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Kaisīt pelnus uz galvas
Kad Ījabam uzbrūk ienaidnieki, lasām sirdi plosošus vārdus: “Šaušalas mani lenc, kā ar vēju mana godība aizrauta, kā
mākonis mans glābiņš aizpeld. Nu mana dvēsele iztek, posta dienas ap mani nāk, nakts man kaulus plēš, tie nemaz neguļ,
kas mani grauž! Ar lielu spēku mans ģērbs ir savilkts, kā apkakle kaklu sažņaudz, viņš met mani mālos, topu līdzīgs pīšļiem
un pelniem.” Pelnu simbolika rodama arī daudzās citās svēto Rakstu grāmatās, un, pateicoties tam, ka Bībeles vēsts
tulkojumi daudzās Eiropas valodās, ieskaitot latviešu, arī veidojuši valodu, pelnu simbolika rodama arī tajās. Protams,
uguns, degšanas un pelnu rašanās ir vienas no senākajām norisēm cilvēka vēsturē, tālab arī Bībeles salīdzinājumi tik labi
saprotami visām kristīgajām tautām.
Kad pelnu trešdienas dievkalpojumā daudzviet pie altāra ļaudis tiek apzīmēti ar krusta zīmi, pelni kā simbols kalpo par
ārēju zīmi cilvēka iekšējām pārdomām, ievadot gavēņa laiku, kas vainagosies ar Lieldienām. Pirmkārt, tā ir zīme cilvēka
trauslumam un vājumam. Ābrahāma atziņa, ka “…esmu tikai puteklis un pelni”, kas tik ļoti vienkārši apraksta cilvēka likteni
un nākotnes izredzes – aiziešanu mūžībā, atkal pārtopot par pīšļiem –, aicina būt pieticīgiem, nožēlot slikto, tiekties pēc
labā, atsacīt ļaunam, alkt un dzīties pēc svētuma. Pelni kā ārēja zīme pie pieres ir tikai liecība iekšējai nožēlai, taču
vienlaikus tie arī apliecina, ka nāve un nīcība, vieni vienīgi pīšļi nav viss, kas sagaida cilvēku. Pelnu krusts pie pieres ir arī
Lieldienu zīme – zem pelnu krusta slēpjas augšāmcelšanās.
Senajam latviešu vārdam “pīšļi” piemīt plašs nozīmju lauks – zeme, putekļi, pelni, arī puvekļi, atliekas. To izdzirdot,
nekavējoties nāk prātā kapos un arī pelnu trešdienas dievkalpojumā dzirdamais vēstījums: “No pīšļiem tu esi nācis un par
pīšļiem tev būs atkal palikt.” Pelnu krusts pie pieres apliecina arī atziņu, ka cilvēka mūžs ir īss, cilvēka liktenis ir nāve un
kaps, ka visam ir sākums un gals. Tā nav nedz tīkama, nedz ērta, nedz priecīga atziņa – taču vienlaikus, tieši nāves
atcerēšanās, dzīves pārdomāšana miršanas gaismā, ļauj saredzēt, kas ir svarīgs un kas nesvarīgs. Pelnu krusts pie pieres
apliecina, ka šīs pasaules godība un košums, politiskās un sabiedriskās kaislības, bagātība un nabadzība, arī daudzas citas
lietas, kas ikdienā šķiet tik ļoti svarīgas, ir tikai pīšļi.
Pelnu krusts pie pieres cauri ciešanu laikam mūs ved pretī Lieldienām. Lieldienas nav tikai vēsturiski svētki, kas saistās ar
pavasara atnākšanu un jauku maltīti ģimenes lokā. Lieldienu notikums, kas “gaišāks par dienu”, pierei uztriepto pelnu
krustu no iznīcības un sāpju zīmes pārvērš par prieka un augšāmcelšanās simbolu. Tādējādi ciešanu laiks ir kā garīgs
ceļojums, kurā ejot, ieraugām gan nāves ieleju, nīcību un postu, gan Kristus augšāmcelšanos, dzīvības uzvaru pār nāvi, kurā
“viss piepildīts”.
Šī ceļojuma galamērķis ir atziņa, ka “nāves vairs nav”. Jā, cilvēki vēl joprojām mirst, ar nāvi saskaramies ik dienu, arī mūsu
draudzes locekļi nereti tiekas ne tikai baznīcā, bet arī bēru namā. Nāve nāk un paņem. Taču kristīgi ļaudis tic, ka Kristus ar
savu nāvi mainījis nāves būtību, savā nespēkā uzvarējis tās spēku, padarījis to par ceļu, kas ved uz Dieva valstību – lielāko
traģēdiju cilvēka dzīvē, miršanu, padarot par vārtiem uz mūžīgo dzīvību. Tāda ir Baznīcas un kristīgu ļaužu apliecināta ticība,
un to apliecinām, ar krusta zīmi apzīmējot savas pieres pelnu trešdienā, kad Lieldienu priekšnojautas sāk vest pretī
Lieldienām. Āmen!
Ilmārs Zvirgzds

DRAUDZES VALDES ZIŅOJUMI

Pankūku brokastis

Apsveicam draudzes jubilārus: marta mēnesī Dailu
Andersoni un Dagniju Staško un aprīlī Vitu Mazpoli.
Apsveicam dzimšanas dienā Dzidru Innus un Līviju
Janitēnu, kuras abas pārsniegušas devīto desmitgadi.
Dzīve kā mūžības vēji
Šalkdama pāri mums iet.
Viss, ko Tu, Dievs, viņā sējis
Brīnišķā krāšņumā zied.
Apsveicam mūsu ērģelnieci un novēlām laimi un
dievpalīgu nākamā dzīves posmā. 2018. gada 1. janvārī
Karmena Svilane apprecējās ar Justin Porter.

Anita Flynn gaida uz Dagnijas Staško sagatavoto vīderi

Gadskārtējās pankūku brokastis ir jautra Dāmu komitejas
tradīcija. Šādu pasākumu bauda ne tikai paši latvieši, bet
arī viņu draugi, ģimenes un bērni. Vietējās Otavas
iestādes, draudzes arī piedāvā pankūku brokastis, bet tās
ir gatavotas tikai vienveidīgi, no pankūku pulvera ar
sīrupu piedevu. Mūsu pankūka izvēle, tāpat kā agrākos
gados, bija apreibinoša. Varēja baudīt tradicionālās
pankūkās, bet arī kviešu miltu, raugu un augļu pankūkas,
vafeles, kazas siera pildītas un kartupeļu pankūkas. Bija
arī desas un vīderi ar skābo krējumu. Tikpat garda izvēle
bija arī piedevām ar paštaisītiem mājas ievārījumiem un
mērcēm.

Māris Staško sagādāja 30 bezmaksas papildus krēslus
sarīkojumu telpai. Paldies Mārim!
2017. budžeta gada beigās draudze saņēma vienreizēju
$6780 ziedojumu no Klāva Sīpoliņa fonda (Klavs Sipolins
Foundation).
Paldies fonda administratorei Andai
Sīpoliņai.
2018. gada 17. janvārī prāvs skaits draudzes locekļu
piedalījās “Prātu vētrā Latvijas simtgadei”. Bija daudz
ieteikumu un ideju. Tagad tās ir jārealizē.
Vita Mazpole
Pārmaiņas draudzes dzīvē
Ir pārkāpts dzīves slieksnis
It klusi, nemanīts,
Nu Dieva svētās rokās
Mans mūžs ir piepildīts.
Mirdza Pārupa
dzimusi 1919. gada 17. oktobrī
mirusi 2018. gada 7. janvārī
Jānis Galdiņš
dzimis 1939. gada 30. martā
miris 2018. gada 23. janvārī
Alberts Bērziņš
dzimis 1924. gada 13. janvārī
miris 2018. gada 31. janvārī

Liela slava Pēterim Braunam, kurš piedāvāja savus crêpes
flambées au Cointreau meistardarbus.
Ingrīda Mazute
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Amatpersonas tekošajam darbības gadam tika ievēlētas
aklamācijas kārtībā, visiem paturot savus posteņus. Kā
paredzēts kluba statūtos, valdē darbosies piecas
personas: Vija Hay – priekšniece; Maruta Pierce –
priekšnieces vietniece; Aivars Pone – sekretārs; Helgi-Lii
Tenne-Šēna – kasiere; Krystyna Ribakova – biedrzine.
Ārpus valdes palīgi būs Uģis Lāma – programmu pārzinis;
Māra Pone – saimniecības pārzine; Jānis Mazpolis un Uģis
Lāma – vīna pārziņi. Revidente – Daina Brauna.

SENIORU KLUBS
Janvārī

Vienbalsīgi pieņēma budžetu 2018. darbības gadam. Kā
tad ne?! Izdevumi līdzināsies ieņēmumiem un biedru
maksājumi paliks nemainīti: gadskārtējā biedru maksa
($12), pusdienu maksa ($6) un ēdiens promnešanai ($4).
Senioru klubs aizvien uzņem jaunus biedrus. Reizi
mēnesī piedāvājam pavadīt interesantu pēcpusdienu ar
cilvēkiem zināmā vecuma grupā (55+), kopā tērzējot,
dziedot,
vērojot
un
klausoties
interesantus
priekšnesumus. Protams, arī ēdot un iedzerot glāzi vīna.
Vai šī raksta lasītājs zina, ka ap 80% no seniora kluba
biedriem ir arī Miera draudzes locekļi?

Galda dekorācijas janvārī

Otrajā šī gada ceturtdienā, 11. janvārī, seniori pulcējās
pilnsapulcei un pirmajam saietam. Kopā sanākuši bijām
27. Pusdienu šefpavāri māc. Ilmārs Zvirgzds un viņa
dzīvesbiedre Eva Sinkēviča bija izvēlējušies pasniegt kaut
ko indiešu gaumē, proti, ar kariju aizdarītus divējādus
rīsus. Komplekts ēdējos guva pozitīvu atsauksmi – ēdiens
nebija pārpiparots! - vairāki laba ēdiena pazinēji
drūzmējās ap karija bļodu papildus devai.

Aivars Pone

Februārī
Otavas latviešu senioru klubs noturēja savu ziemas vidus
sanāksmi 2018. gada 1. februārī. Bija ieradušies 28
drosminieki, ieskaitot 3 viesus. Sanāksmi atklāja
priekšniece Vija Hay, aicinādama klātesošos ar klusuma
brīdi pieminēt divus no mums šķīrušos biedrus – Jāni
Galdiņu un Albertu Bērziņu. Tika izcelta viņu līdzdalība
kluba aktivitātēs. Miera draudzes mācītājs Ilmārs
Zvirgzds nolasīja 23. psalmu.

Šefpavārs māc. Ilmārs Zvirgzds pasniedz Jānim Mazpolim
ēdienu

Pilnsapulci atklāja Senioru kluba priekšniece Vija Hay.
Viņa izteica atzinīgus vārdus visām kluba amatpersonām
par labo sadarbošanos un uzdevumu pildīšanu. Viņa
pateicās visiem, kas sekmēja kluba darbu, ieskaitot
ēdienu gatavotājiem, galdu kārtotājiem un trauku
mazgātājiem. Viņa arī ziņoja, ka nodibināts kontakts ar
ilggadīgiem kluba biedriem, kas veselības dēļ vairs nav
spējīgi atnākt uz saietiem. Mājās apciemojusi piecus
biedrus. Ilggadīgie biedri netiks aizmirsti arī uz priekšu.

Jubilāres – Velga Feizaka un Vallija Trence

Nākamais dienas kārtības punkts bija novēlēt “Daudz
baltu dieniņu” šī mēneša jubilārēm – Vallijai Trencei un
Velgai Feizakai. Kā parasti, jubilārēm tika piesprausts
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krāšņs zieds. Klātesošie ar vīna glāzi apstaigāja zāli,
novēlot viens otram labu veselību un daudz laimes.

Priekšniece nolasīja pateicības vēstuli no Daces Pārupas
par kluba līdzjūtības apliecinājumu sakarā ar viņas mātes
Mirdzas Pārupas (ilggadējas mūsu kluba biedres)
aiziešanu mūžībā.

Šīs dienas maltīti bija sagatavojusi priekšniece ar
palīdzēm Silviju Zalts-Sīpoliņu, Vitu Mazpoli, Birutu
Krūmiņu un Marutu Pierce. Tā bija reti garšīga laša zupa,
ar salātiem un rupjmaizi piedevām.

Sekoja pārrunas par Senioru kluba līdzdalību Latvijas
simtgades atzīmēšanā. Saimniece nākamā mēneša
saietam būs Ingrīda Mazute.
Kad visi bija paēduši un trauki bija novākti, Ilse Zandstra
stāstīja par savu un sava vīra braucienu uz Sīriju 2004.
gadā, ilustrējot stāstīto ar uz ekrāna projicētiem
attēliem.

Vija Hay piepilda lielu zupas bļodu Ilsei Zandstrai

Saldā ēdienā bija jubilāru sarūpētas tortes un
smalkmaizītes ar kafiju. Kur Kanādā vēl var dabūt tādu
mielastu par $6.00?
Kad visi bija paēduši, priekšniece atkal ņēma vārdu. Tiem,
kas vēl nebija to darījuši, tika atgādināts nokārtot gada
biedru naudu $12.00 apmērā.

Vispirms viņi vairākas dienas pavadīja vēsturiskajā
Aleppo pilsētā, kuras vecpilsētā bija redzamas vairāku
civilizāciju paliekas. Pilsētā bija armēņu un žīdu kvartāli.
Kristīgās sievietes nestaigāja ar apsegtām galvām, bet
nēsāja krustu. Vispār, cilvēku ielās nebija daudz.
Nacionālajā muzejā bija impozantas skulptūras. Sīrieši
apgalvojot, ka viņu pilsētā Ugarit bija izgudrots pirmais
alfabēts. I. Zandstra stāstīja, ka neesot ieteicams vietējos
veikalos izrādīt interesi par tepiķiem – tad no pārdevēja
netiekot vairs vaļā. Viņa esot atgriezusies ar diviem
tepiķiem, kurus nebija plānojusi pirkt.
No Aleppo Zandstras devās uz ziemeļiem, kur bija seno
pilsētu paliekas, kā arī romiešu un kristiešu drupas.
Askēts Simeons no Stylites esot nodzīvojis 37 gadus uz
platformas pilāra augšgalā.

Mirdza Pārupa 2009. gadā piedāvāja
kliņģerus ‘9 0’ savā 90. gada jubilejā.
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Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņai

Svēta Simeona pilāra drupas 2004. gadā

Foto: internets

svētdien, 2018. gada 4. martā
Dievkalpojums plkst. 11:00
Latvijas aizsardzības atašeja Kanādā, pulkvežleitnanta
Agra Ozoliņa stāstījums un prezentācija par Latvijas
bruņotajiem spēkiem
Īsfilma par pulkvedi Oskaru Kalpaku

Pilāra drupas pēc Krievu uzbrukuma 2016. gadā
Aicinājums piedalīties

Ceļojums turpinājās uz Homs un uz Krak des Chevaliers,
kas ir viena no vislabāk saglabātām krustnešu pilīm
pasaulē. Nākamais pieturas punkts bija Palmīra, kur atkal
bija iespēja aplūkot senu tempļu drupas un romiešu
amfiteātri. No turienes ceļš viņus veda uz Damasku, kur
varēja apskatīt senus kapus, romiešu drupas un sūku
(souq) – arābu tirgu. Dievs vien zin, kas no visa tā pēc
gadiem ilgstošās kara darbības Sīrijā ir palicis pāri.

Draudzes pilnsapulcē
2018. gada 11. martā pēc dievkalpojuma
Darba kārtība
1. Pilnsapulces darba kārtības pieņemšana
2. 2017. gada pilnsapulces protokola
pieņemšana
3. a) 2017. gada darbības pārskati
b) 2017. gada kases pārskats
c) Revidenta ziņojums
4. 2018. gada budžets, pārrunas un
pieņemšana
5. Amatpersonu vēlēšana
6. Dažādi jautājumi

Sanāksme nobeidzās ar tradicionālo “Daugav’ abas
malas” dziedājumu.
Vitālijs Būcēns
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MELĀNIJAS HRONIKA / THE CHRONICLES OF MELANIE
Piektdien, 16. martā pulksten 19.00 / Friday, 16th March at 7:00 p.m.
Arts Court Theatre, 2 Daly Avenue, Ottawa
1941. gada 14. jūnija nakts Rīgā. Padomju varas (PSRS) pārstāvji iebrūk Aleksandra un Melānijas namā, liek modināt dēlu
un kāpt kravas mašīnā. Dzelzceļa stacijā vīrieši tiek nošķirti no ģimenēm. Aleksandrs atvadās ar lūgumu: “Audzini dēlu!”
Deportētos - bērnus, sievietes, sirmgalvjus, vīriešus, visus ved uz Sibīriju lopu vagonos. Lai izpildītu vīra lūgumu, Melānijai
vispirms ir jāizdzīvo, pēc tam – dzīvot. Izsūtījums Sibīrijā viņu saved kopā ar dažādiem cilvēkiem. Izsūtījums ir kā dzīves
spoguļattēls – šķir tuvos un satuvina attālos… Novērojumi mudina Melāniju uzņemties atbildību pat šķietami bezcerīgās
situācijās un izkļūt no pasīvas upura lomas, kriminālā PSRS režīma doto traumu pārvēršot cilvēcībā.

It is the 14th of June 1941 in Riga, Latvia. Without warning, the Soviet authorities break into the home of Melanie and
her husband, Aleksandrs. They are forced to leave everything behind. In parting, Aleksandrs implores Melanie to raise
their son and take care of him, and then, sharing the fate of more than 15,000 other Latvians, Melanie and her son find
themselves deported to Siberia in train wagons intended for cattle. While confronting hardships and endeavouring to
fulfil her husband’s wish for their son, Melanie takes responsibility and discovers new strength even in the hopelessness
of her predicament by writing letters to Aleksandrs, letters that reflect her vision of a better future.
Režisors / Director Viesturs Kairišs. 120 minutes. Latvian with English subtitles.

RECEPTION TO FOLLOW
Bright Nights: Baltic and Nordic Film Festival
www.cfi-icf.ca
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Lieldienu dievkalpojums
svētdien, 1. aprīlī, plkst. 9.00

Easter Service
Sunday, April 1st, 9:00 a.m.

Pēc dievkalpojuma
LIELDIENU KAFIJAS GALDS
ar dažādiem Lieldienu labumiem.
Lūdzam piedalīties ar groziņiem.
Priecāsimies arī par kādu
līdzi paņemtu krāsotu olu.
Draudzes Dāmu komiteja

Lietoto mantu tirdziņš Draudzes namā
Sestdien, 21. aprīlī, no plkst. 9:00 līdz 13:00

Annual Spring Rummage Sale
Saturday, 21 April from 9:00 to 13:00
Mantas var nodot svētdienās dievkalpojumu laikā martā un aprīlī, un
otrdien, 17. aprīlī, no plkst. 10:00 līdz 12:00,
ceturtdien, 19. aprīlī, no plkst. 18:00 līdz 20:00 un
piektdien, 20. aprīlī, no plkst. 10:00 līdz 12:00.
Mēs ar pateicību pieņemsim tīras un nebojātas mantas.
Elektriskas ierīces pieņemsim, ja tās vēl kārtīgi strādā.
Diemžēl vairs nevaram pieņemt datorus un to piederumus.
Aicinām pieteikties palīgus mantu izlikšanā (17. un 19. aprīlī), pārdošanā
un/vai nokrāmēšanā pēc tirdziņa beigām (sestdien, 21. aprīlī).
Zvanīt Ingrīdai Mazutei 613-225-4949.
Rīko draudzes Dāmu komiteja
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LIELĀ TALKA 2018 Latvijā un Otavā!
Sestdien, 28. aprīlī, plkst. 9.00,
sanāksim sakopt Otavas Latviešu ev.-lut. Miera draudzes namu!
Lielajā Talkā Latvijā piedalās tūkstošiem dalībnieku!
Nāc, un esi Lielās Talkas dalībnieks Otavā!

Būs siltas pusdienas
Talkot aicina Miera draudze un Latvijas vēstniecība
*****

BIG CLEANUP 2018 in Latvia and Ottawa!
Saturday, April 28, at 9 a.m.
Be part of the Big Cleanup of 2018
and help tidy up the church building and its surroundings!
Hot lunch will be served
Organized by the Peace congregation and the Embassy of Latvia
*****
Lielās Talkas ideja ir balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību savas apkārtnes un vides sakopšanā, radot
saliedētību, pozitīvismu, kā arī dod labi padarīta darba izjūtu. Lielās Talkas pamatideja nāk no izsenām
mūsu un citu tautu pavasara sakopšanas, satīrīšanas tradīcijām, kad pēc ziemas ieviešam kārtību un
tīrību. Pirmā Lielā Talka Latvijā notika 2008. gadā kā iedzīvotāju dāvana valsts 90. gadu jubilejā.
Projekta mērķis ir, gaidot Latvijas 100. dzimšanas dienu, padarīt Latviju par tīrāko un sakoptāko vietu
pasaulē, mudinot iedzīvotājus labiekārtot, kā arī rūpēties par vidi sev apkārt, dot iespēju dabai
atveseļoties, attīrot to gan no atkritumiem, gan stādot jaunus kokus, gan arī, iekārtojot jaunus
apstādījumus, puķu dobes, atjaunojot žogus, tiltiņus un veicot citus patīkamus pavasara darbus!
Talkas patrons ir Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis.
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Baltā galdauta svētki Otavā - svētdien, 6. maijā
Kas ir Baltā galdauta svētki?
Svētki ir veids kā svinēt Latvijas otro dzimšanas dienu - mūsu PAR dienu, pieminot 1990. gada 4. maiju, kad Latvijas
PSR Augstākā padome pieņēma deklarāciju Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu - lēmumu, kas atjaunoja
Latvijas suverenitāti. Tā bija diena, kad izvēlējāmies brīvību, pateicām PAR grāmatām, kas drīkst būt mūsu
grāmatplauktos, PAR mūsu draugiem no visas pasaules, PAR brīvai informācijai, uzņēmīgumam un patiesai līdzdalībai.
Visi ir aicināti savā kopienā, ģimenē, pagalmā, draugu lokā vai darba vietā 4. maijā svinēt Baltā galdauta
svētkus! Uzklāsim BALTU GALDAUTU!
Baltā galdauta svētku norisi veidojam mēs paši. Svinībās esam aicināti akcentēt šādus aspektus:





kopīga galda klāšana un svinēšana par godu Latvijai;
baltais galdauts kā pašapziņas un lepnuma simbols;
kopā būšana un sarunas, sadziedāšanās, sadancošanās, filmu skatīšanās, dzejas vai prozas lasījumi, izceļot savas
apkaimes nozīmīgākos notikumus un godinot personības;
senu tradīciju, nemateriālā, t.sk. kulinārā mantojuma apzināšana un godā celšana (LV100.lv).

BĒRNU STŪRĪTIS
Lieldienu olas
Ola ir dzīvības un augšāmcelšanās simbols. Lieldienās mēs svinam Kristus
augšāmcelšanos. Viņš pārvar visus šķēršļus (noveļot akmeni no kapa) un
DZĪVO. Līdzīgi kā cālis, piedzimstot salauž olas čaulas pretestību.
Lieldienās olas tiek krāsotas dažādās krāsās, paužot prieku par Kristus
augšāmcelšanos. Kā Tu krāsosi savu olu?

MIERA DRAUDZES VĒSTIS izdod Otavas 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
Pērminderu koordinators: Andris Lange, tel. 613-822-3328, andrislange@rogers.com
MDV Redakcija
Redaktors: Ilmārs Zvirgzds zvirgzds@me.com
Rakstu saņēmēja un korektore: Solvita Rakitko solvita.rakitko@gmail.com
Kalendārs: Helgi Tenne-Šēna h.tennesens@gmail.com
Maketēšana: Uģis Lāma lamau@bell.net
9

Nākamās Miera Draudzes Vēstis
iznāks
jūnija sākumā.
Rakstus un sludinājumus iesniegt līdz
2018. gada 24. maijam

KALENDĀRS 2018. GADA MARTS - MAIJS
Miera Draudzes Vēstīm klāt pievienotajā dievkalpojumu, sarīkojumu un notikumu kalendārā uzrādām arī citu Otavas
latviešu organizāciju aktivitātes, ja tās savlaicīgi pieteiktas. Bilingual services or events are in italics. Kalendārā
ietilpināmās aktivitātes piesakāmas Helgi Tenne-Šēnei, 613-824-5940, e-pasts h.tennesens@gmail.com
Marts
1 ceturtdiena
4 svētdiena

12.00
11.00

11 svētdiena

11.00

13
14
15
16

19.00
10.00
11.00
19.00

otrdiena
trešdiena
ceturtdiena
piektdiena

18 svētdiena

11.00

20 otrdiena
25 svētdiena

10.00
11.00

30 piektdiena

11.00

Aprīlis
1 svētdiena
5
8

10
11
15
17
19
19
20
21
22

ceturtdiena
svētdiena
otrdiena
trešdiena
svētdiena
otrdienā
ceturtdiena
ceturtdiena
piektdien
sestdiena
svētdiena

28 sestdiena
29 svētdiena

9.00

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

Senioru saiets
Dievkalpojums, Gavēņa laika trešā svētdiena. Pērm. Andris Lange.
Sarīkojums pulkveža Oskara Kalpaka piemiņai
Dievkalpojums, Gavēņa laika ceturtā svētdiena. Pērm. Juris Miezītis.
DRAUDZES PILNSAPULCE. Annual general meeting. Skoliņa satiekas plkst. 10.45
Draudzes valdes sēde
Dāmu komitejas sēde
Garīgā stunda
Filma "Melānijas hronika", skatīt sludinājumu.
Film „The Chronicles of Melanie” - see notice
Dievkalpojums, Gavēņa laika piektā svētdiena. Pērm. Jānis Krūmiņš.
Valdes locekļu un pērminderu ievešana amatā
Nama tīrīšanas talka
Dievkalpojums, Pūpolu svētdiena. Pērm. Daina Brauna.
Skoliņa satiekas plkst. 10.45
Dievkalpojums, Lielā Piektdiena. Pērm. Daina Brauna
Dievkalpojums, Kristus Augšāmcelšanās svētki, Lieldienas. Pērm. Ģirts Sīpoliņš.
Sekos Lieldienu brokastis, skatīt sludinājumu.
Bilingual service followed by Easter brunch
Senioru saiets
Dievkalpojums, Baltā svētdiena. Pērm. Juris Miezītis. Skoliņa satiekas plkst. 10.45
Draudzes valdes sēde
Dāmu komitejas sēde
Dievkalpojums, Lieldienu laika trešā svētdiena. Pērm. Andris Lange
Mantu nodošana lietoto mantu tirdziņam
Garīgā stunda
Mantu nodošana lietoto mantu tirdziņam
Mantu nodošana lietoto mantu tirdziņam
Lietoto mantu tirdziņš, skatīt sludinājumu. Rummage sale - see notice
Dievkalpojums, Lieldienu laika ceturtā svētdiena. Pērm. Jānis Krūmiņš.
Skoliņa satiekas plkst. 10.45
Lielā talka, skatīt sludinājumu. Annual Spring Cleanup - see notice
Dievkalpojums, Lieldienu laika piektā svētdiena. Pērm. Ģirts Sīpoliņš

Maijs
3 ceturtdiena
6 svētdiena

12.00
11.00

8 otrdiena
9 trešdiena
13 svētdiena

19.00
10.00
11.00

15 otrdiena
17 ceturtdien
20 svētdiena

10.00
11.00

Senioru saiets
Dievkalpojums, Lieldienu laika sestā svētdiena. Pērm. Juris Miezītis.
Baltā galdauta svētki, skatīt sludinājumu.
Service followed by "White Tablecloth" celebration. Skoliņa satiekas plkst. 10.45
Draudzes valdes sēde
Dāmu komitejas sēde
Dievkalpojums, Lieldienu laika septītā svētdiena. Pērm. Tim McDade.
Ģimenes diena, Mother's Day bilingual service.
Skoliņa satiekas plkst. 10.45
Nama tīrīšanas talka
Garīgā stunda
Dievkalpojums nenotiek. Garā nedēļas nogale
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