un Krista Brauni, bērni Mīla un Kurts) Otavā meklē bērnu aukli ar labām latviešu
valodas zināšanām. Ir jāpieskata divi bērni - 3 un 1 gadu veci, jo oktobrī gaidāms ģimenes pieaugums.
Meklējam aukli ar lielu pieredzi ar bērniem: kam patīk vest mazos uz parkiem, spēļu grupām, pastaigās
gar kanālu un citām aktīvām nodarbībām. Darba pienākumos ietilpst palīdzība ar mājas kopšanu, ēdienu
gatavošanu un pārtikas iepirkšanu.
Esam ģimene, kur valda mīlestība un labestība un gribam, lai mūsu bērni iegūst labu pamatu latviešu
valodas lietošanā.
Darbs jāuzsāk oktobrī un beigsies jūnija beigās. Nevaram piedāvāt apmešanos mūsu mājā. Lūdzu
sazināties: krista.upeslacis@gmail.com vai 613-569-3680.
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Otavas latviešu biedrība
aicina uz filmas izrādi

otrdien, 26. septembrī, plkst. 19.00
Miera draudzes namā, 83 Lees Avenue
Latvijas baptistu neparastā pārcelšanās uz Brazīliju
Pirms gandrīz simt gadiem, bēgot no smagajiem pēckara apstākļiem dzimtenē
un sekojot praviešu sludinājumiem, apmēram divi tūkstoši Latvijas baptistu īsā
laikā izceļoja uz Brazīliju. Mūžameža vidū viņi dibināja koloniju „Vārpa”. Šī
maz zināmā latviešu izceļošanas vēstures lappuse tagad izgaismota
dokumentālajā filmā.
Filmas autori: Bruno Aščuks, Marianna Auliciema, Brigita Tamuža
Filmas garums: 1h 30 min
English subtitles

Ziedojami sākot ar $10 LaPas muzejam
Būs kafija un cienasts

LIETOTU MANTU TIRDZIŅŠ DRAUDZES NAMĀ
sestdien, 16. septembrī, no plkst. 9.00 līdz 12.00
Mantas varēs nodot
dievkalpojumu laikā svētdienās septembrī un
otrdien, 12 septembrī, no plkst. 10.00 līdz 12.00,
ceturtdien, 14. septembrī, no plkst. 18.00 līdz 20.00.
Mēs ar pateicību pieņemsim tīras un nebojātas
mantas.
Elektriskas ierīces pieņemsim, ja tās vēl kārtīgi strādā.
Diemžēl vairs nevaram pieņemt datorus un to piederumus.
Rīko draudzes Dāmu komiteja.

Ziedo draudzei elektroniski!
Ja savus ikdienas rēķinus apmaksā ar internetbankas palīdzību (online banking), tad turpmāk savu ziedojumu
draudzei vari nodot kā Interact e-Transfer. Tas ir ĀTRI un ĒRTI!
Seko bankas norādījumiem pārveduma (transfer) veikšanā!
Pievieno draudzi kā saņēmēju (recipient), norādot e-pastu peacelatvian.donate@gmail.com. Tas jāizdara tikai
vienreiz.
Sūtot ziedojumu, jānorāda ziedojuma summa, jāizvēlas drošības jautājums un atbilde. Apstiprinot maksājumu,
banka aizsūtīs uz draudzes e-pastu paziņojumu, ka elektroniski tiek sūtīta nauda. Lai draudzes kasiere Daina Brauna
varētu viegli ziedojumu saņemt, jāuzraksta Dainai e-pastu uz peacelatvian.donate@gmail.com, norādot drošības
jautājuma atbildi.
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35
Miera draudzes nama jubileja
Svētdien, 15. oktobrī, pēc dievkalpojuma
♥

35 gardi ēdieni un dzērieni
Jautra viktorīna
Loterija
♥

Dalības maksa

Pieaugušajiem $35 (nodokļu kvīts par $25)
Bērniem $0,35
♥
Šeit satiekas visa Otavas latviešu kopiena: notiek dievkalpojumi, dzied koris, sanāk
latviešu skoliņa, tiekas seniori, dejo dejotāji, OLB un vēstniecība rīko sarīkojumus

Nams ir visu latviešu mājas Otavā! Svinēsim un atbalstīsim nama
uzturēšanu visi kopā!
♥♥♥
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 solvita.rakitko@gmail.com
Kalendārs: Helgi Tenne-Šēna h.tennesens@gmail.com
Maketēšana: Uģis Lāma lamau@bell.net
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Nākamās Miera Draudzes Vēstis
iznāks
novembra sākumā
Rakstus un sludinājumus iesniegt līdz
2017. gada 24. oktobram

KALENDĀRS 2017. GADA SEPTEMBRIS - NOVEMBRIS
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 TenneŠēnei, 613-824-5940, e-pasts h.tennesens@gmail.com

Septembris
3
7
10
12
12
13
14
16
17

svētdiena
ceturdiena
svētdiena
otrdiena
otrdiena
trešdiena
ceturdiena
sestdiena
svētdiena

19 otrdiena
21 ceturtdiena
24 svētdiena
26 otrdiena

12.00
11.00
10.00-12.00
19.00
10.00
18.00-20.00
9.00-12.00
11.00
10.00
11.00
11.00
19.00

Dievkalpojums nenotiek (garā nedēļas nogale)
Senioru saiets
Dievkalpojums, Četrpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Jānis Krūmiņš
Lietoto mantu nodošana tirdziņam. Skatīt sludinājumu
Draudzes valdes sēde
Dāmu komitejas sēde
Lietoto mantu nodošana tirdziņam. Skatīt sludinājumu
Lietoto mantu tirdziņš
Dievkalpojums, Piecpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Daina Brauna.
Bilingual service. Latviešu skoliņa atsāk darbu plkst.10.45
Nama tīrīšanas talka
Garīgā stunda
Dievkalpojums, Sešpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Juris Miezītis
OLB kino vakars - filma „Vārpa – apsolītā zeme”. Skatīt sludinājumu

Oktobris
1 svētdiena
5
8
10
11
15

ceturdiena
svētdiena
otrdiena
trešdiena
svētdiena

17 otrdiena
19 ceturtdiena
22 svētdiena
29 svētdiena

11.00

10.00
11.00
11.00
11.00

Dievkalpojums, Septiņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Jānis Krūmiņš.
Latviešu skoliņa plkst.10.45
Senioru saiets
Dievkalpojums nenotiek (garā nedēļas nogale)
Draudzes valdes sēde
Dāmu komitejas sēde
Dievkalpojums, Deviņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Tim McDade.
Bilingual service. Latviešu skoliņa plkst.10.45
Nama 35 gadu jubilejas svinības. Skatīt sludinājumu
Nama tīrīšanas talka
Garīgā stunda
Dievkalpojums, Divdesmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Ģirts Sīpoliņš
Reformācijas Dievkalpojums - notiek Christ Church Cathedral

12.00
11.00
11.00

Senioru saiets
Dievkalpojums, Divdesmit otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Juris Miezītis
Dievkalpojums, Divdesmit trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Ģirts Sīpoliņš

12.00
19.00
10.00
11.00

Novembris
2 ceturdiena
5 svētdiena
12 svētdiena
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