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Skolotājs
Ar gaismas graudu sētuvi plecos
Ik rītu viņš tīrumā iziet naigs.
Vai cīrulis laukā, vai sniegputenis –
Arvien viņam atvēlēts sējas laiks.
Ir brīži, kad nezālēs sapinas solis
Un pleci gurumā zemu līkst,
Bet tālāk, tālāk sauc aramā vaga,
Un sētuvē graudi neizsīkst.
Kaut arī jāgaida ilgi, ilgi,
Līdz nobriest vārpa vai uzplaukst zieds,
Viņš, ticot saulei rītdienas logos,
Ar gaismas graudu sētuvi iet.
1978

Mācītāja ILZE LARSEN
269-214-1010
revilze@hotmail.com

Draudzes dzīve septembrī
~Dievkalpojumi notiek klātienē~

Svētdien, 5. septembrī – Piecpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
DIEVKALPOJUMS. Sekos sadraudzība.
Svētdien, 12. septembrī, plkst. 10:30 – Sešpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
DIEVKALPOJUMS ar Svēto vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma Latvijas
vēstnieks ASV Māris Selga pasniegs Triju Zvaigžņu ordeni. Sekos sadraudzība.
Svētdien, 19. septembrī, plkst.10:30 – Draudzes izbraukums. Svētbrīdis.
West Bush Lake, Bush Lake Shelter 2.
9401 W Bush Lake Rd. Bloomington, MN 55438
Svētdien, 26. septembrī, plkst. 10:30 – Astoņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
DIEVKALPOJUMS. Sekos sadraudzība.
Svētdien, 3. oktobrī, plkst. 10:30 – Deviņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
Pļaujas svētku DIEVKALPOJUMS ar Svēto vakarēdienu un bērnu uzrunu.
Sekos sadraudzība.
Svētdien, 10. oktobrī, plkst. 10:30 – Divdesmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
DIEVKALPOJUMS. Sekos sadraudzība.
Svētdien, 17. oktobrī, plkst.10:30 – Divdesmit pirmā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
DIEVKALPOJUMS. Sekos sadraudzība.

Dievkalpojumi tiek raidīti tiešraidē internetā: facebook.com/151677648181316/live/

Draudzes biroja stundas

Pērminderu kalpošana

TREŠDIENĀS no 10:00 līdz 14:00,

L. Dingley, E. Duņēns, V. Konters,
N. Neiberga, A. Roethler, A. Vīksniņš,
S. Straumane.

mācītāja Ilze Larsen,
grāmatvedis Indulis Valters un
darbvede Laila Švalbe.

Pateicamies!
Dāmu Saime

Baznīcas durvis darba laikā ir
slēgtas, lūdzu piezvaniet durvju
zvanu.

Ja vēlaties likt ziedus uz altāra, zvaniet
Laimai Dingley (651-271-3337) vai
Selgai Pētersonei (651-484-6046)

Mācītājas Ilzes Larsen sprediķis 15. augustā
“Es esmu dzīvā maize, kas nākusi no debesīm. Kurš ēd no
šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi. Bet maize, ko es došu par
pasaules dzīvību, ir mana miesa.” Tad jūdi sāka savā starpā
strīdēties: “Kā viņš var dot mums ēst savu miesu?”

GARĪGĀ
MAIZE

Jēzus viņiem sacīja: “Patiesi, patiesi es jums saku: ja jūs
neēdat cilvēka Dēla miesu un nedzerat viņa asinis, jums nav dzīvības sevī. Kas
manu miesu ēd un manas asinis dzer, tam ir mūžīgā dzīvība, un es to augšāmcelšu
pastarā dienā. Jo mana miesa ir patiess ēdiens un manas asinis ir patiess dzēriens.
Kas manu miesu ēd un manas asinis dzer, paliek manī un es viņā. Tāpat kā dzīvais
Tēvs mani ir sūtījis un es dzīvoju caur Tēvu, arī tas, kas mani ēd, caur mani dzīvos. Šī ir
maize, kas nākusi no debesīm, nevis tāda, kādu ēduši jūsu tēvi un nomiruši. Kas ēd šo
maizi, tas dzīvos mūžīgi.” - Jāņa 6:51-58

Ko nozīmē - dabūt mūžīgu dzīvību? Vai tas nozīmē nonākt debesīs un dzīvot
mūžīgi? Mūžīga dzīve var likties kā nebeidzams dienu skaits. Starpība starp mirstīgu
dzīvi un mūžīgu dzīvi nav tikai dienu skaits, ne tikai jautājums par to vai dzīvošu 100 vai
miljons gadu.

Ja tu vērsīsi savu skatu uz sauli un skatīsies pietiekoši ilgi, tu neredzēsi neko, bet
tikai tumsu un melnu plankumu. Tas nenotiek tāpēc, ka saule pazūd vai nespīd vairs.
Tas notiek tāpēc, ka tā ir tik gaiša un spoža, un tavas acis vienkārši nespēj panest tik
daudz gaismas un spožuma. Skatoties tādā spožumā uz brīdi paliec akls. Bet ja tu
pieliktu pie acīm stikla bumbiņu vai kristālu, un pavērstu to saules virzienā, tas noķertu
saules zaķīšus, saules starus – tas mirdzētu visdažādākajās krāsās: zilā, sarkanā, zaļā
un citās.

Un liekas, līdzīgi tas ir arī ar Dievu. Ne velti Vecās Derības ļaudis domāja un ticēja,
ja viņi redzēs Dievu, viņi paliks akli vai mirs. Ja tu mēģinātu skatīties uz Dievu – kāds
esi tagad šajā dzīvē, tu droši vien arī redzētu tikai tumsu. Nevis tāpēc, ka Dievs būtu
paslēpies vai sevi neatklātu, bet tāpēc, ka Dievs ir nebeidzams un mūžīgs. Dievs mūsu
cilvēka prātam, pat sirdij un dvēselei ir par lielu, lai to pilnīgi saprastu šajā pasaulē un
dzīvē.

Kad skatamies uz Dieva darbiem savām acīm, un caur “stikla gabaliņu”, mēs
piedzīvojam Dieva klātbūtni kā skaistumu un daili, kā patiesību, kā līdzjūtību, palīdzību,
taisnību, mieru, prieku un mīlestību. Šīs lietas un pieredzes ir kā saules stariņi vai
“saules zaķīši”, tie ir Dieva atspīdums šajā pasaulē un dzīvē. Šajā dzīvē mēs redzam
Dievu šādā attālinātā veidā un viņa klātbūtnes zīmes ir tavas sirds vislielākās ilgas.

Ja tu zini, ka esi ļoti mīlēts/a, ja spēj redzēt skaistumu katrā cilvēkā un lietā, zināt
ka uz šīs zemes valda taisnība un miers – tās ir Dieva klātbūtnes zīmes, Dieva esības
ēnas šajā pasaulē. Un mēs visi tās meklējam sev un visai pasaulei. Mēs dzenamies pēc
perfekta skaistuma lietās, ko varam nopirkt, mēs meklējam perfektu mieru iekš “ultimate
vacation”, idilliskā mājas dzīvē, bet galā bieži dabonam pazudušas attiecības, pazudušu
TV klikšķi vai telefonu, kas nedarbojas.
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Mēs netiekam līdz savai perfekti iedomātai dzīvei.

Mūžīga dzīve nenozīmē neskaitāmas dienas, bet vaigu pret vaigu, aci pret aci,
pilnā skaļumā dzirdēt Maria Callas vai Lučāno Pavaroti, vai Elīnu Garanču, vai Noru
Bumbieri, vai simts lielos Dziesmu svētku korus. Tas nozīmē dzert no prieka,
labestības, mīlestības avota – tas nozīmē pazīt un piedzīvot Dievu bez starpniekiem un
robežām.

Šodienas evaņģēlijā, Kristus saka, ka mūžīgo dzīvi nevar dabūt tai dzenoties pakaļ
kā kādai lietai, nedz arī viņš norāda uz to kā vietu vai debesīm, kur mēs varētu nonākt
pēc nāves. Tā vietā, Kristus saka, ka mūžīgā dzīve ir rodama personā; mūžīgā dzīve IR
Jēzus Kristus pats. Kas manu miesu ēd un manas asinis dzer, tam ir mūžīgā dzīvība, un
es to augšāmcelšu pastarā dienā. Jo mana miesa ir paties ēdiens un manas asinis ir
paties dzēriens. Kas manu miesu ēd un manas asinis dzer, paliek manī un es viņā.

Mēs dzīvojam mirstīgu dzīvi, ēdam un dzeram arī to, kam reiz pienāk beigas: mēs
iztiekam no picas un Pepsi, olām un miltiem, maizes un vīna. Tu vari palielināt vai
samazināt ko apēd vai uzdot ēdienu un dzērienu gavēņa laikā, bet tu nenodzīvosi pat
līdz Ziemassvētkiem. Salātu lapas novītīs un izžūs ļoti ātri, salami desai būs garāks
process. Bet visu, ko ēdam šajā dzīvē, vienalga cik veselīgi, tomēr nedod mums pat
mazāko cerību uz nebeidzamu dzīvi.

Kad ēdam Kristus miesu, dzeram Kristus asinis, mēs neuzņemam kaut ko, lai tikai
vēl nodzīvotu vienu dienu, bet tiekam pabaroti ar Dzīvības Maizi. Mēs tiekam pārveidoti
caur Kristus miesu un asinīm, mēs kļūstam par Kristus miesu caur Viņu un Viņā.

Kad Jēzus dzimst šajā pasaulē: Dievs, Dieva Vārds, kļūst par miesu un asinīm,
kļūst par Dieva Dēlu – kā mēs. Bērni Nācaretes spēļu laukumos iepazina un uzņēma
Jēzu viņu mīlot. Vīri un sievas Jeruzālemes ielās un laukumos uzņēma Viņu aizskarot
viņa drēbes, klausoties Viņā, mācoties no Viņa.

Lasot Svētos Rakstus, satiekam Jēzu Viņa cilvēka miesā; mēs saņemam Dieva
Dēlu nevis caur tumsu vai skatoties caur stikla gabaliņu, bet satiekam dzīvu miesu un
asinis. Mēs esam Viņa miesa un kad saņemam viņu maizes un vīna veidā – mēs
saņemam Viņu. Citi to dara katru svētdienu, citiem šīs iespējas nav tik daudz. Bet
ikreizi, kad to daram, mēs satiekam Dieva Dēlu kā miesu un asinis – Cilvēka un Dieva
Dēlu, mums tiek dota mūžīgas dzīves dāvana – ne tikai pēc nāves, bet šeit un tagad.
Mums ir dota iespēja ieskatīties patiesībai acīs: redzēt katra cilvēka daili caur Viņu, kurā
visas lietas ir radītas.

Mēs saņemam Dieva prieku,Dieva mieru, kas pārspēj jebkādu saprašanu, un mēs
sākam nojaust mūsu debesu Tēva mīlestību. Šī mīlestība apņem, ieskauj visu radību.
Kungs Jēzus Kristus aicina tevi saņemt Viņu miesā. Iepazīt Viņu Rakstu vārdos, tavās
lūgšanās un, saņemot Viņa miesu un asinis, Svētā Vakarēdiena sakramentā. Mūžīga
dzīve, nepastarpināta dzīve, dievišķas dzīves pilnība ir dota tev tagad un šeit.

Vai tu uzticies Dievam, ka Kristū tu esi pamielots pilnīgi?
Āmen.

Pateicamies mācītājam
Dave Folkertam par
kalpošanu mūsu draudzē.

Mācītājs Dave Folkerts saņem apsveikumu
dāvanas un ziedus no draudzes priekšnieces
Kristīnes Konteres.

8. augusta dievkalpojumu kuplināja
draudzes ērģelniece Guna Kalmīte Skujiņa.

DRAUDZES
DZĪVE

Laima Dingley pateicas
mācītājam!

Sadraudzība pēc mācītāja Dave
pēdējā vadītā dievkalpojuma
8. augustā.
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Apsveicam!
A
p
s

eicam!
Marija(MJ) un
mācītāja Ilze ar
jaunā dzīvokļa
atslēgām.

v
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Viktors, Tālis un Kira.
.

Sagaidītāji un palīgi: Viktors, Zīlīte, Kristīne,
Doug, māc. Ilze, (MJ), Kira, Tālis , Kriss,
John.

Sākot kalpošanu Mineapoles-St. Paulas draudzē

Šodien 27. augustā paiet tieši divas nedēļas kopš ierados Mineapolē, kalpot un
strādāt šajā draudzē. Divi dievkalpojumi jau novadīti un trešais būs klāt pēc pāris
dienām. Esmu tik pateicīga visiem palīgiem, kas atnāca 13. augusta pēcpusdienā
palīdzēt izkrāmēt U-Haul lielo mašīnu! Kira Birmanis ar vīru Kris un dēlu Tāli, John
Mertz, Kristīne un Viktors Konters, un vienai anonīmai personai, kas nevēlējas būt
minēta.

Paldies par visiem ziediem, uzkodām mums pirmajai dienai un dāvanu kartiņām
Marijai! Abas ar Mariju (MJ) esam mazliet sakārtojušas savas mantas un iedzīvi.
Daudzas kastes ir iztukšotas un daudzām vēl jātiek klāt. Mums patīk pilsēta un Hopkins
apkārtne, kur tagad dzīvojam. Jaunas skolas gaitas manam bērnam sākas 30. augustā
un tas ļaus mums abām atkal piedzīvot ko jaunu un pielāgoties.
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Līdzīgi kā vilcienam, šis mums ir tāds ieskriešanās laiks pirms uzņemt pilnu
tempu - iepazīt draudzi, cilvēkus, saprast kur varam atrast nepieciešamo darbam, skolai
un mājām.
Pati esmu uzaugusi kā pilsētniece, lielas
pilsētas ritms man ir pazīstams, bet Marija( MJ)
ir augusi mazā pilsētā Mičiganā un pārmaiņa ir
liela.

Kad vēl biju kandidāte draudzes gana
vakancei, rakstīju un stāstīju jums arī par savu
dēlu Lars. Jūnijā viņš pabeidza vidusskolu
South Haven, Mičiganā. Apmēram mēnesi pēc
tam, Lars izdarīja lēmumu pievienoties ASV
armijas rindām, kalpot savai zemei, valstij un
tautai. Nebija man liels pārsteigums, kad
sapratu tas ir ko viņš tiešām vēlās, jo jutu
viņam interesē militārā dzīve un karjera.
Sākumā tieši armijas izvēle mani pārsteidza,
tomēr priecājos, ka mans dēls pats izdarīja šo
lēmumu. Aicinu un lūdzu, kā mamma, paturēt
Larsu jūsu lūgšanās - lai Dievs un Kristus
sargā, palīdz, vada manu dēlu armijas gaitās!

Esmu tikusies ar draudzes priekšnieci Kristīni, pārrunāt draudzes dzīvi un
nepieciešamās lietas, sākot manu kalpošanu.
Draudzes darbvede Laila ļoti palīdz iepazīt
draudzes administratīvās lietas. Grāmatvedis
Indulis arī man ir devis palīdzību un
norādījumus kā labāk sastrādāties.

Lūkojos ar prieku un cerību kalpot
Mineapoles-St. Paulas draudzē!
Ja vēlaties mani kontaktēt, informāciju
var atrast uz ”Svētrīta Zvanu” vāka.
Bet te vēlreiz ir mans
epasts: revilze@hotmail.com un
telefons( 269)-214-1010.

Tāpat vienmēr varat man
zvanīt trešdienās 10:00 - 2:00 biroja
stundās uz baznīcas telefonu vai atnākt satikt
mani birojā.

Draudzes priešniece Kristīne Kontere
pasniedz mācītājai baznīcas atslēgas!

“Dievs ir mūsu Dievs uz mūžīgiem laikiem! Viņš vedīs mūs mūžam! “
(Ps.48:15)
Mācītāja Ilze
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Atvadas no Tīnas un Dzintara Jostiem
2021. gada 15. augustā pirms ceļa atpakaļ uz Latviju!

Tīna pateicās draudzei par
mīlestību un labestību!

Mākslinieki draudzi iepriecināja ar diviem skaņdarbiem.

Mīļie mākslinieki, novēlam jums jaukas, skaistas gaitas
atgriežoties Latvijas laukos un ilgi gaidīto, pelnīto atpūtu!
Redakcija
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Apsveicam!
2021. gada 12. septembrī tūlīt pēc
dievkalpojuma tiks apbalvota Triju
Zvaigžņu kavaliere Rūta Margarete
Beķere.
Triju Zvaigžņu ordeni pasniegs Latvijas
vēstnieks ASV Māris Selga.

>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<
Latvijas Republikas Kultūras ministrijas finansiāls atbalsts
draudzes korim
2021. gada pavasarī draudzes koris saņēma jauku ziņu - Kultūras ministrijas rīkotā
projektu konkursa ietvaros esam saņēmuši finansiālu atbalstu dziedātāju nošu vāku
iegādei. Šis konkurss ir rīkots īpaši diasporas māksliniecisko kopu atbalstam - kopām
nepieciešamo instrumentu, aparatūras un tērpu iegādei, dekorācijām, kā arī telpu vai
aparatūras īrei. Projektu konkursu palīdz administrēt PBLA – Pasaules brīvo latviešu
apvienība.
Vasaras sākumā tika iegādāti 40 jauni nošu vāki gandrīz $1350 dolāru vērtībā.
Paldies diriģentes palīdzei Zintai Ponei par darbu, nokārtojot pirkumu un saskaņojot
naudas pārvedumu (tādi starptautiski naudas norēķini nemaz nav tik vienkārši!).
Paldies Latvijas Republikas Kultūras ministrijai un PBLA par atbalstu – tas īpaši
nozīmīgs šajā laikā, kad kora darbībā izjūtam COVID vīrusa izraisīto neziņu un
ierobežojumus, bet tomēr darbojamies ar cerību dziedāt kopā ar tāliem un tuviem
dziedātājiem XV Vispārējos dziesmu un deju svētkos 2022. gada 3. jūlijā Ordveja teātrī
St. Paulā (Ordway Music Theatre).

Koris labprāt priecātos redzēt jaunus dalībniekus, kam uzticēt
jaunos nošu vākus un kopā dziedāt dziesmu svētkos nākamā
gadā, tādēļ - nāciet pulkā!
Lai saņemtu informāciju par mēģinājumu laikiem (ir
iespējams kora mēģinājumos piedalīties attālināti – ar Zoom
palīdzību) un kora mūzikas notīm, lūdzam sazināties ar kora diriģenti,
Gunu Kalmīti Skujiņu(gmskujina@yahoo.com),
vai diriģentes palīdzi, Zintu Poni (zintapone@yahoo.com).
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Šovasar, 17. jūlijā, sapulcējāmies dievnamā lai atvadītos no mana tēva, Elmāra
Priedīša, kurš bija aktīvs draudzes loceklis, latviešu sabiedrības darbinieks, Latvijas
mākslinieku atbalstītājs, un dedzīgs tēvzemes patriots. Tomēr mēs nenācām vēl raudāt
vai skumt, bet drīzāk vēlreiz izjust Elmāra dzīvesprieku un labo humora izjūtu caur
draugu un ģimenes atmiņām un anekdotēm.
KKM! ienesa gan Latvijas gan Lettonias karogus un nolika tos goda vietās pie
piemiņas galdiņa kur ziedi un urna. Viņam bija gara dzīve – dzima 1929. g. 18. augustā
un šķīrās no mums 2021. g. 17. aprilī.
Mūsu brīnišķīgās jaunās mācītājas Ilzes Larsen vadītajā
dievkalpojumā piedalījās trīs ģimenes paaudzes: Elmāra mazdēls,
Lukas, ar Bībeles lasījumu, mazmeitas Kira un Čeriša daloties ar
mīļajām atmiņām, dēli Armands un Daumants, kā arī draugs,
Laimonis Sproģis, ar dzīves stāstiem. Katram bija savas atmiņas, kas
kopā parādija arhitekta Elmāra personību, un ļāva to izbaudīt un
paturēt sirdī. Šo priecīgo notikumu pasvītroja dziesma “Amazing Grace,” ko dziļi izjusti
dziedāja vedekla Zāra ar savu tēvu, godinot mūs visus.
Pēc atvadu vārdiem un karogu iznešanas valdīja pacilātības sajūta, un visi
devāmies uz blakus zāli aplūkot kuplu foto izstādi, ko bija sagatavojuši Zāra, Čeriša,
Armands un Daumants. Tur redzējām mirkļus no visiem Elmāra dzīves posmiem.
Daudz klātesošajiem bija iespēja sevi ieraudzīt kādā no fotografijām. Fotogrāfijas
papildināja ieskatu Elmāra personībā. Intersant fakts parādijās: Elmāra vecāki strādāja
Seruma institūtā, kur pētija ”antibodies.” To vadīja profesors Augusts Kirhenšteins, kas
vēlāk arī darbojās valdībā. Viņš bija tas “spark,” es domāju, kas iedvesmoja manus
vecvecākus pielietot vairāk disciplīnu, lai Elmārs arī paliktu prātīgs.
Fotogrāfijās arī parādijās viņa māte kas pārcēlās uz Latviju lai tur nodzīvotu
pēdējos gadus. Redzējām Elmāra onkuli kas arī atgriezās Latvijā, bet tur nomira pēc
dažiem gadiem. Dažās bildēs bija Ēriks Priedītis, mans tēva onkulis, kas sarakstīja
divas grāmatas un arī darbojās militārā un politikā. Mana mammai, Inai, ir dzeju
grāmata kas tagad ir “out-of-print,” bet atkal no jauna tiks drukāta, un tad visi varēs lasīt
viņas dzejoļus. Es arī rakstu kad man ir laiks. Tātad rakstīšana ir Priedīšu gēnos.
Manam papam vairāk “creative” enerģija bija zīmēt mājas. Man liekas, ka ar to var
vairāk pelnīt.
Elmārs ar radiniekiem izbēga no komunistiem otrā pasaules kara laikā. Es
domāju, ka šis piedzīvojums deva viņam enerģiju un disciplīnu censties, lai izveidotu
sev un ģimenei labu dzīvi.
Lejas telpās, baudījām gardas pusdienas, kamēr klausījāmies lustīgas atmiņas
par Elmāru un skatījāmies video ierakstu no 1989. g. augusta, kad svinējām Elmāra 60.
gadu dzimšanas dienu. Likās ka puse no klātesošiem arī toreiz bija klāt lai godinātu
viņu! Dzerām vīnu kas dažiem no mums apslāpēja smagu sajūtu, bet citiem ļāva
atcerēties laiku pavadītu ar Elmāru priecīgās reizēs. Kad bija laiks visiem doties atpakaļ
uz savām mājām, es izjutu tik lielu prieku. Izdevās tik piemēroti un pacilājoši pieminēt
mūsu tēvu, vectēvu, un draugu Elmāru.
Daumants Priedītis

Latviešu skolas 2021. / 2022. mācību gads sāksies 25. septembrī!

DVĪŅU
PILSĒTĀS UN
PASAULĒ

Liekas, vēl tikko skolas izlaidumā sveicām 9 brašos
absolventus, bet nu jau klāt septembris un laiks iesākt Mineapoles/
St. Paulas latviešu skolas 71. mācību gadu!
Turpinoties COVID vīrusa izplatībai, sāksim mācību gadu
mazliet vēlāk - sestdien, 25. septembrī. Lai ''iesildītos" skolas
gadam, plānojam arī nelielu skolas ģimeņu pārgājienu uz Willow River
parku WI.
Ceram, ka varēsim noturēt mācības klātienē un arī godam sagatavoties nākamā
gada dziesmu un deju svētkiem St. Paulā (dejošanu un dziedāšanu domājam mācīties,
tiekoties ārā - parkā).
Skolas saime vienmēr priecājas par jauniem skolēniem un ģimenēm!
Meklējam arī skolotāju pašiem mazākajiem (3 - 4 gadu veco
bērnu grupiņai).
Nāciet mūsu pulkā!
Sazinieties ar pārzini Indra Halvorsoni
(epasts: mnlatviesuskola@gmail.com,
tel. 612.382.3910)

Skolas saimes vārdā,
Indra Halvorsone, pārzine

>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<
Būsim gudri un apzinīgi …
Paldies Latvijas Zinātņu akadēmijai par patreizējā stāvokļa norādīšanu Latvijā
ļoti viegli pārskatāmā veidā - īsi, skaidri un saistoši, kas attiecās par pašreizējo
pandēmiju.
Vislielākais uzsvars tiek likts uz mūsu apziņu un atbildību vienam pret otru. Tas
ir saistīts ar vaksinēšanos katram no mums Nedrīkstam ierauties tikai sevī, jo mēs
visi esam sasaistīti kopā vienā veselumā, un mūsu rīcība vai tās trūkums ne tikai var
atstāt, bet atstāj negatīvu iespaidu uz pārējiem.
Diemžēl, ir tādi cilvēki kuŗi aizbildinās ar gudriem vai pārgudriem
izklāstījumiem, ka nevēlās vaksinēties. Tādu kuŗi nevarētu potēties ir ļoti maz, ņemot
vērā vispārējo un specifisko veselības stāvokli. Vairs šaubām nav vietas, jo stāvoklis ir
nopietns.
Tas viss attiecās uz visu mūsu sabiedrību diasporā kā arī Latvijā. Ar apziņu
vien nepietiks. Jārāda arī priekšzīme, ka mums nav nekādu aizspriedumu pret
vaksinēšanos, un ka mēs mudinām un aicinām visus darīt to, kas tagad katram ir
jādara.
Ievērosim drošības noteikumus un ieteikumus un rādīsim priekšzīmi potējoties
tagad.
Būsim gudri un vairs neatrunāsimies ar apšaubāmiem iemesliem kāpēc
nevaksinējamies, jo tie neiztur objektīvu kritiku.
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Arī Dr. Andris Rubenis savā rakstā LATVIJA AMERIKĀ (š.g. 30.nr.), sīki un
izsmeļoši, bet īsi un kodolīgi norādīja kādā stāvoklī, kā sabiedrība, mēs atrodamies
pašreiz. Tur pārpratumiem nav vietas, nedz garas, ne pārgudras atrunāšanās neko
nedos. Nelīdz neko biežās sūdzēšanās par situāciju kādā esam nonākuši, ir mūsu visu
nopelns, ka neesam bijuši piesardzīgi un laikus jau nevaksinējamies.
Tie kuŗi vēl nebūtu vaksinējušies, lūdzu dariet tūliņ, šodien, bez liekas
kavēšanās.
Starplaikā, gaidot otro poti un drīz varētu būt trešā, abonēsim LAIKU, vienīgo
latviešu laikrakstu ASV. Un tas jau pats par sevi ir atbalsts LAIKAM. Lasīsim to un
kuplināsim to ar saviem rakstiem. Tas mūs visus tuvinās, tik daudz ko uzzināsim par
sevi, par savējiem un viens par otru.
Galvenais ir neatsvešināties vienam no otra, jo tad mēs paši pazudīsim viens
otram. Mums katram ir tik daudz vienmēr ko dot, dalīties ar pārējiem.
Jānis J. Dimants, Jr., MD.
15. augustā, 2021. gadā
Mineapolē, Minesotā ASV

>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<
Dziesmu svētku ziņas
Vairāki svētku koncerti notiks vietās, kuras arhitektūras ziņā pašas par sevi ir
ievērojamas.
Viena no tām ir St. Paulas katedrāle (Cathedral of St. Paul), pilsētas centra
rietumu galā, kur notiks Ieskaņas koncerts ar Ēriku Ešenvaldu 29. jūnijā, 19:30.
Tā atrodas Cathedral Hill pakalnā, no kurienes skaists skats uz St. Paulas
centru, un tai ir raksturīgs vara krāsas kupols.
Katedrāle ir veltīta apustulim Pāvilam , no kurienes arī pilsētas nosaukums.
Jau kopš 19. gadsimta vidus St. Paulā bija liels skaits iedzīvotāju no katoļu
zemēm, un pašreizējo ēku atvēra 1915. gadā, un tā ir trešā lielākā katoļu katedrāle
ASV.
Tuvumā, Cathedral Hill kvartālā, ir veikali, restorāni un Džeimsa J. Hila (James J.
Hill) un F. Skota Ficdžeralda (F. Scott Fitzgerald) mājas.Katedrāli projektēja franču
arhitekts Maskerē (Masqueray), kurš katedrāles plānu balstīja uz franču baznīcu
paraugiem. Katedrāles ārējās un iekšējās sienas ir granīts no Minesotas.
2013. gadā tika pabeigta ērģeļu restaurācija. Nāciju svētnīca veido pusloku aiz
altāra. Katra no sešām kapelām pārstāv kādu imigrantu zemes grupu, kuras locekļi
līdzdarbojās ēkas celtniecībā.
Sienas gleznojumā redzams St. Paulas pirmais bīskaps Džozefs Kretins (Joseph
Cretin), kuru sveica pirmais priesteris, Lusjēns Galtjē (Lucien Galtier), kas iedeva St.
Paulas pilsētai vārdu.
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St. Paulas katedrāle (Cathedral of St. Paul), kur notiks Ieskaņas koncerts ar Ēriku Ešenvaldu
29. jūnijā (foto M.P.R.)

Kopkoŗa koncerts notiks Ordveja centra muzikālā teātrī 3.jūlijā (Music Theater) - (foto Ordway Center)

Netālu no katedrāles atrodas Ordvejas Centrs (Ordway Center for the
Performing Arts). Tur notiks Kamermūzikas un simfoniskās mūzikas koncerts, kā arī
Viesu koŗu koncerts centra koncertzālē (Concert Hall) 1.jūlijā.
Kopkoŗa koncerts notiks centra muzikālā teātrī (Music Theater) 3.jūlijā. Ordvejas
centrā notiek dažādas izrādes, piemēram, Brodvejas mūzikli, orķestru, operu un
kultūras sarīkojumi, bet kā arī vietējie mūzikli.
Tas kalpo kā mājvieta vairākām vietējām mākslas organizācijām, tostarp
Minesotas operai, St. Paulas kamerorķestrim un Šūberta klubam.
Ordvejas centrā atrodas 1,900 sēdvietu muzikālais teātris, 1,100 sēdvietu
koncertzāle, divas lielas mēģinājumu zāles un priekštelpas katrā stāvā, ieskaitot
Marzitelli Foijeru - plašu, divustāvu vestibilu, ko norobežo stikla fasāde.
Pāri pretī ir Rice Park, kuram visapkārt ir vēsturiskas ēkas ar brīnišķīgiem
skatiem uz pārejo pilsētu un Misisipi upi.
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Ordvejas centrs atvērās 1985. gadā. Arhitekts bija Bendžamins Tompsons (Benjamin
Thompson), kas uzauga St. Paulā.
Koncertzāles paplašināšana 2015. gadā ieguva vairākas arhitektūras balvas. Pati
koncertzāle slavena ar akustiski lielisku kvalitāti gan klausītājiem, gan izpildītājiem, ar
intīmu skanējumu, kas rada siltumu, rezonansi un skaidrību. Tāpat priekšnama iekšējais
izskats ir ciešs, intīms iekārtojums, kas spēj veicināt aizrautīgu, emocionālu saikni starp
mākslinieku un skatītāju.
Ordvejas centrs, jau no paša sākuma, kļuva par iemīļotu koncertu un citu
sarīkojumu vietu Dvīņu pilsētas iedzīvojājiem.
No galvenās Dziesmu svētku viesnīcas, InterContinental Hotel, līdz St. Paulas
katedrālei var aiziet kājām 20 minūšu laikā. No viesnīcas līdz Ordvejas centram var
aiziet 7 minūtēs.
>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<
Mīļie Dziesmu svētku draugi!
Dažas ziņas no Rīcības komitejas, kas rīko XV Vispārējos latviešu Dziesmu un
deju svētkus
ASV, kuri notiks no 2022. gada 29. jūnija līdz 4. jūlijam Minesotas galvas pilsētā
St. Paulā:
1. Svētku plānošana turpinās! Dziesmu svētki tuvojas!
2. Sīkāku informāciju par svētkiem Jūs varat atrast svētku Facebook lapā un
tīmekļa vietnē:
www.latviansongfest2022.org
3. Biļetes sāksim pārdot 2021. gada rudenī.
4. Sakām LIELU paldies visiem, kuri jau ir atbalstījuši svētkus ar ziedojumu! Ja
neiznāca to
darīt iepriekš, nav par vēlu – varat droši to darīt arī tagad, jo jūsu atbalsts svētkiem ir ļoti
būtisks:
a. biļešu ienākumi segs tikai apmēram 50% no svētku izdevumiem,
b. ziedojumi no indivīdiem un organizācijām ir nepieciešami, lai nodrošinātu
svētku finanses,
c. lūdzu apsveriet $100, $250, $500 vai $1000 ziedojumu (vai ziedojumu kādā
citā summā) – vairāk informācijas par ziedojumu līmeņiem skatiet pielikumā,
d. var ziedot elektroniski mūsu tīmekļa vietnē vai sūtot čeku uz Latvian Song
Festival vārdu uz latviešu baznīcas adresi: 3152 17th Avenue South, Minneapolis
MN 55407,
e. mēs esam 501(c)(3) organizācija, Jūsu ziedojums ir atskaitāms no ienākuma
nodokļiem.
5. Ja Jums ir kādi jautājumi par svētkiem vai vēlaties palīdzēt mūsu brīvprātīgo
saimē, lūdzu sazināties ar kādu Rīcības komitejas locekli.
Komitejā darbojas Ansis Vīksniņš (priekšsēdis), Zinta Pone, Indra Halvorsone,
Benjamiņš Aļļe, Jānis Barobs, Anna Hobbs, Andrejs Lazda, Baiba Olingere, Larisa
Ozola, Māra Pelēce, Andris Valdmanis.
Paldies par Jūsu atbalstu!
Dziesmu svētku Rīcības komiteja
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Lūdzu apskatiet mūsu tīmekļa vietni par iespējām kļūt par DZIESMU SVĒTKU SPONSORU
ar $2500 vai lielāku ziedojumu.
Mēs arī piedāvājam iespēju kļūt par DZIESMU SVĒTKU ATBALSTĪTĀJU un
saņemt sekojošās atzinības ar ziedojumu starp $25 un $2499:
Teicēja pakāpe $1000 - $2499
Divas brīvbiļetes uz Svētku balli
Atzinība sociālos medijos
Koklētāja pakāpe $500 - $999
Divas brīvbiļetes uz Ieskaņas koncertu ar Ēriku Ešenvaldu
Atzinība sociālos medijos
Dūdinieka pakāpe $250 - $499
Viena brīvbiļete uz Ieskaņas koncertu ar Ēriku Ešenvaldu
Atzinība sociālos medijos
Bundzinieka pakāpe $100 - $249
Dziesmu svētku suvenīrs
Atzinība sociālos medijos
Kučiera pakāpe $25 - $99
Atzinība sociālos medijos
************************************************************************************************************
Jā, es vēlos kļūt par Dziesmu svētku atbalstītāju!
Vārds: ____________________________ E-pasta adrese: ___________________________
Ziedojuma summa: $______
Elektroniskos maksājumus lūdzu dariet caur mūsu tīmekļa vietni:
www.latviansongfest2022.org/atbalsts.
Čekus lūdzu rakstiet uz “XV Latvian Song Festival” vārdu un sūtiet uz latviešu
th
baznīcas adresi: 3152 17 Avenue South, Minneapolis MN 55407.
Paldies par Jūsu atbalstu!
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AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBA
American Latvian Association in the United States, Inc.
2021. gada 30. augustā
God. ALA biedru organizāciju pārstāvji un atsevišķie biedri!
Amerikas Latviešu apvienības valdes vārdā aicinām Jūs piedalīties apvienības 70.
jubilejas kongresā, kas notiks no 2021. gada 21. līdz 24. oktobrim, Čikāgā, Ilinoisā, W
Chicago - Lakeshore viesnīcā! Delegātu reģistrācija ir tagad atvērta!
Par programmu. Pirms kongresa, ceturtdien, 21.
oktobrī, plānotas tikšanās un pieņemšana Čikāgas
Driehaus muzeja telpās. Kongresa svinīgā atklāšana
notiks piektdien, 22. oktobrī, plkst. 9:00 no rīta.
Kongresa darba kārtībā paredzētas gan debates par
organizatoriskiem jautājumiem, kas svarīgi Amerikas
latviešu sabiedrībai, gan diskusijas par ekonomisko
sadarbību starp ASV un Latviju, kā arī par to, kas
vieno un atšķir dažādās valstīs dzīvojošās latviešu
diasporas kopienas. Kongresā dalībniekus un viesus
uzrunās Latvijas Republikas ārlietu ministrs Edgars
Rinkēvičs, Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu
vēstniece diasporas jautājumos Elita Gavele,
ziedot.lv vadītāja Rūta
Dimanta, LR1 raidījuma “Globālais latvietis” vadītāja Agnese Drunka, un NBS brigādes
ģenerālis Ilmārs Lejiņš. Kongresa darbs norisināsies W Chicago - Lakeshore viesnīcas
telpās ar lielisku skatu uz Mičiganas ezeru un Navy Pier.
Par vakaru izklaidēm. Piektdienas vakarā kongresa dalībnieki aicināti piedalīties svinīgās
vakariņās uz kuģīša Mičiganas ezerā. Kongresa saviesīgais vakars un balle sestdien notiks
Čikāgas Latviešu sabiedriskajā centrā “Ligzdā”. Abos pasākumos uzstāsies ansamblis
Tālēs zilajās – starp dalībniekiem Rihards Kolmanis un Arta Jēkabsone. Papildus
informācija, ieskaitot kongresa programmu, viesnīcas rezervēšanas saiti un elektronisku
pieteikuma veidlapu, ir atrodama Amerikas Latviešu apvienības mājaslapā:
http://www.alausa.org.

Patiesā cieņā,

Marisa Gudrā
ALA ģenerālsekretāre
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DELEGĀTA PIETEIKUMS
2021. gada 21.-24. oktobrī
W Chicago - Lakeshore
644 N Lake Shore Dr
Chicago, IL 60611
$189 diennaktī

LŪDZAM IEVĒROT: Lūdzam aizpildīt pieteikuma veidlapu elektroniski šeit: www.alausa.org pirms 15.
septembra, kad ALA valde un kongresa rīcības komiteja nolems, vai ir pietiekama delegātu interese, lai
turpinātu darbu pie kongresa noturēšanas klātienē. Kongresa dalības maksas būs iespējams samaksāt vēlāk.

Pārstāvētās biedru organizācijas nosaukums:
Ja vēlaties pieteikties kā ATSEVIŠĶO BIEDRU DELEGĀTS vai KONGRESA VIESIS, lūdzu, sazinieties ar ALA biroju - projects@alausa.org, 301-3401914.

Delegāta adrese:
Delegāta e-pasta adrese:
Tālr.:

Delegāta ALAs biedra pakāpe:

Organizācijas biedru maksa par 2020. gadu (neattiecas uz Mūža biedriem):

Samaksāta

Organizācijas biedru maksa par 2021. gadu (neattiecas uz Mūža biedriem):

Samaksāta

Delegāta amats savā organizācijā:
Kā delegāts, plānoju piedalīties šādos kongresa pasākumos:
21. oktobris
CETURTDIENA
Kokteiļu stunda
Driehaus muzeja
telpās

22. oktobris
PIEKTDIENA
Kongresa atklāšana
Pusdienas
Vakariņas uz kuģīša
Odyssey klāju

23. oktobris
SESTDIENA
Pusdienas

24. oktobris
SVĒTDIENA
Rezolūciju pieņemšana

Vakariņas un
saviesīgais vakars /
balle

A. Delegāta reģistrācĳas maksa (ieskaita dalību visos kongresa pasākumos): $150
Delegāta dalības maksa, kas balstīta uz izmaksām, būtu ap $400. Kā dāvanu mūsu delegātiem ALA 70. jubilejā, piedāvāsim jums
visiem atlaidi!

LŪDZAM IEVĒROT: Covid–19 pandēmĳas situācĳas attīstību un ar to saistītos ierobežojumus dotajā brīdī ir grūti
paredzēt. Daudz kas atkarīgs no Čikāgas pilsētas un Ilinoisas štata noteikumiem. Ja atsaucība nebūs liela, var
gadīties, ka ALA kongresa norise klātienē būs jāatceļ. Tāpēc lūdzam Jūs atsūtīt pieteikuma veidlapu līdz 15.
septembrim un nokārtot delegāta maksu mēneša beigās, kad ALA paziņos, vai mainījušies pilsētas un štata noteikumi.

Ja delegātam brauks līdz viesis, kas nevēlas piedalīties visos pasākumos:
Individuāla pasākuma cenas paziņosim vēlāk, pēc 15. septembra.
Delegātam līdzi brauc ____ viesis/i.

Viesa/u vārds, uzvārds:

KAM SŪTĪT?
Lūdzam nosūtīt veidlapu, čeku (čeku pēc 15. septembra), kā arī jebkādas ALA biedru maksas, ko vēl būtu
jānokārto - ALA birojam. Reģistrācijas un biedru maksas var arī nokārtot elektroniski www.alausa.org.

American Latvian Association (ALA)
400 Hurley Avenue
Rockville, MD 20850
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VALODAS STŪRĪTIS
izskaust, to exterminate,
to eradicate, to extirpate, to
eliminate
(piem. virsraksts: Vai mums
kādreiz izdosies pilnībā izskaust
Covid-19 ...)
pilnveidot, to perfect, to improve
(piem. virsraksts: Jaunie futbolisti
turpina pilnveidot sevi)
paģērēt, to demand, to insist
(piem. ... nav iespējams sunītim
paģērēt kārtoties tieši un tikai
speciālās smiltiņās)
spietot, to swarm (piem. māc.
Ilzes sprediķī: ... spieto agresīvi
un bruņoti vīri; virsraksts: Par spīti
puķu sievu žēlabām, vīrieši spieto
gar ziedu bodēm)

Nekustamo īpašumu aģente
Larisa (Štolcere) Ozola
Mobīlais 612-991-1760
larisaozols@gmail.com
Vai domājat par nākamo soli dzīvē – pārdot savu māju, meklēt nākamo sapņu māju vai
dzīvokli – kārtoju (visas Jūsu) nekustamo īpašumu vajadzības!
Ar savu darba pieredzi projektu vadībā un tirgū, technoloģijā un sabiedrisko mediju
jomā,
sadarbojos ar klientiem, lai palīdzētu risināt Jūsu nākamos dzīves soļus.
Esmu sertificēta māklere Minesotā, kā daļa no “Lakes Area Realtors”.
Mēs strādājam pa visu Mineapoli un St. Paulu, ieskaitot priekšpilsētas.
Lūdzu sazinaties ar mani ar Jūsu jautājumiem par nekustamo īpašumu tirgu,
vai tas būtu Jūsu nākamais solis drīzumā, vai arī, ja tikai sākat par to domāt.

Labprāt Jums palīdzētu!
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IZKĀRTOJU MĀJAS IZPĀRDOŠANU
Vai jūs pārceļaties? Vai jums ir jālikvidē mājas iekārta?
Jāatbrīvo māja no mēbelēm, traukiem, sīkumiem utt.?
Es varu jums palīdzēt.
- Izšķiroju mantas (sazinoties ar jums) – ko paturēt
ģimenē, ko pārdot, ko izmest.
- Sakārtoju mantas pārdošanai.
- Nocenoju pārdodamās mantas un izsludinu.
- Vadu pārdošanu/Estate Sale.
- Aizvedu palikušās mantas uz labdarības organizācijām.
Maija Zaeska
952-454-4172 (mobīlais), 763-972-2521 (mājās)
mzaeska@gmail.com
SIDRS
Gaumes mainās laikiem līdzi. Tā arī, ko dzeram un
ēdam. Sidrs, vājš alkoholisks dzēriens, kas iegūts no
ābolu sulas, jau sācis palikt par iecienītu dzērienu pie
uzkodām, sevišķi picas, kas cepta ar malku kurinātā
ķieģeļu krāsnī-ceplī.
NUMBER TWELVE CIDER (taproom)
614 North 5th St, Minneapolis, MN 55401
Pirmdien-ceturtdien no 3pm līdz 11pm
Piektdien-sestdien no 11am līdz 12am
Svētdien no 11am līdz 8pm
Īpašnieki Colin Post ar sievu Halinu (Dimants) un
Steve Hance ar partneriem
612-568-6171, www.number12cider.com
VISI DZER TĒJU
La Société du Thé tējas veikals pastāv jau 25 gadus –
piedāvā tējas no visas pasaules. Veikalā var iegādāties
vairāk nekā 200 tējas šķirnes – baltās un zaļās, un
daudzas citas. Tur ir galdiņi, kur baudīt šīs tējas uz vietas,
kā arī var iegādāties piederumus tējas pagatavošanai un
dāvanām.
Veikals atvērts pirmdienās-piektdienās no 12pm līdz 6pm,
sestdienās no 10am līdz 5pm, svētdienās slēgts. Savā
veikalā laipni ielūdz īpašnieki Tony Ruggiero un Božena
Dimants. Viņi sniegs izsmeļošu informāciju par visu, kas
saistās ar tējām.
2708 Lyndale Ave S, Minneapolis, MN 55408
612-871-5148, www.teashop.us

LATVIAN EV. LUTH. CHURCH
of Minneapolis and St.Paul
3152 17th Avenue South
Minneapolis, Minnesota 55407
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Change Service Requested
Church Services and Calendar of Events
Church services are in-person
Sunday, September 5, 10:30 am – Church Service followed by fellowship.
Sunday, September 12, 10:30am – Church Service with Holy Communion.
Sunday, September 19, 10:30am – Church Picnic and Service at Bush Lake Park.
West Bush Lake, Bush Lake Shelter 2.
9401 W Bush Lake Rd. Bloomington, MN 55438
Sunday, September 26, 10:30am – Church Service followed by fellowship.
Sunday, October 3, 10:30am – Church Service with Holy Communion, children’s sermon
followed by fellowship.
Sunday, October 10, 10:30am – Church Service followed by fellowship.
Sunday, August 17, 10:30am – Church Service followed by fellowship.

All services are live streamed via Facebook Live: facebook.com/151677648181316/live/

SVĒTRĪTA ZVANUS izdod Mineapoles – St. Paulas latviešu ev. lut. draudze.
Redakcijas kollēģijā: R. Drone, M. Eglīte, A. Hobbs, L. Sproģis, B. Sprūde, pagaidu
redaktores Laila Švalbe un Kristīne Kontere.
Redakcija patur tiesības iesūtītos rakstus rediģēt un zināmos gadījumos noraidīt.
Manuskriptus lūdzam iesūtīt parakstītus. Ja lietots segvārds, jāmin arī īstais vārds.
Manuskriptus lūdzam iesūtīt elektroniski (tas neattiecas uz īsiem ziņojumiem un
pateicībām).
Rakstus lūdzam iesūtīt līdz mēneša 21. datumam, rakstītus Word programmā.
Redakcija lūdz $30.00 ziedojumu gadā, Svētrīta Zvanu technisko izdevumu segšanai.
CIENĪJAMIE LASĪTĀJI!
Lūdzu paziņojiet ADRESES MAIŅU draudzes birojā.
Svētrīta Zvanus pasts nepārsūta.

