
  

R E D A K T O R A  S L E J A  

SV. PĒTEŖA  

DRAUDZES ZIŅAS 

Nr. 113        2016. gada decembris—2017. gada janvāris 

S ā koties Ziemsve tku sezonās 
lāikām, ko visbiez ā k sāprot ār Ad-
ventā pirmo sve tdienu, vienā no 
trādicionā lā m dekorā cijā m gān 
mā jā s, gān dievnāmos ir Ziemsve t-
ku āinā ār silī ti, Je zus be rnin u un 
citā m figu rā m.  
Vāi me s zinā m pār s ī s trādī cijās 
pirmsā kumiem?  
Ziemsve tku āinās iedvesmā, pro-
tāms, ir nā kusi no Je zus Kristus 
dzims ānās stā stā, kā  tās ir āprāk-
stī ts Mātejā un Lu kās evān g e lijos. 
Lu kā rākstā pār en g eli, kurs  pāzin o 
pār Kristus dzims ānu kā diem gā-
niem, kuri pe c tām dodās āprāu-
dzī t jāundzimus o Je zu, kurs  ātrā-
dā s silī te , no kā  bārojā dzī vniekus. 
Gāni pāzemī bā  pielu dzā Je zu un 
izstā stī jā en g el u ve sti Mārijāi un 
Jā zepām. (Lk 2:8—20) Mātejs rāk-
stā pār gudriem vī riem, kuri, seko-
jot zvāigznei, ātrādā mā ju, kur Je -
zus dzī vojā, nevis ku tin u, kur Je zus 
piedzimā. Tās norā dā, kā vin i Je zu 
ātrādā kā du lāiku ve lā k, nedāudz 
pirms Je zus sāsniedzā 2 gādu ve-
cumu, nevis tājā  dienā , kād Vin s  
piedzimā. Mātejs (Mt 2:1—12) ne-
rākstā ne pār en g el iem, nedz pār 
gāniem, sāvukā rt Lu kā nepiemin 
Austrumu gudros. Austrumu gud-

ro figu rās biez i tiek novietotās 
kopā  ār en g el u figu rā m Ziemsve t-
ku āinā , lāi gān vin u klā tbu tnei 
s ājā  āinā  nāv nekā dā bibliskā pā-
mātojumā. (Lk 2:7; 2:12; 2:17) 
Pirmo Ziemsve tku āinu izveidojā 
Sve tāis Asī zes Frāncisks 1223. gā-
dā  Itā lijās vidienes Greccio pilse -
tin ā . Sv. Frāncisks bijā noru pe jies 
pār to, kā Ziemsve tku pātiesā  no-
zī me cilve ku dzī ve s bijā izzudusi, 
tā  vietā  iesākn ojoties āpdā vinā s ā-
nās rituā lām. 
Lāi ātgā dinā tu cilve kiem pār to, 
kās Ziemsve tki pātiesi ir, vin s  kā -
dā  mine tā s pilse tin ās tuvumā  eso-
s ā  ālā  rādī jā ve sture  pirmo Ziem-
sve tku āinu. Iesāistī ti s ājā  āinā  
bijā ī sti cilve ki un dzī vnieki, ie-
te rpti bibliskos te rpos, nevis figu -
rās. 
S odien, kād kops  s ī  notikumā ir 
pāgā jus i turpāt 800 gādi, kristie-
s iem biez i ir jā lieto Asī zes Frān-
ciskā vā rdi, ātgā dinot cilve kiem, 
kā Ziemsve tku pātiesā  ve sts tiek 
āizmirstā, āprāktā zem sekulā rā s 
pāsāules trādī cijā m. Tome r me s 
joprojā m redzām izliktās Ziem-
sve tku āinās, tuvojoties Ziemsve t-
ku lāikām. 
Lāi gān dzī vā s Ziemsve tku āinās 

K ad laiks bija piepildījies, 

tad Dievs sūtīja Savu Dēlu, dzi-

mušu no sievas, noliktu zem 

bauslības, lai izpirktu tos, pār 

kuriem valdīja bauslība, ka mēs 

iegūtu bērnu tiesības. Bet, ka 

jūs esat bērni, to ir Dievs aplie-

cinājis, sūtīdams Sava Dēla Ga-

ru jūsu sirdīs, kas sauc: Aba, 

Tēvs! (Gāl 4:4—6) 

 

I stājā  brī dī , ī stājā  vietā  un pie 
ī stājiem cilve kiem—tā  me s vā-
rām sācī t pār Dievā Te vā rī cī bu, 
su tot sāvu De lu pāsāule  pie 
mums—gre cī gājiem cilve kiem. 
Cāur ticī bu Je zum Kristum—
Dievām un Cilve kām, me s esām 
ātbrī voti no gre kā, me s vāirs 
neesām sāsāistī ti ār nā ves vā-
z ā m, bet ātrāisī ti dzī vī bās gāis-
māi, mierām un mī lestī bāi. Me s 
cāur Kristus Be rnin u esām kl u-
vus i kā  Vin s , pār Dievā de liem 
un meitā m! Kristus ir piedzimis 
mu su sirdī s—sāuksim lī ksmi: 
Abbā, Te vs! 
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 s odien joprojā m tiek 
pielietotās, dāudz po-
pulā rā kās kl u st āinās, 
izveidotās no figu rā m. 
Visslāvenā kā s Ziem-
sve tku āinās ir āplu ko-
jāmās Vātikā nā , Bāltā-
jā  Nāmā  un Pensilvā -
nijās s tātā Betle mes 
pilse tā .  
Ziemsve tku āinās, kā -
dās tā s pāzī stām s o-
dien, sā kā veidoties 
1300.-os gādos. Tā s 
tikā uzstā dī tās Itā lijās 
bāznī cā s. Biez i tā s izveidojā no terākotā (mā lā 
pāveidā) figu rā m un bāznī cā s bijā izliktās visu 
gādu. 16. gādsimtā vidu  Ziemsve tku āinās tikā 
uzstā dī tās ne tikāi bāznī cā s, bet ārī  bāgā tā ko cil-
ve ku mā jā s, lāi gān jāu tājā  lāikā  bijā relig iskās 
grupās, kās ve le jā s pilnī bā  pā rtrāukt Ziemsve t-
ku āinu izliks ānu. Mā jā s izliktā s Ziemsve tku āi-
nās bijā veidotās no māzā kā m figu rā m, nekā  tā s, 
kās bijā bāznī cā s. Kā  skulptu ru māteriā lu mā k-
slinieki sā kā pie-
lietot ārī  vāsku 
un koku un s ī s 
figu rās tikā ie-
te rptās smālkā s 
dre be s.  
Gādiem ejot, 
Ziemsve tku āinās 
izplātī jā s prāktis-
ki visā s kristies u 
zeme s, kur kātrā  
reg ionā  bijā sāvs 
unikā ls stils figu -
ru izgātāvos ānā . 
Trādī cijās āttī stī -
jā s ārī  ve l citā s vietā s, kā  pieme rām, Centrā lā-
merikā  un Vidusā zijā . 
Mā jā s Ziemsve tku āinās izvietojā gāndrī z visi 
vā cies i gān kātol ticī gie, gān luterā n i. Joprojā m s ī  
trādī cijā  Vā cijā  ir sāglābā jusies, kur prāktiski 
kātrā  mā jā  visu gādu ir izliktās Ziemsve tku āi-
nās tikāi bez Je zus Be rnin ā figu rās, kuru tur pie-
vieno tikāi pe c Ziemsve tku sve tvākārā un ātkāl 

izn em, beidzoties 
Ziemsve tku lāikām 
pe c Zvāigznes dienās. 
Citviet pāsāule , tāi 
skāitā  Amerikā , nese-
ko s ā dāi trādī cijāi.   
S odien tipiskā Ziem-
sve tku āinā ir veidotā 
no modernā kiem mā-
teriā liem, kā  pieme -
rām, porcelā nā, kerā-
mikās, epoksī dā sve-
k iem un zilon kāulā, 
kāme r joprojā m pie-
lieto ārī  koku, tāi skāi-

tā  ī pās i ve rtī go olī vkoku.  
Pāmātā Ziemsve tku āināi bu tu jā sāstā v no vis-
māz 5 figu rā m. Ku tin ā, protāms ir visā pāmātā . 
Tur jā bu t ārī  silī tei ār Je zus Be rnin u, novietotāi 
centrā  un prieks ā , jo Je zus ir nozī mī gā kā  figu rā 
Ziemsve tku āinā . Mārijā un Jā zeps ārī  ir svārī gās 
figu rās, bet ne tik, cik Je zus. Mārijās figu ru biez i 
novieto blākus silī tei, kās māigi nolu kojās uz sā-
vu de lu, kāme r Jā zepā figu ru novieto otrājā  pu-

se , kās lu kojās uz Je zu, vāi ārī  vin ā 
skāts ve rsts tā lumā . Tā tād kopā  5 fi-
gu rās, ku tin ā, silī te, Je zus Be rnin s , 
Mārijā un Jā zeps. Tās ir pilns, bet 
joprojā m pāmātā komplekts. 
Pie pāmātā komplektā biez i pievieno 
Betle mes zvāigzni, en g eli Gābrie lu, 
gānin us, Austrumu gudros (kām tur 
ī sti nebu tu jā bu t) un dāz ā dus ku ts 
dzī vniekus. Dāz i Ziemsve tku āinu rā-
z otā ji piedā vā  pāt vāirā kus simtus 
dāz ā dās figu rās. 
Ziemsve tku āinin u, kā  jāu tās tikā mi-
ne ts, izstā dā Ziemsve tku lāikā , lāi ār 
s ī m simboliskā m figu rā m ātgā dinā tu 

Ziemsve tku pātieso ve sti pār Kristus piedzims ā-
nu un ienā ks ānu mu su pāsāule .  
Protāms, kā s o āinin u lietos ānā dievnāmos un 
mā jā s ir mī l ā un uzskātā mā Ziemsve tku trādī ci-
jā, kā sevis k i uzrunā  be rnus, tome r ve l svārī gā k 
ir ātcere ties pās u Ziemsve tku stā stu, kurā cen-
trā  ir Je zus Kristus un Vin ā nozī mi mu su dzī ve .  

O.F. 
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                                               Ziemassvētku vēsts 2016 
 

 

“Tā nu paliek ticība, cēriba (miers, prieks). 

Mīlestība, šās trīs; bet lielākā no tām ir MĪLESTĪBA.” 

Pāvilu vēst. Korintiešiem 13,13 

 

To visu mēs kopīgi izlūdzamies mūsu pasaulei šajā svētajā Adventa laikā.  Katru svētdienu mēs 

sanākam kopā pielūgt Dievu, slavēt Dievu, atcerēties Dieva apsolījumus, raudzīties uz priekšu ticībā.  

Man šķiet, ka vajaga daudz drosmes un daudz ticības, lai spētu sanākt kopā un sacīt “JĀ” ticībai ,cerībai, 

mieram, priekam, un mīlestībai. 

 

Mēs lūkojamies visapkārt uz šo salauzto pasauli un saprotam, ka daudziem “jaukākais gada laiks” ir 

viens no visgŗūtākiem.  Daudzus moka mīļas atmiņas par to, kas sen pagājis.  Lieli ģeogrāfiski attālumi 

šķir daudzus no saviem mīļajiem.  Abos gadījumos ir vēlēšanās atgriezties, ilgas tuvoties tam, kas liekas 

tik tāls. 

 

Sāpes, kuŗas daudzi cenšas maskēt, dziedot “Prieks pasaulei!”, savādā kārtā, ir galvenā motivācija 

Ziemassvētkiem.  Dieva iemiesošanās cilvēkā -- Kristus piedzimšanas -- īstenais cēlonis ir sāpes, 

attālums, un ilgas atgriezties uz to laiku, kad attiecības starp Radītāju un visu radību bija tuvākas.  Dieva 

ienākšana pasaulē, kuŗu mēs svinam Ziemassvētkos, notiek tieši tādēļ, ka radītā pasaule ir atšķirta no 

Dieva, ka tā aizklīdusi un pametusi novārtā savu attiecību ar Radītāju.  Svētie Raksti mums vēstī, ka, 

izmisīgā mēģinājumā uzveikt šo atšķirtību un tuvoties mums, Dievišķais uzņemas miesu un “dēls mums 

ir dots”. 

 

Tādēļ Ziemassvētki ir mīlestības stāsts līdzīgs citiem, bet gan dievišķīgi kosmiskā lielumā.  Tas, ka 

Dievišķais ir iemiesojies, mums taču vēsta kaut ko par Dieva mīlestību uz mums un Viņa vēlēšanos 

tuvoties mūsu pilnīgai būtībai – prātam un miesai. . . .  Ticīgajiem šis iemiesojums Ziemassvētkos 

atgādina, ka Radītāja mīlestības dziļumiem jākļūst par modeli tai mīlestībai, kuŗu parādam sev un viens 

otram, ja mēs atveram savas sirdis un dodam Viņam tur vietu. 

 

25. decembris ir atkal viena diena 2016. gada 366 dienu kalendārā.  Mūsu planēta turpinās griezties 

rītdien tāpat ka vakardien.  Bet kā diena, kuŗu mēs esam izvēlējušies lai atzīmētu Jēzus piedzimšanu, lai 

25. decembris ari būtu diena, kad atceramies un gavilējam, ka Dievs mūs tā mīlējis, ka Viņš kļuva cilvēks 

un nāca uz šo virpuļojošo zemes lodi mūs atpestīt no mūsu virpuļojošo dvēseļu grēku mūžīgajām 

sekām. 

 

Lai Dievs svētī visus mūs, Baznīcu, cilvēci ar ticību, izlīgšanu, mierinājumu, un cerību Kristū Jēzū, kas ir 

Viņa mīlestības dāvana pasaulei!   

 

LELBA priekšnieks prāvests Gunārs Lazdiņš 
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NO DRAUDZES PRIEKŠNIEKA 

2016. gāds tuvojās nosle gumām un esām 
gāndrī z gātāvi gāidī t jāunu posmu.  Gāds ir 
bijis rosī gs un me s vārām bu t priecī gi pār 
to.  Lielā kā  āktivitā te, kā  pārāsti, ir bijusi 
dā mu komitejās (ār dāz u brās u vī ru piedā-
lī s ānos) nopelns. Neies u detāl ā s, jo tā s jāu 
ir bijus ās āprākstī tās gān s inī , gān iepriek-
s e jos Drāudzes Zin u izdevumos.  Ve los tikāi 
pāteikt lielu PALDIES mu su dā mu komite-
jāi. 

Mums s ovāsār non e mā vāirā kus kokus, kās 
bijā nobeigus ies, pusbeigti, jeb drāude jā 
uzkrist kāimin ā se tāi.  Tāgād, āuto noviet-
nes lāukumā gālā , ir lielā skāidu kāudze, 
kās bu tu lābs ‘mulch’ dobe m un kru miem.  
Tikāi tru kst pālī gu, kās to kāudzi nogā dā tu 
pāreizā s vietā s. Tikā ātvietos le zenāis jumts 
dienvidu gālā , kās bijā l oti sliktā  stā voklī .  
Pār gālveno jumtā ātvietos ānu,  mu su kon-
trāktors ve l me g inā vienoties ār āpdros inā -
s ānās sābiedrī bu pār izmāksu.  Jumtā pro-
jektām lī dz s im ir sāziedoti $1025.00.  Tās 
l oti pālī dz drāudzes finānse m.  Me s lābprā t 
redze tu ve l lielā ku ātsāucī bu jumtā  izdevu-
mu segs ānāi. 
Atgā dinu tiem, kās ve l nāv ziedojus i LEL-
BA L ārchibī skāpā ālgās fondām, to dārī t 
pe c iespe jās drī z.  Aicinā jums ir $50 no kāt-
rā iesve tī tā  drāudzes locekl ā.  Agrā k tās ne-
bijā vājādzī gs, jo ārch emer. E. Rozī tim ālgu 

māksā jā Vā cijās vāldī bā.  Mu su pās reize jā  
ārchibī skāpe sān em, mānuprā t, smieklī gi 
māzu ātlī dzinā jumu pār to lielo dārbu, ko 
vin ā veic.  Nā k ātmin ā  tā s ālgās, ko māksā -
jā m mu su mā cī tā jiem 50os un 60os gādos.  
Bu sim ātsāucī gi un ātbālstī sim s o nepie-
cies āmo fondu. 
Ir ārī  lāiks pieteikt ju su ziedojumus drāu-
dzei 2017. gādām  Visiem tiek izsu tī tā ve s-
tule, ār ko ātbālstu drāudzes budz etām 
pieteikt.  Vārāt to ārī  izdārī t cāur e-pāstu, 
nosu tot informā ciju Jā nim Ievā nām – jā-
nisievāns@ātt.net  pieliekot vā rdu, ādre-
si, ziedojumā summu un cik māksā jumos 

to izpildī s.  2016. gādā  mums ziedojumi 
pā rsniedzā ieprieks e jā  gādā nodevās.  Tā  
kā  gāds ve l nāv beidzies, gālā rezultā tus 
vāre sim zin ot, kād izsu tī sim 2017. gādā 
budz etu pilnsāpulces āpstiprinā s ānāi.  Pāl-
dies drāudzei pār ātsāucī bu. 
Nove lu visiem gāis us Kristus dzims ānās 
sve tkus, Dievā sve tī bu un veselī bu jāunājā  
gādā . 
Foto:  1) Vāldes tiks ānā s ār kontrāktoru 
 2) le zenāis jumts pe c ātjāunos ānās  

  
Uldis Pu lin s  
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D rāudzes pikniks notikā 2016. gādā 
25. septembrī  pe c dievkālpojumā. 
 

Foto: Elizābete Freimāne 
 

 
 

P l āujās sve tku dievkālpojumu 
2016. gādā 2. okto brī  kuplinā jā mu su 
drāudzes ānsāmblis. 
 

Foto: Kristā Freimāne 

DRAUDZES LOCEKĻI PAPILDUS ZIEDOJUŠI 

no 2016. gada 17. septembra līdz 20. novembrim  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopā: $1600.00 
Pā rskātu sāgātāvojā: Jā nis A. Ievā ns 

Atgādinājums!!! 
 

Lu dzu, negāidiet lī dz gādā beigā m, lāi sāvus māksā jumus nodotu kāsiere m. Drāudzei, tā -
pāt kā  mums visiem, ir re k ini, kās jā māksā  kātru me nesi. Pāldies!  

   Drāudzes Vālde 

Draudzes Vajadzībām: 
 
9/18/16 Ivars Spalis 
10/02/16 Ina ra Bundž a 
10/02/16 Ru ta Eichenfelds 
11/06/16 Ja nis Ieva ns 

Draudzes Ziņām: 
 
9/18/16 Džidra Kraulis 
11/20/16 Ja nis un Ina ra Ieva ni 

$500.00 
$75.00 

Baznīcas Jumtam: 
 

10/02/16 A rijs Vilemsons 
10/02/16 Dr. Sigrida Renigers 
10/02/16 Daumants Ha žners 
10/30/16 Lu cija Sprenne 
11/06/16 Ru ta Pu lin s  
11/20/16 Astri da Men g elis 

$1025.00 
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O ikume nis dievkālpojums, ko rī kojā DSK 
(drāudz u sādārbī bās kopā) kā  Celsmes dienu 
nosle gumu, notikā 2016. gādā 16. okto brī  
mu su dievnāmā . Dievkālpojumā  uzstā jā s 
mu su drāudzes ānsāmblis, kuru s ājā  reize  
pāpildinā jā dirig ente Mā rā Vā rpā, mā cī tā jā 
no Denverās Hele ne Godin ā un Juris Pu lin s . 

Dievkālpojumā  piedālī jā s 54 dievlu dze ji no C ikā gās 
lātvies u drāudze m. Dievkālpojumā  kālpojā mā cī tā ji: 
Hele ne Godin ā, Ol g erts Cākārs, Ainā Pu lin ā un Ojā rs 
Freimānis. 

M u su lielā  pipārku ku 
tālkā ir beigusies. Cepā m 
tā s 7 tres dienās pe c kā rtās, 
no 9:00 lī dz pāt kā dreiz 
15:00. Sācepā m gāndrī z 
200 mārcin ās! Vārens 
dārbs pāveikts un nesī s 
lielus ienā kumus mu su 
drāudzes dārbī bāi. Liels 
pāldies Guntāi Kirs teinei 
kās s o projektu vādī jā.  
 

Inā rā Blu mbergā  
 

Foto: no O.Freimān ā ārchī vā 
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DIEVKALPOJUMU KALENDĀRS 
DIEVKALPOJUMU K ALPOTĀJU SARAKSTS 

M arts  
6. Andrejs Ezers un Ēriks Sprenne 
13. Ivars Kēlers un Austra Kēlers 
20. Benita Lāčkājs un Pārsla Gagainis  
25. Arurs un Mirdza Gaiķis 
27. Uldis Pūliņš un Ilmārs Riekstiņš 
 

A prīlis   
3. Modris Galenieks un Guntis Kiršteins 
10. Ivars un Ruta Freimanis 
17. Dace Pencis un Inese Stokes 
 

Ja nevar noliktā dienā kalpot, pērminderiem ir jāsarunā sev aizstājējs.  Ja tas nav iespējams, lūdzu iepriekš paziņot pēr-
mindeŗu kopas vecākai Pārslai Gagainei: 847-204-7863; parslag@gmail.com                        Pārsla Gagaine 
 

Liturģiskās krāsas: 6. un 13. mārts—violetā; 20. mārts (Pu polu sve tdienā)—sārkānā; 25. mārts (Lielā  piektdie-
nā)—melnā; 27. mārts (Kristus āugs ā mcels ānā s sve tki—Lieldienās)—bāltā; no 3. āprī l ā lī dz 8. māijām (ieskāitot)—
bāltā; 15. māijs (Vāsārsve tki)—sārkānā; 22. māijs (Trī svienī bās sve tki)—bāltā; no 29. māijā lī dz 19. ju nijām 
(ieskāitot)—zāl ā; 26. ju nijs (Jā n ā Kristī tā jā dienā)—bāltā; no 3. ju lijā lī dz 13. novembrim (ieskāitot)—zāl ā; 20. no-
vembris (Mirus o piemin ās dienā—Mu z ī bās sve tdienā)—bāltā, no 27. novembrā lī dz 18. decembrim (ieskāitot)—
zilā vāi violetā; 24. decembris (Kristus Piedzims ānās sve tvākārs)—bāltā un 31.decembris—bāltā.   
          Sāstādījā mācītājs Ojārs Freimānis 

DIEVKALPOJUMU, PASĀKUMU UN KALPOTĀJU SARAKSTS 

D ECEMBRIS 

4. decembris 10:00—Adventā 2. sve tdienās dievkālpojums ār dievgāldu. 
11. decembris 10:00—Adventā 3. sve tdienās dievkālpojums. 
18. decembris 10:00—Adventā 4. sve tdienās dievkālpojums ār dievgāldu. 
24. decembris 17:00—Ziemsvētku Svētvakars. Divvālodīgs dievkālpojums. 
31. decembris 17:00—Gadmijas dievkālpojums ār dievgāldu. 

J 
anvāris, 2017. gads 

 

8. janvāris  10:00—Dievkālpojums 
15. janvāris 10:00—Sv. Pe ter ā drāudzes 20. gadadienas dievkālpojums ār dievgāldu. 
   Pe c dievkālpojumā—sādrāudzī bās sve tku pāsā kums ār pusdienā m. 
22. janvāris 10:00—Epifā nijās lāikā 3. sve tdienās dievkālpojums. 
29. janvāris 10:00—Epifā nijās lāikā 4. sve tdienās dievkālpojums ār dievgāldu. 
 11:45—Bī beles stundā. Kālnā spredik is. 

 
 

P ērminderi 
 
4. decembris E riks Sprenne un Inese Stokes 
11. decembris Benitā Lā c kā js un Uldis Pu lin s  
18. decembris Arturs un Mirdzā Gāik is 
24. decembris Imānts un Dāigā Cers 
31. decembris Guntis Kirs teins un Modris Gālenieks 
 
8. janvāris  Kālvis Cers un Māijā Tilliks-Dombrovskis 
15. janvāris Jā nis Eizis un Velgā Drillis-Eizis 
22. janvāris Andrejs Ezers un Modris Gālenieks 
29. janvāris Inese Stokes un Elizābete Freimāne  

 

 
 

Ja nevar noliktā dienā kalpot, pērminderiem ir jāsarunā sev aizstājējs.  Ja tas nav iespējams, lūdzu iepriekš paziņot  
pērmindeŗu kopas vecākai Pārslai Gagainei: 847-204-7863; parslag@gmail.com                        Pārsla Gagaine 
 
 

Liturģiskās krāsas: no 4. decembrā līdz 18. decembrim (ieskāitot)—zilā vāi violetā; 24. decembris 
(Kristus Piedzims ānās sve tvākārs)—bāltā un 31.decembris—bāltā. 8. un 15. jānvā ris—bāltā, 22. un 29. 
jānvā ris—zāl ā. 

Sāstādījā mācītājs Ojārs Freimānis 
 

 
Drāudze mekle  kāndidā tus drāudzes Pādomei. Lu dzu, piesākiet sāvu, vāi citā drāudzes 
locekl ā kāndidātu ru pie Pādomes prieks niekā E rikā Sprennes vāi drāudzes prieks niekā 
Ulz ā Pu lin ā.  
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DĀMU SAIMES KALENDĀRS 
 

3. decembris  Ziemsve tku tirdzin s  no 9:00 lī dz 16:00 
4. decembris  Siltās pusdienās – Mirdzās Gāik es (ār pālī giem) izkā rtojumā  
11. decembris Ziemsve tku ieskān ās sārī kojums ār kāfijās gāldu un loteriju,  
 I grupa strādā visu mēnesi 
18. decembris  Kāfijās gālds 
      
8. jānvā ris   Kāfijās gālds – II  grupa stradā visu mēnesi 
15. jānvā ris   Siltas pusdienas. Draudzes 20. gadadiena 
22. jānvā ris   Kāfijās gālds un seko Pava rklase (Bize  ku kās ceps ānā). Pāvā rklāsi 
    vādā Silvijā Ezers  (224-677-5301) sylviāezers@hotmāil.com 
29. jānvā ris   Kāfijās gālds 
 

PIPARKŪKAS 
Sve tdien, 16. oktobrī ,  7 jāuni cilve ki pālī dze jā micī t pipārku ku mī klu, sākārā  ār mu su pipārku ku 
projektu, tie bijā: Kālvis Cers, E riks Blu mbergs, Roberts Blu mbergs, Imānts Ejups, Mārtin s  Rā ve, Emī lijā 
Blu mbergā un Mike (Mārtinā rādinieks). Drāudzes locekl i teicā, kā jāunā dzī vī bā ievestā drāudze . Dāudz 
bāznī ce ni gā jā runā ties ār sve tdienās tālciniekiem un pāt dāz us pierunā jā piedālī ties un dziedā t “Sve tku 
Korī ”, kās kuplinā jā 18. nov. Sve tku Aktu. Visi pāvādī jā jāuku pe cpusdienu un pālī dze jā nodros inā t, kā 
pipārku kās nepietru ks mu su Ziemsve tku tirdzin ā .   
 

PAVĀRKLASE  
22. jānvā rī , pe c kāfijās gāldā BIZE  KU KU, klāsi mā cis Silvijā EZERS,  $20.00 no personās. Pieteikties pie 
Silvijās: tel: 224-677-5301, sylviāezers@hotmāil.com  
  
ROKDARBI 
Ir izskāne jusi domā, kā vāirā kās dā mās vele tos piedālī ties “rokdārbā” pāsā kumā , pieme rām, ādī s ānā  un 
tāmbore s ānā  utt. Dāce Fris s ir ār mieru s o pāsā kumu noorgānize t. Me s to vāre tu dārī t sve tdienās 
pe cpusdienā  pe c kāfijās gāldā. Jā ir interese kāut ko jāunu iemā cī ties jeb dālī ties ār sāvā m zinā s ānā m, 
lu dzu sāzinā ties ār Dāci, tel: 773-271- 6028. E-pāsts: dācefriss@yāhoo.com 

  Inā rā Blu mbergā, Dā mu komitejās prieks niece 

I. GRUPA  
Darba Vadītājas:  
REINFELDS, VIJA: 847-394-0156 vreinfelds@hotmail.com 
KIRŠTEINS, GUNTA:  847-359-5889 ggkirsteins@yahoo.com 
 
Bundz ā, Inā rā 773-878-7947 vbnorā@āol.com 
Freimāne, Elizābete 630-229-4490  
 elizābete.freimāne@outlook.com 
Ke lers, Austrā 773-625-4150 kelivār@āol.com 
Kru ms, Lilitā 630-832-7785 lmkrums@comcāst,net 
Rā cenis, Ingāborgā 630-963-8588 
Sprenne, Lu cijā 630-231-3229 lsprenne@eārthlink.net 
Vā rsbergs, Birutā 630-652-0630 vbvārs@comcāst.net 
 
VESELĪBAS DĒĻ NEPIEDALĀS: 
Bā belnieks, Rāsā 847-526-7069 
Bru ns, Diā nā 708-460-4446 gundiāb@comcāst.net 
Rudzī tis, Indrā   630-279-4587 
 
 
 

II. GRUPA  
Darba Vadītājas 
BŪDENIEKS, MELITA: 847-259-6206  etb604@comcast.net 
ZAIMIŅŠ, MAIJA: 847-825-2510  
 maija.zaimins@bairdwarner.com 
 

Ievā ns, Ilze 630-580-9166 iievāns@āol.com 
Hu ns, Agitā 708-246-4321 āgitā.huns@yāhoo.com 
Burvikovs, Sāndrā 847-394-1137  
 sāndrā.burvikovs@lz95.org 
Kālnin s , Vālī dā 630-365-6181   
K irsons, Inā rā 630-953-1352 kirsons@āol.com 
Men g elis, Astrī dā 847-382-7736 
Mrugācz, Aijā 630-573-2523 
 āijā_group5inc@comcāst.net 
Putnin s -Mellot, I risā 847-438-2521 irisā.putnins@gmāil.com 
Veitmānis, Ru tā 847-398-2631 veitmānis@eārthlink.net 
Zus e vics, Lindā 847-577-6143 
Putnin s , Ievā 847-438-2521 ievā.putnins@gmāil.com 
Putnin s , Mā rā 847-438-2521 mārā.putnins@gmāil.com 
Zus e vics, Melitā 847-577-6143 
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DZIMŠANAS DIENAS UN JUBILEJAS 

D ECEMBRĪ: 

Ināra Blūmbergs, Elga Veitmanis (12/6-75), Normunds Zušēvics, Benita Lāčkājs 

(12/9-55), Zinta Lucāns, Melita Būdenieks, Arnolds M. Freimanis (12/11-45), 

Aleksis Dombrovskis, Vilma Kuģis, Elīsa Cers-Freimanis, Marisa J. Burvikovs 

(12/17-30), Jānis Eizis, Valda Sliede, Melita Zušēvics, Lelde Ore, Imants Dāboliņš 

(12/26-30), Laura A. Coblentz 
 

J 
ANVĀRĪ: 

Maruta Bergmanis, Haralds Gaiķis, Kārlis Robežnieks, Ināra V. Bundža, (1/7-75) 

Guntis Brūns, Davids P. Lāčkājs, Daiga Z. Cers, Rasma Kraulis, Velga Drillis-Eizis, Kriss Putniņš, Vidvuds 

Sidrēvičs, Gerald G. Stokes (1/22-80), Aldis L. Kiršteins, Mārtiņš Rāve, Valda Dundurs, Ivars Spalis, Anna 

Ģelzis, Māris I. Lucāns (Latvijā), Rasa Bābelnieks, Anneli M. Cers 
 

Svētā Pēteŗa draudze mīļi sveic un vēlē Dieva svētību visiem jubilāriem un gaviļniekiem! 
 

Tās Kungs, jūsu Dievs, lāi pieliek tām, cik jūs esāt, vēl tūkstoš reižu klāt un lāi svētī jūs, kā solījis! 
5.  Moz 1:11 

S irsnīgi vēlam ikvienam no jums gaiši un priecīgi 

nosvinēt Kristus Dzimšanas svētkus kā arī svētītu 

jauno gadu ar Edvarta Tutera dzejolīti – 

Ziemassvētkos- 
 

                        Klausies, torņos šovakar 

                        Zvani dziesmu dzied. 

                        Sapņu eglei mūžīgai 

                        Visi zari zied! 
 

                        Savus logus spodrini 

                        Sirds lai zvaigzni jauž, 

                        Kas par tālo Betlēmi 

                        Gaismas spārnus auž. 
 

                        Gaismots ieej ticība 

                        Sirdi saulei vērst, 

                        Zini, Dievs šai vakarā 

                        Nāk pie tevis sērst. 
 

                        Klausies, zvani torņos dzied, 

                        Ej un sveci dedz. 

                        Viņš, kam visas zvaigznes zied – 

                        Tavu arī redz. 

Inese un Jerry Stokes 

M īļie draugi! 

Priecīgus Ziemsvētkus un Laimīgu Jauno Gadu! 

Jānis un Ināra Ievāns 

Es skaistu rozīt zinu... 

Š ajā dievišķu brīnumu naktī 

Zvaigžņu sējējs debesu loka 

Zvaigzni - ceļrādi sūtīja spīdēt, 

Lai nevienam nav jāmaldās. 

Dziļā tumsā lai atrastu ceļu - 

Ceļu, kas aizved pie mīlestības. 
 

Lai gaiši atmirdz svētku prieks, un 

svētīgs, Laimīgs Jaunais Gads! 

Sirsnībā vēl, Mirdza un Arturs Gaiķi 

V issirsnīgākos un mīļākos sveicienus Kristus piedzim-

šanas svētkos, kā arī svētības vēlējumus Jaunajā 

2017.gadā visai Sv. Pēteŗa draudzi vēlē— 

Daumants Hāzners, 

Ināra Kiršteins, 

Rūta Veitmanis 
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O kto brā me nes ā jubilā ri: sveice js mā c. O 
Freimānis, Arvī ds Kedeg is, sveice jā I. 
Blu mbergs, Rutā Freimānis, Mirdzā Gāik is, 
Elizābete Freimāne, Veltā Cukurs 90!, Inā rā 
Ievā ns 
 

M u su bāznī cā  Mirus o piemin ās dienās, jeb 
Mu z ī bās sve tdienās dievkālpojumā , kās notikā 
2016. gādā 20. novembrī , dievkālpojumā  piedālī jā s 
viesi no Lātvijās: LR kultu rās ministre Dāce 
Melbā rde un kultu rās ministrijās birojā vādī tā jā 
Vitā Cī rule. Abās vies n ās pāpildinā jā mu su 
drāudzes ānsāmbl ā uzstā s ānos. Fotogrā fijā  
ministre redzāmā kopā  ār mā cī tā ju, drāudzes 
ānsāmbli un drāudzes Vāldi. 

Foto: no O.Freimān ā ārchī vā 
 
 
 

MĪLESTĪBĀ PIEMINAM 
 

Mārtiņš Elmārs Ēvele, dzimis 1924.g. 9. decembrī Rāmuļu pagastā, 

Latvijā, ir aizgājis mūžībā 2016. g. 29. septembrī, Barrington, IL 

 

Sv. Pēteŗa draudze izsaka sirsnīgu līdzjūtību Māriņa Elmāra tuviniekiem 

un draugiem. 
 

Jēzus sācījā: „ES ESMU āugšāmcelšānās un dzīvībā. Kās tic uz māni, tās 
dzīvos, kāut ārī viņš mirtu!”  

Jņ 11:25 
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Draudzes telpas var aizrunāt, sazinoties ar Uldi Pūliņu: 

Mobilais: 630-759-8314; e-pasts: uvpulins5@gmail.com 

Lūdzam draudzes locekļus, kas vēlas likt ziedus uz altāŗa ģimenes vai citāda 
veida atceres gadījumos, sazināties ar  

Viju Reinfeldi: 847-394-0156; vreinfelds@hotmail.com; vai ierakstīt savu 
vārdu PUĶU KALENDĀRĀ baznīcas lejas telpā. 

Kapu vietas Mt. Olive kapsētā 
Varu sniegt informāciju par kapu vietām, kuras iespējams iegādāties draudzes nodalījumā  

Section “R”. 
Cena draudzes locekļiem - $1,000.00 un pārējiem - $1,200.00 

Lai novērstu pārpratumus apbedīšanas gadījumā, lūdzu sazināties ar mani pirms kapa atvēršanas. 
Es pārbaudīšu kapa vietas numuru un paziņošu kapsētai, vai ir samaksāts par šo kapa vietu un 

kurš ir īpašnieks. 
Neesmu atbildīgs par kapu un draudzes pieminekļa apkopšanu. 

Modris V. Galenieks, tel:  847-823-3713 e-pasts: galenieks@att.net 

ATGĀDINĀJUMS 
Lūdzam laicīgi paziņot par adreses maiņu  

Biedrzinim/maksājuma konta pārzinim Jānim Ievānam 
1347 East Lyn Ct. 

Homewood, IL 60430-3833 
e-pasts: janisievans@att.net 

Mācītāja runas stundas – 

Katrā laikā, iepriekš sazinoties ar mācītāju. Mācītājs labprāt jūs sastaps savās mājās,  

ciemos vai citur, kur vajadzēs.  

Adrese: 706 Cross Creek Drive W, Unit C, Roselle, Il 60172 

mob. tālr.: 773-818-6965; e-pasts: ojars.freimanis@gmail.com, vai: 

pastor@svetapeteradraudze.org  

 

 

Ja jums nepieciešams satikt mācītāju slimību un citu dzīves grūtību situācijā, zvaniet 

mācītājam, 

 un viņš jūs apciemos ar vai bez dievgalda pēc vajadzības!  
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DRAUDZES ZIŅAS 
St. Peter's Latv. Ev.- Luth. Church 
450 Forest Preserve Drive 
Wood Dale, IL 60191-1983  

Draudzes mācītājs:    Ojārs Freimanis 773-818-6965;  ojars.freimanis@gmail.com 
Draudzes priekšnieks:   Uldis Pūliņš  630-759-8314;  uvpulins5@gmail.com 
Draudzes priekšnieka palīdze:  Inese Stokes  708-532-3471;  ineses@ameritech.net  
Dāmu komitejas priekšniece:  Ināra Blūmberga 847-832-0933;  gblumb@aol.com    
 

Tālrunis baznīcā:    630-595-0143  
 

Kasieres:          
     Rūta Veitmane:  847-398-2631 
     Lūcija Sprenne:  630-231-3229  
 

Sv. Pēteŗa draudzes mājas lapa:     HTTP://www.svetapeteradraudze.org  
 

Draudzes Ziņu redaktors: māc. Ojārs Freimanis. Autori ir  atbildīgi  par rakstu saturu un 
pareizrakstību. 
Raksti nākošajām Draudzes Ziņām jāiesniedz  mācītājam Ojāram Freimanim
(ojars.freimanis@gmail.com) līdz  2017. gada 15. janvārim. 


