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Reformācijas dienā
Un dažiem, kas sevi uzskatīja par taisniem, bet pārējos nicināja, viņš stāstīja šādu līdzību: “Divi cilvēki ienāca templī Dievu
lūgt, viens bija farizejs un otrs – muitnieks. Farizejs, nostājies savrup, lūdza tā: Dievs, es tev pateicos, ka neesmu kā pārējie
cilvēki – laupītāji, ļaundari, laulības apgānītāji vai arī kā šis te muitnieks; es gavēju divreiz nedēļā un dodu desmito tiesu no
visa, ko iegūstu. Bet muitnieks, attālāk stāvēdams, neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm, bet, sitot sev pie krūtīm,
sacīja: Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs! Es jums saku: šis nogāja savās mājās attaisnots, bet tas otrs ne, jo katrs, kas pats
sevi paaugstina, tiks pazemināts, bet, kas sevi pazemina, tiks paaugstināts.” (Lk 18, 9-14)
1517. gada 31. oktobra notikums, kad vācu mūks Martins Luters pienagloja pie Vitenbergas Visu Svēto baznīcas durvīm
deviņdesmit piecas tēzes bija notikums, kas saviļņoja tā laika vāciski runājoši pasauli un vēlāk ietekmēja arī citas tautas.
Pastāv viedoklis, ka šo dienu, visu svēto dienas priekšvakaru – kurā mūsdienās apstaigājam kaimiņu mājas, biedēdami
ļaudis un vākdami saldumus – viņš izvēlējās tieši tādēļ, lai piesaistītu arī vienkāršo ļaužu uzmanību.
Var strīdēties, vai tiešām tāds bija viņa nolūks, taču vienkāršajiem ļaudīm Reformācijas notikumu gaitā pievērsts daudz
uzmanības. Daudzas mūsdienu sabiedrībā pašas par sevi saprotamas lietas – cenšanās pēc sociālas vienlīdzības, darba
devēja un ņēmēja samērīgas attiecības, taisnīga samaksa par padarīto un nežēlīgas ekspluatācijas noraidījums, izglītība
visiem cilvēkiem, Svētie Raksti tautas valodā un vēl daudz kas cits – savu sākotni guva tieši Reformācijas notikumu
politiskajās un reliģiskajās kaislībās.
Lai arī daudzas no Lutera tēzēm mūsdienās nav nedz bieži lasītas, un arī zaudējušas savu nozīmi (ja vien kāds nav tik liels
vēstures mīļotājs, ka labi pazīst to saturu), viena otra ir svarīga joprojām. Taču par tēžu saturu vēl svarīgāks ir kas cits –
indivīda brīvība un pilsoniskā drosme, pats fakts, ka viens cilvēks, vācu mūks, kas nebija nekāds eņģelis un pieļāva veselu
gūzmu dažādu politisku aplamību, ar savu uzdrošināšanos un pašaizliedzību spēja mainīt sava laika sabiedrību. Latviešu
sakāmvārds vēsta, ka viens cinītis gāž milzu vezumu. Kad svinam Reformācijas dienu, nereti svinam tieši iedrošināšanos,
brīvību un atziņu, ka vienmēr spējam ko mainīt un daudz ko vērst uz labu.
Reformācijas impulss ir saglabājies arī mūsdienās, kad pasaule ir daudz labāka, drošāka un iecietīgāka. Cilvēka kā indivīda
vērtība, sacelšanās pret netaisnību, arī iespēja politiski cīnīties par savām idejām izauklēta Baznīcas solos un kancelēs. Kas
ir īpašā Baznīcas loma reformācijas mantojuma saglabāšanā?
Uz to norāda evaņģēlija līdzība par muitnieku, kurš sāk ar sevi, neraudzīdamies uz citiem. Pazemīgi atzīdams savu nepilnību,
viņš “aiziet mājās attaisnots”. Vienkāršā valodā tas nozīmē, ka muitnieks, novērsdamies no sliktā, iemanto labo. Iekšējas
pārdomas, sevis izvērtēšana un sevis apjēgšana ir veids, kā Reformācijas mantojumu kopjam mūsdienās, turpinādami savu
priekšteču iesākto. Svētīgu rudens laiku!
Ilmārs Zvirgzds

Trīs baloni lika domāt par apustuļa Pāvila vārdiem: “Tā
nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šīs trīs; bet lielākā no
tām ir mīlestība!” (I Kor.13:13) Kādēļ mīlestība ir tā
lielākā? Jo tā ir Dieva mīlestība, un tik liela, ka no tevis
tā prasa tikai kā dāvanu to saņemt. Ticība, jā, tā tevi ved
tuvāk Pestītājam; cerība - tā tevi uztur svētceļojumā un
dāvina iedvesmu. Bet Dieva mīlestība? Tā tevi pārvērš
par šīs mīlestības tālāk dalītāju! Pēkšņi tu vairs nespēj
sev vienam to taupīt! Kā Dievs nespēja. Varbūt tādēļ tā
ir vispilnīgākā, lielākā, svētākā Dieva velte?!
Domājot par nākotni un Latviju tās Simtgadē, lūgsim līdz
ar Evelīnu, lai Latvijas nākotnes debesis nestu mieru - kā
naktī klusā zvaigžņu sega - un pateicības pilnu prieku
debesīs, sveicot baltos mākoņus saules apmirdzētās
dienās! Lūgsim, lai debesis virs Latvijas nākotnē būtu
ticības, cerības un mīlestības svētītas!

Latvijas Simtgades gaidās top bērnu sveicienu māksla laikrakstā "Latvietis" lasām, ka “2018. gada
10. oktobrī Latvijas Republikas vēstniece Japānā Dace
Treija-Masī viesojās Šizuokas prefektūras Bērnu
slimnīcā Japānā, lai nogādātu Latvijas Bērnu klīniskās
universitātes slimnīcas pacientu zīmējumus… Košie,
dzīvespriecīgie zīmējumi, kas tapuši Latvijas Simtgades
gaidās, ir Latvijas bērnu sirsnīgs veltījums Šizuokas
slimnīcas bērniem, novēlot drīzu atveseļošanos.
Šizuokas
bērnu
slimnīcas
direktors Kisaburo
Sakamoto un vēstniece bija vienisprātis, ka šādi
krāsaini, sirsnīgi zīmējumi sniedz bērniem pozitīvas
emocijas un palīdz atveseļoties. Tāpat Japānas bērniem
veidojas labāka izpratne un interese par Latviju,
raugoties uz to ar Latvijas bērnu acīm.” Kas par
vienreizēju velti!

Lai Dieva senie vārdi svētī Latviju, tai vēstot: “Es zinu
savus nodomus, ko es jums esmu iecerējis, saka Kungs,
miera nodomus, ne ļaunus – Es došu jums nākotni un
cerību!” (Jer. 29:11) Caur bērna acīm lai šī nākotne taptu
par svētību debesīs kā virs Latvijas, tā ārpus tās - visur,
kur latvju tauta dzīvo, tic, cer un mīl! Malu malās
izkaisīti, kā Evelīnas zīmējums māca, mēs tomēr visi
esam zem vienas debess un mums visiem viena
nākotne! Paldies, Evelīna! Lai tev tikai labas dienas un
prieks, sagaidot Latvijas Simtgadi!
No sirds apsveicu arī jūs - ikvienu mūsu Latvijas 100.
dzimšanas dienā! Dievam pateicos par tiem, kas reiz
dziļā ticībā, cerībā un mīlestībā īstenoja neatkarības
ieceri! Viņi no sevis deva visu, lai vēl 100 gadus vēlāk
mēs viņiem un viņu bērnu bērniem dotu apsolījumu lūgt
un kopā strādāt, lai tuvumā un tālumā - kur vien latvju
tauta pulcējas - debesis arī nākotnē vēstītu: "Dievs ir
svētījis un svētī Latviju!"

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca Rīgā aprūpē
bērniņus no visas Latvijas. Vai, Latvijas Simtgadi
atzīmējot, varētu kas svarīgāks būt kā izlūgties veselību,
Dieva svētību, mīlestību un drošu nākotni katram tās
bērnam? Kā mazajai Evelīnai, kas rakstīja: “Kad zīmēju
uz dēļa, es domāju par nākotni. Kādas debesis būs
nākotnē?”

+ Lauma
Archibīskape
LELBāL

Uz mirkli raudzījos uz Latviju caur viņas acīm. Zīmējumā
debesīs parādās gan zvaigznes, gan mākoņi, gan balons
ar trīs sirdīm. Varbūt šīs zvaigznes viņai atgādināja tās,
kas Latvijas klusā naktī debesis piepilda un liek cilvēkam
izbrīnā apklust un tomēr cerēt, ka Dievs saklausīs katru
lūgšanu. Vai tādas debesis nodrošinātu Latvijas nākotni?
Vai varbūt tādas, kur parādās balti, gandrīz vai priecīgi
mākoņi, kas, šķiet, vēsta - tuvojas gaiša, cerīga nākotne,
ne tumšas, vētrainas dienas. Un balons ar trīs sirdīm?
Debesis bez mīlestības nav iedomājamas, ja Latvijai
gribam novēlēt nākotni, kurā gribētos dzīvot.

Mirklis pirms Latvijas Valsts tapšanas
1988. gada 26. novembrī pēc Kultūras fonda ierosmes
Piņķos pie Sv. Jāņa baznīcas tika atklāts piemiņas
akmens 5. Zemgales latviešu strēlnieku bataljona
komandierim pulkvedim Jukumam Vācietim, kurš šeit it
kā teicis sprediķi saviem karavīriem pirms došanās uz
fronti 1916. gada 17. jūlijā. Kā raksta vēstures doktors
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Kaspars Zellis, “...Īstenībā 5. Zemgales bataljona
vienības tajā laikā neatradās Piņķos un Jukuma Vācieša
teiktais sprediķis ir dzejnieka Aleksandra Čaka fantāzijas
auglis, tomēr tas sevī ietvēra tādu emocionālo
potenciālu, ka kolektīvajā atmiņā nostiprinājās kā
“sociālais fakts””. Arī vēstures doktors Ēriks Jēkabsons
uzsver, ka tā ir tikai “skaista leģenda...” Mūsdienās pie
baznīcas stāv piemiņas akmens, un ziņas par “vēsturisko
dievkalpojumu” atrodamas draudzes mājaslapā. Tomēr
fakts, ka šāds nenoticis dievkalpojums palicis tautas
atmiņā, labi raksturo to, kā tā laika vienkāršais cilvēks,
karavīrs un zemnieks, saskatīja vēl netapušās valsts
nākotni. Dzejnieka izjustās rindas salīdzināmas ar vīziju
par valsts tapšanu, par cīņām, kas jāizcīna, par nojautu,
kuras piepildīšanās ir paredzēta.

Un tad stāv viņš kancelē virs visiem,
It kā mūžam likts jau tur no gala.
Pierē plaisa. Lūpās visi mūži.
Abās rokās divas karstas dūres.
Zobens likts pie altāra kā krusts tam.
Stāv kā rēgs tas. Miesa sviedriem klājas.
Savām acīm trīcošām un karstām
Redz viņš velvju izrobotos logos
Latvju zemi kūpam sev zem kājām,
Mākoņus pie pieres skūpstām sviedrus.
Un viņš jūt, kāds dīvains, smeldzošs siltums
Tā kā kaisla, rožu smarža
Velvēm cauri neredzami elpo,
Plūst uz viņu, plūst un kāpj caur audiem
Karstiem viļņiem, reibinošu tvanu,
Plūst no dūktīm, akmeņiem un putniem,
Zvēru elpām, lopu valgiem purniem;
Plūst no miesām, kas jau sen zem zemes,
Un no tām, kas tikai te vēl dzīvos, Atņem viņam visu seno vārgmi.
Dvēsele kļūst atkal karsta sēkla.
Asinis kā lielas, mulsas saules
Kāpj līdz mēlei, grib tur kļūt par vārdiem.

Latvijas Valsts tika pasludināta pēc diviem gadiem. Taču
ļaužu sirdīs un prātos tā jau pastāvēja iepriekš.
Pārdomām Aleksandra Čaka dzejas rindas.
***
Un, kad dziesma rupjām balsīm pusē,
Kurā teikta Kunga žēlastība,
Pulkvedis no ģērbkambara iznāk,
Kancelē kāpj lēniem, stingriem soļiem.
Satraukts pulkvedis. Līp mati pierei.
Lūpas sausas, trakas svelmes skartas.
Grūti kāpj tas. Dvēsele vēl šaubās,
Trīc kā putns, kā smilga vējos celta.

Spējais karstums, kas pār sirdi nācis,
Pasit galvu sāņis uz to vietu,
Kur virs altāra blāv svētā glezna.

Ko tam sacīt savai kara draudzei,
Saviem kvēliem zemgaliešu vīriem,
Kādus vārdus vēl pirms kaujas bilst tiem?
Varbūt puse rīt jau nebūs dzīva?

Un tad viņš jūt – stars kāds sadzeļ domas,
Pāršķeļ šaubas, īgnumu un sāpes,
Iemet stāvu bezgalības šūpās.
Mirdzošs gaišums apņem viņu visu,
Paceļ rokas pāri saules kausam,
Iedobj kājas līdz pat zemes serdei.

Garo elpas, garo drēbēs miesas.
Nāve paslēpusies durkļu galos.
Zābaki ar trānu sauli pilda.
Un nekad vēl pulkvedis nav jutis
Savu garu tādās dzelmēs grimstam.

Tagad zin ko teikt viņš kara draudzei.
Asinis uz mēles top par vārdiem,
Stājas rindās, ceļas lielos pulkos.
− Zemgalieši, lūkojiet šo gleznu,
Svēto gleznu velvju iedobumā. −
Rāda viņš ar savu strupo pirkstu.
Balss kā bazūne skan biezos mūros.

Kāpj viņš lēnām. Jūt, kāds milzīgs pretspēks
Spiež uz leju viņa druknos plecus.
Jūt viņš: visa ilgā vergu tumsa
Viņam vienam tagad virsū gulstas.
Tikai acis, kara draudzes acis
Ceļ tam spēkus augšup, gaismai pretim,
It kā katrā viņa solī slēptos
Kaut kas dārgs un elpai velgmi sniedzošs.

− Kristus tur virs ūdeņiem kā smiltīm
Iet un negrimst, tāpēc ka viņš tic sev,
Savam garam, darbam, ko viņš dara.
Ticiet jūs un arī nenogrimsiet,
Neatslīksiet nebūtībā otrreiz,
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Kur jau bijāt simtiem, simtiem gadu.

16. septembrī mums notika īpašs angļu valodas
dievkalpojums, kuru novadīja Dean JoAnne Lam.
Mācītāja Lam ir ELCIC (Evangelical Lutheran Church In
Canada) Otavas rajona prāveste.

Savam spēkam, zemgalieši, ticiet,
Savam naidam, savai izturībai,
Savām tiesībām un slēptai laimei.

Septembra un oktobra mēnešos noturējām “Garīgās
stundas” svētdienās pēc dievkalpojuma.
To turpināsim darīt, jo tas dod iespēju vairākiem
draudzes locekļiem piedalīties.

Akmenis, uz kā jūs stāvat, − jūsu,
Katra puķe, ko jūs redzat, − jūsu,
Koki, zāle, visa zeme − jūsu,
Debess augšā, telpa apkārt − jūsu
Tā kā acis, plecs un cietā plauksta,
Sūrsme, ko jūs savās sirdīs jūtat.
Tikai ticiet! Un šie mūri, velves
Un es pats ar visu sevi − jūsu.
Tikai ticiet, zemgaliešu vīri,
Tad ir nāve nebūs vairs par grūtu.

Novembra un decembra mēnešos draudzes kalendārs ir
bagātīgi pilns! Notiks Ziemassvētku tirdziņa priekšdarbi
– piparkūku un pīrāgu talkas. Mūsu Latvijas simtgades
svinēšana. Mūžības svētdiena, kad iedegsim sveces
dvēseļu vaiņagā. Sekos Ziemassvētku tirdziņš, skolas un
draudzes eglīte un “dāmu” eglīte, un tad svinēsim
Kristus piedzimšanas svētkus.

No zemzemes jūsu tauta ceļas,
Tumsa lobās nost no viņas plakstiem,
Pirksti attirpst, ceļos rodas siltums,
Un uz lūpām elpa aug kā brīns.

Ir jau notikusi kāpostu šķērēšanas/ēvelēšanas talka, lai
laicīgi kāposti saskābtu līdz Ziemassvētku tirdziņam..

Irdnes druskas matos kļūst par gaismu,
Krūtis izdzer pasauli kā olu.
Delnas, kur uz mūžiem bija gūlies
Visu darbu sarecējis smagums,
Tagad ceļas līdzi putniem saulē.
No zemzemes jūsu tauta ceļas.
Bet bez asinīm tai neuzcelties −
Jūsu asinīm un jūsu kvēles:
Tas ir zieds, kas viņas sirdi glabās,
Stiprums lielais, kas to kopā turēs
Vienmēr, mūžos. Zemgaliešu vīri,
Rītu kauja. Atkal. Bet jūs zināt:
Cīņā iet ir brīvu vīru daļa,
Cīņā mirt ir brīvu vīru daļa,
Lai pēc tam kā dzīva, liela elpa
Augšup celtu visu savu tautu.

No kreisās: Ligita Miezīte, Jānis Krūmiņš, Daina Brauna un
Juris Miezitis kāpostu talkā.

(Mūžības skartie. Aleksandrs Čaks.)

DRAUDZES VALDES ZIŅOJUMI
Apsveicam visus dzimšanas dienās un sevišķi Sigurdu
Andersonu ar 85 gadu sliekšņu pārkāpšanu novembra
mēnesī un Edīti Taylor ar 80 gadu sliekšņa pārkāpšanu
decembrī.
Novēlam
No saules- spēku, veselību
No zemes - ziedu bagātību
No draugiem – mīlestību.
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Paldies Jurim Miezītim, ka sameklēja un nopirka
“ziemas” kāpostus. Paldies talciniekiem Jānim
Krūmiņam, Dainai Braunai, Vitai Mazpolei un Jurim
Miezītim. Paldies namamātei Ligitai Miezītei par
talcinieku cienāšanu.

gleznas, kuras pārdevām pēc tirdziņa, ienākums
pārsniedza $2000. Paldies Dāmu komitejas dāmām,
visiem darba darītājiem, mantu ziedotājiem un
pircējiem.
Šogad atkal būs kopīgs Ziemassvētku apsveikums, kas
tiks ievietots nākamās Miera Draudzes Vēstīs.
Skatiet atsevišķo sludinājumu.

Bietes un ķirbji ir arī iemarinēti. Gaida pircējus.

Pārmaiņas draudzes dzīvē
2018. gada 1. septembrī kristīts
Tomas Pērkons Brauns
Kriša Brauna un Kristas
Upeslāces dēls

2018. gada 22. septembrī
salaulāti
Liana Crystal Tenne-Šēns un
Martin Pierre Tauvette

Jānis Mazpolis uzmanīgi sagriež lielo ķirbi mazos gabaliņos.

Katru mēnesi notiek nama apkopšanas talkas, kas
izsludinātas draudzes kalendārā. Darāmie darbi
atkārtojās katru mēnesi: sūkt tepiķus, mazgāt grīdu,
slaucīt putekļus, tīrīt tualetes, tīrīt virtuvi, apkopt dārzu,
utt.. Darbs nav sevišķi grūts, bet paņem laiku. Parasti
sākam plkst. 10 un divu stundu laikā darāmais ir
padarīts. Atkarībā no tā, cik talcinieki ierodas, ne
vienmēr viss tiek padarīts. Diemžēl, bieži ierodas tikai
trīs vai četri un dažreiz pat tikai divi tie paši talcinieki.
Aicinām atbalstīt šīs nepieciešamās talkas.

Inta Deborah Sīpoliņš – Zobs
Dzimusi 1957. gada 15. decembrī
Mirusi 2018.gada 22. oktobrī
“Nebīsties, jo Es tevi atpestīju.
Es tevi saucu tavā vārdā,
tu esi mans!” Jes. 43:1

Pateicamies Vijai Kluchert par mūsu ērģelnieces
Karmenas atvietošanu.

SENIORU KLUBS
Septembrī
Pēc divu mēnešu gara vasaras pārtraukuma Senioru
kluba biedri atkal tikās ierastajā mēneša pirmajā
ceturtdienā, kas šoreiz iekrita 6. septembrī. Kopā bijām
28. Ar tradicionālo Daudz baltu dieniņu apsveicām visus
jūlijā, augustā un septembrī dzimušos biedrus, no
kuriem klāt bija Jānis Krūmiņš, Max Pierce, Chris
Candow, Vitālijs Būcēns un Ligita Miezīte.

Dāmu komitejas rīkotais rudens lietoto mantu tirdziņš
notika divas sestdienas, 15. un 22. septembrī. Ieskaitot
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ko uzzinājām no Silvias Zalts-Sīpoliņas un Vijas
Kluchertes atstāstījumiem, kas šovasar bijuši Latvijā.
Skatījāmies Uģa sagādātu filmu par kopkora noslēguma
koncertu Mežaparka Lielā estrādē, kur tautas tērpos
dziedājuši kopā ap 16 500 koristu, to starpā 38
Monreālas un Otavas kora “Atbalss” dalībnieki!

Jubilāri Jānis Krūmiņš un Ligita Miezīte
Foto: Silvia Zalts-Sīpoliņa

Tūkstots dzidru saules staru,
Lai vēl ilgi dzīvē mirdz,
Prieku, laimi, veselību
Vēlējam no visas sirds.

Vija stāstīja par kora mēģinājumiem, apgādi, arī par
svētku dalībnieku gājienu pa Rīgas ielām. Visu sejās
redzēts lepnums, liels prieks un pārdzīvojums. Silvia
daudz fotografējusi, ieskaitot Deju svētku dejotājus, - arī
tie savukārt mērāmi tūkstošos. Interesanta bijusi
viesošanās Nacionālajā bibliotēkā, kur izstādīta tekstil
mozaīka “Stāstu sega,” kuras tapšanā piedalījušies
diasporas latvieši no visas pasaules. Šķīrāmies ar allaž
dziedāto Daugav’ abas malas.
Aivars Pone

Foto: Silvia Zalts-Sīpoliņa

Atgādinām: Ja esat latviešu izcelsmes, 55 un vairāk
gadus veci, esat laipni lūgti pievienoties mūsu
senioru klubam, kas tiekas katra mēneša pirmajā
ceturtdienā plkst. 12:00, izņemot jūlijā un augustā.
Pasniedzam garšīgas pusdienas, parunājamies,
padziedam un noklausāmies vai noskatāmies
interesantu programmu. Mūsu mērķis ir saliedēt
latviešu sabiedrību, savstarpēji informēties un
palīdzēt. Gaidīsim jaunus biedrus!

Pusdienām saimnieces Maruta Pierce un Ilse Zandstra
bija sarūpējušas labi mērcē ceptu cāļa gaļu un
kartupeļus. Netrūka zaļo salātu un maizes. Saldajā bija
divas kūkas un kliņģeris. Atzīmējot apstākli, ka vasara
tuvojas beigām un tuvojas rudens, visi vēl nodziedājām
Div’ pļaviņas es nopļāvu.
Kā zināms, jūlija sākumā Latvijā valsts simtgades ietvarā
notika XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju
svētki. Laimīgā kārtā šodien par šo svētku norisi daudz
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16 sarakstiem un saraksts savukārt - ar balsotāja
ievilktiem krustiņiem un svītrojumiem - jāievieto
vēlēšanu aploksnē.

Oktobrī
Pirmās oktobra ceturtdienas saiets bija pulcinājis 30
kluba biedrus un trīs viesus. Ar dziesmu un glāžu
saskandināšanu sveicām oktobra jubilārus Evu
Sinkēviču, Uģi Bicki un Pēteri Braunu. Kluba priekšniece
Vija Hay visiem atgādināja, ka 1. oktobrī Kanādā svinam
arī “National Seniors Day” un 8. oktobrī Pļaujas svētkus.

Aptaujas liecina, ka
Saeimā varētu iekļūt
varbūt piecas vai pat
septiņas partijas un no
tām veidosies valdības
koalīcija. Varam minēt,
ka piecas partijas, kas
pārsniegs 5% robežu
būs: “Saskaņa”, “Zaļo un
Zemnieku savienība”,
“Nacionālā apvienība”,
“Jaunā
konservatīvā
partija”, un “KPV LV”
…uzrunātājs Vitālijs Būcēns
(Kam pieder valsts).
Otaviešiem balsošana ļoti ērta – ar Latvijas pasi rokā
jādodas uz Latvijas vēstniecību (350 Sparks Street).
Aivars Pone

Lai Tavām dienām rožu smarža,
Kas dzīves steigā nepazūd.
Un arī rūgtos brīžos proti
Ar rožu dvesmu kopā būt!

Novembrī
Saimnieces Krystyna Ribakova un Māra Pone pasniedz ēdienu
mācītājam Ilmāram Zvirgzdam un jubilāram Uģim Bickim.

Saimnieces bija Krystyna Ribakova un Māra Pone, kas
mūs cienāja ar grieķu stilā vīnā ceptu cāļa gaļu ar
pikantām garšvielām. Netrūka kuskuss ar citroniem,
marinētas sēnītes, kā arī grūbu un pupu, un smalki
sagrieztu gurķu salāti. Saldajam bija divas kūkas un
avenes ar putukrējumu. Ņemot vērā, ka tuvojamies 18.
novembrim, nodziedājām patriotisko “Nevis slinkojot
un pūstot.”

Senioru saiets tika noturēts izteikti Valsts svētku zīmē,
atzīmējot Latvijas simtgadi. Zālē bija novietots Latvijas
karogs un visi galdi bija eleganti dekorēti ar
sarkanbaltsarkanām rozēm. Kopā bijām 44. Ar klusuma
brīdi pieminējām kluba biedri Intu Sīpoliņu-Zobu, kas
Dieva mierā aizgāja 22. oktobrī. Vija Hay ievadīja
simtgades jubileju ar Jāņa Jaunsudrabiņa vārdiem:

Programmas daļā mūs uzrunāja Vitālijs Būcēns par tēmu
“Vēlreiz par vēlēšanām.” Tā kā 13. Saeimas vēlēšanas
jau pie durvīm, t. i., 6. oktobrī, gatavojoties balsošanai,
jebkāda informācija ļoti vēlama.

Latvija!
Tavs vārds ir dārgs un spožs kā zelts. Simtgadu
sapņojums ir piepildījies. Mūsu ilgas, mūsu cerības ir
kļuvušas dzīvas. Mūsu sirdis dreb laimē, sākot no bērna
līdz sirmgalvim.

V. Būcēns uzsvēra, ka katra balss ir svarīga, jo, ja
balsotāja izmeklētā partija neiegūst 5% no visām
nodotām balsīm, tad tai uzticētās balsis tiek
proporcionāli piešķirtas partijām, kas ir pārkāpušas 5%
barjēru, ieskaitot tās partijas, kas būtu absolūti
neatbalstāmas.

Svētku mielastam Jānis un Vita Mazpoļi pasniedza
teicamas kvalitātes steikus, mizās ceptus kartupelīšus,
sēņu mērci. Vēl katrs varēja pašapkalpoties un sniegties
pēc salātiem, burkāniem un zaļām pupiņām. Saldajā bija

Vēlēšanās piedalīsies 16 partijas, katra ar savu
kandidātu sarakstu. Balsotājam jāizvēlas viens no šiem
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kliņģeris, torte un speciāla liela torte dāvāta no
Eihenbaumu ģimenes.

Vienā tumšā vakarā
Sarkanbalta debess mirdz,
Sarkanbaltās debesīs
Atviz trijas zelta zvaigznes.
J. Rainis
Aivars Pone

Skola

Pavāri Vita un Jānis Mazpoļi servē Sarmai Svilanei.

Bijām augsti pagodināti mūsu vidū sveikt Viņa Ekselenci
Kārli Eihenbaumu, Latvijas vēstnieku Kanādā, viņa
dzīvesbiedri Ināru Eihenbaumu un dēlu Rūdolfu.

Otavas skoliņa tiekas katru otro svētdienu. Ja visi atnāk, tad
sanāk 18. Pēdējā skolas dienā tika atzīmētas ķekatas.
Foto: Silvija Jūrmaliete Parker

Eiropas Savienības valstu vēstniecības un
Eiropas Savienības delegācija Otavā
aicina uz

Ziemassvētku koncertu

No kreisās: Latvijas vēstnieks Kanādā Kārlis Eihenbaums, Vija
Hay, Ināra Eihenbauma un dēls Rūdolfs Eihenbaums.

Savā uzrunā vēstnieks uzsvēra, ka, kaut simts gados
esam piedzīvojuši daudz prieka un pārdzīvojuši daudz
sāpju, Latvija bija pagātnē, Latvija ir tagad un Latvija būs
nākotnē mūžīgi. Uzrunas beigās visi kopā nodziedājām
Dievs, svētī Latviju! Pēc brīža katrs ņēmām rokā glāzi
šampānieša, un Genādijs Ribakovs uzsauca tostu
Latvijai. Tev mūžam dzīvot, Latvija!

Piektdien, 7. decembrī, puksten 19:00
Durvis atvērtas no 18:30
Notre-Dame Cathedral Basilica
385 Sussex Drive

Pēdējā darbība šai senioru saietā bija ap 20 minūšu
filmas noskatīšanās. Filma aprakstīja Latvijas valsts
attīstības pirmos 20 neatkarības gadus, t.i., līdz 1938.
gada Dziesmu svētkiem Rīgā.

Ieeja brīva
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Filmas NAMEJA GREDZENS izrāde
(The Pagan King)

sestdien, 24. novembrī, plkst. 16:00
cienasts un atspirdzinājumi plkst. 15:00

Eiropas Savienības filmu festivāls Otavā
Alma Duncan Salon (Level 3),
Ottawa Art Gallery. Ieeja no 10 Daly Avenue
vai 50 Mackenzie King Bridge
Organizē Latvijas vēstniecība sadarbībā ar
Kanādas filmu institūtu un ES delegāciju

Miera draudzes vēstis aicina darbā

www.cfi-icf.ca/euff/

KOREKTORI / -U
Lūdzam pieteikties, rakstot:
solvita.rakitko@gmail.com
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Ojārs Vācietis “Tu esi Latvija”
Šo pašu svētāko
Tu neaizmirsti:
vai celies debesīs,
vai jūras dzīlēs nirsti,
vai draugu pulkā
dali savu prieku,
vai viens pats satiecies
ar pretinieku Tu esi Latvija!

Būsim labu domu piepildīti, vienoti un stipri!
Gaišus mūsu svētkus vēlot visiem, kam Latvija sirdī! Dievs, svētī Latviju!
Latvijas vēstnieks Kanādā Kārlis Eihenbaums un Ināra Eihenbauma

Tu esi mīļi
ielūgta un gaidīta
sestdien, 15. decembrī plkst. 3os pēcpusdienā
pie Silvias Sīpoliņas
lai sirsnībā
kopīgi nodziedātu Ziemassvētku dziesmas,
izbaudītu draudzību,
nogaršotu „groziņu veida ”mielastu
un pateiktos Dievam par visām šī gada svētībām!
Dāvanu izmainīšanas vieta ziedosim $5 vai $10 Latvijas Sv. Pestītāja
baznīcas zupas virtuvei.
Nāc ar priecīgu prātu
(108 Lisgar street, 2102 dzīvoklis. Kods pie ielas durvīm 2066),
paņem līdz ko garšīgu
(sālītu, ja esi dzimusi vasarā/pavasarī), saldu ja ziemā/rudenī)
un paziņo Silviai Tavu piedalīšanos
uz 613 804 0881 vai silviazalts@gmail.com

10

ZIEMASSVĒTKU TIRDZIŅŠ
Miera draudzes namā, 83 Main Street

Sestdien, 1. decembrī, plkst. 10:00 – 14:30 un
Svētdien, 2. decembrī, plkst. 12:00 – 14:00
Tirdziņā varēs iegādāties piparkūkas, pīrāgus, dažādus cepumus, konservus, rotas, koka izstrādājumus
un citus rokdarbus, Ziemassvētku rotājumus, apsveikumu kartītes, un pārsteigumus ‘baltā ziloņa’ galdā.
Būs siltas pusdienas abas dienas – skābie kāposti ar desiņām un kafija ar cepumiem.
Ieeja brīva
Aiciniet līdzi savus draugus!

Lūdzam ziedot jaunas vai mazlietotas mantas „baltā ziloņa” galdam, kuras var nodot svētdienās pirms vai pēc
dievkalpojumiem. Visas mantas vēlamies saņemt līdz 25. novembrim, kad tās varēs vēl nodot starp 10:00 un
12:00, lai gaumīgi un pārskatāmi mēs varētu tās izlikt, lai piesaistītu pircēju uzmanību.
Lūdzam draudzes locekļu atsaucību arī ar ceptu gardumu ziedojumiem tirdziņa kafijas galdam un/vai „bake sale”
(cepumu/konservu) galdam. Cepumi nododami piektdien 30. novembrī starp plkst. 10:00 un 18:00 un
sestdienas rītā pirms tirdziņa sākuma.
Tie, kuri vēlas tirdziņā piedalīties ar saviem ražojumiem, ir lūgti pieteikties
pie Ingrīdas Mazutes (613-225-4949) līdz 23. novembrim, lai garantētu sev stendu.
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Peace Latvian Lutheran Church’s Annual
CHRISTMAS CRAFT AND BAKE SALE
83 Main Street (at Lees)
Saturday, December 1, 10:00 - 2:30 pm
Sunday, December 2, (after church) 12:00 - 2:00 pm

We will have various baked goods, preserves, jewelry, ceramics
and other handicrafts, Christmas cards and decorations
and a large 'white elephant' table.
We will serve lunch both days - sauerkraut and sausages,
as well as coffee and pastries.

Everyone welcome
Come and bring your friends!
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KOPĪGS APSVEIKUMS
Ziemassvētkos atcerēsimies savus draugus un paziņas,
ievietojot apsveikumu Miera draudzes vēstīs
un ziedojot draudzei.
Ziedojumus lūdzam nodot Draudzes grāmatvedim
līdz 15. decembrim, sūtot uz adresi:
Juris Miezītis, 57 Waxwing Drive, Ottawa, ON K1V 9H1

NĀC TALKĀ
Aicinām piedalīties PIPARKŪKU cepšanas talkā namā
trešdien, 7. novembrī, no plkst. 10:30 – 14:00 un/vai
ceturtdien, 8. novembrī, no plkst. 10:00 – 14:00 un

PĪRĀGU talkā ceturtdien, 22. novembrī, no plkst. 10:00 -14:00

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-Šēne h.tennesens@gmail.com
Maketēšana: Uģis Lāma lamau@bell.net
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Nākamās Miera Draudzes Vēstis
iznāks
janvāra sākumā.
Rakstus un sludinājumus iesniegt līdz
2018. gada 16. decembrim

KALENDĀRS 2018 GADA NOVEMBRIS - 2019. GADA JANVĀRIS
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

Novembris
1
4
7
11

ceturtdiena
svētdiena
trešdiena
svētdiena

12:00
11:00
10:00
11:00

13 otrdiena
18 svētdiena

19:00
11:00

20 otrdiena
24 sestdiena
25 svētdiena

10:00
16:00
11:00

Senioru saiets
Dievkalpojums, divdesmit ceturtā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Daina Brauna
Dāmu komitejas sēde
Dievkalpojums, divdesmit piektā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Andris Lange.
Latviešu skoliņa plkst. 10:45. Pēc Dievkalpojuma sekos garīgā stunda
Valdes sēde
Dievkalpojums, divdesmit sestā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Ģirts Sīpoliņš.
Sekos Latvijas Valsts svētku svinības.
Nama tīrīšanas talka
Latvijas filmas „ Nameja gredzens” (The Pagan King) izrāde. Skat. sludinājumu
Dievkalpojums, Mūžības svētdiena. Pērm. Jānis Krūmiņš.
Latviešu skoliņa plkst. 10:45

Decembris
1 sestdiena

10:00-14:30

2 svētdiena

11:00 -14:00

6
7

12:00
19:00
11:00
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ceturtdiena
piektdiena
svētdiena

11 otrdiena
12 trešdiena
16 svētdiena

19:00
10:00
11:00

18 otrdiena
23 svētdiena
24 pirmdiena

10:00

30 svētdiena

11:00

17:00

Ziemassvētku tirdziņš draudzes namā, skat. sludinājumu. Christmas Craft and Bake
sale
Dievkalpojums, adventa pirmā svētdiena. Pērm. Juris Miezītis.
Seko tirdziņš līdz plkst. 14:00. Christmas sale follows until 14.00.
Senioru saiets.
Eiropas Savienības Ziemassvētku koncerts. Skat. sludinājumu
Dievkalpojums, adventa otrā svētdiena. Pērm. Jānis Krūmiņš
Latviešu skoliņa satiekas 10.45. Pēc Dievkalpojuma sekos garīga stunda
Valdes sēde
Dāmu komitejas sēde
Dievkalpojums, adventa trešā svētdiena. Pērm. Daina Brauna.
Sekos draudzes un skolas eglīte
Nama tīrīšanas talka
Dievkalpojums nenotiek
Dievkalpojums, Kristus piedzimšanas svētvakars. Pērm. Ģirts Sīpoliņš.
Christmas Eve bilingual service
Dievkalpojums, pirmā svētdiena pēc Ziemassvētkiem. Pērm. Andris Lange

2019. gada janvāris
6
8
9
10
13
15

svētdiena
otrdiena
trešdiena
ceturtdiena
svētdiena
otrdiena

11:00
19:00
10:00
12:00
11:00
10:00

Dievkalpojums, Zvaigznes diena svētdiena. Pērm. Ģirts Sīpoliņš
Valdes sēde
Dāmu komitejas sēde
Senioru saiets. Gadskārtējā pilnsapulce
Dievkalpojums, Epifānijas laika pirmā svētdiena. Pērm. Juris Miezītis
Nama tīrīšanas talka
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