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L aiks	gan	skrien	ātri.	Ir	pagāju-
ši	 jau	 nedaudz	 vairāk	 par	 3	 ga-
diem,	kopš	ar	Elizabeti	ieradāmies	
šeit	Cikāgas	apkaimē,	lai	uzn̦emtos	
Sv.	 Pēter̦a	 draudzes	 mācıt̄āja	 pie-
nākumus.	 Kāds	 ir	 bijis	 šis	 laiks?	
Noteikti	 varu	 apliecināt—mums	
tas	 ir	 bijis	 svētıḡs!	 Latvijā	 esmu	
kalpojis	 vairākās	 draudzēs,	 kopu-
mā	 devin̦ās,	 kas	 nav	 maz.	 Tomēr	
atšk̦irıb̄a	 ir	 tāda,	 ka	 uz	 visām	 šım̄	
draudzēm	 mani	 kalpošanai	 norı-̄
koja	baznıc̄as	Virsvalde.	Sv.	Pēter̦a	
draudze	 ir	 pirmā	 un	 vienıḡā,	 kur̦a	
mani	ievēlēja	un	aicināja	kalpot.	Tā	
ir	liela	atšk̦irıb̄a.	Kā	arı	̄tā	ir	daudz	
lielāka	 atbildıb̄as	 sajūta,	 ja	 esi	 ie-
vēlēts	 šim	 kalpošanas	 darbam,	 lai	
arı	̄vienmēr	esmu	centies	būt	atbil-
dıḡs	man	uzticētiem	pienākumiem.	
Izvērtējot	 jebkuru	 darbıb̄u,	 tai	
skaitā	 kalpošanu	 draudzē,	 jān̦em	
vērā,	gan	tas,	kādi	ir	bijuši	izaicinā-
jumi,	 kur,	 ko	 varētu	 uzlabot,	 gan	
arı	̄viss	pozitıv̄ais.	Runājot	par	izai-
cinājumiem,	 jāatzıs̄t,	 ka	 joprojām	
man	 nav	 izdevies	 piesaistıt̄	 jauno	
paaudzi	 draudzes	 dzıv̄ē.	 Draudzes	
loceklu̦	 vidējais	 vecums	 nepielū-
dzami	 pieaug,	 taču	 jaunie	 uz	 baz-
nıc̄u	 nenāk.	 Zinu,	 ka	 ar	 šo	 problē-
mu	 saskaras	 turpat	 vai	 visas	 Zie-

mela̦merikas	 latviešu	 draudzes,	
tomēr	 gribētos	 redzēt	 izmain̦as,	
jeb	 jaunas	 sejas	 dievnama	 solos	
svētdienās.	Savukārt,	kā	pozitıv̄us	
momentus	 draudzes	 dzıv̄ē,	 varu	
minēt	vairākus.	Pirmais	un	galve-
nais	ir	saskan̦a.	Mūsu	Pestıt̄ājs	Jē-
zus	 Kristus	 savas	 attiecıb̄as	 ar	
draudzi	 dēvē	 par	 lıḡavain̦a	 un	 lı-̄
gavas	 attiecıb̄ām.	 Tie,	 kas	 savā	
dzıv̄ē	 to	 reiz	 ir	 piedzıv̄ojuši—būt	
par	 lıḡavu	 vai	 lıḡavaini,	 lieliski	
piekritıs̄,	 ka	 tas	 attiecıb̄u	 zin̦ā	 ir	
bijis	visskaistākais	laiks	dzıv̄ē.	Lı-̄
dzıḡu	 saskan̦u	 es,	 kā	 draudzes	
mācıt̄ājs	 esmu	 piedzıv̄ojis	 visus	
šos	 trıs̄	 gadus.	 Paldies	 katram	
draudzes	 loceklim	 atsevišk̦i	 un	
visai	draudzei	kopā!	Nākošais	po-
zitıv̄ais	 moments	 draudzes	 dzıv̄ē	
ir,	 ka	 esam	 atsākuši	 muzicēt,	 ka	
draudzei	 ir	 izveidojies	ansamblis,	
paldies	Rūtai	Pūlin̦ai	par	nošu	sa-
kārtošanu	un	ansambla̦	vadıš̄anu,	
paldies	 arı	̄ ikvienam	 ansambla̦	
dalıb̄niekam!	 Mēs	 varam,	 ja	 vien	
gribam!	 Pozitıv̄a	 izmain̦a	 drau-
dzes	 dzıv̄ē	 ir	 arı	̄ tāda,	 ka	 varam	
noturēt	 Bıb̄eles	 stundas—Dieva	
vārds	 ir	 jāstudē,	 lai	 to	 vēl	 labāk	
saprastu	un	savā	dzıv̄ē	pielietotu.	
Kā	 nākošo	 pozitıv̄o	 ievirzi	 gribu	

A tklāsmes	grāmatā	(21:6)	
ir	 rakstı̄ts:	 “Tas	ir	noticis.	Es	
esmu	Alfa	un	Omega,	Sākums	
un	Gals.	Es	došu	izslāpušajam	
dzert	 bez	 maksas	 no	 dzīvā	
ūdens	avota.”	 Sie	 divi	 griek̦u	
alfabēta	 burti,	 pirmais	 un	
pēdējais,	simbolizē	Kristu	kā	
mūsu	 Pestı̄tāju—caur	 Vin̦u	
iesākās	 mūsu	 glābšana	 un	
caur	 Vin̦u	 tā	 noslēdzas	 ar	
mūsu	 ieiešanu	 mūžı̄gajā	
dzı̄vı̄bā	Vin̦a	valstı̄bā.	
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 minēt	 divvalodıḡos	 dievkalpojumus.	 Protams,	
ka	 esam	 latviešu	 draudze	 un	 dievkalpojumiem	
ir	 jānotiek	 latviešu	 valodā,	 lıd̄z	 kamēr	 draudzē	
būs	 latviešu	 valodā	 runājoši	 draudzes	 locekli̦.	
Tas	 ir	 mūsu	 draudzes	 satversmē	 ierakstıt̄s,	 kā	
draudzes	 pamatmērk̦is.	 Tomēr	 ir	 labi,	 ka	 mēs	
neizslēdzam	 no	mūsu	 vidus	 tos	 nedaudzos	 an-
gliski	runājošos,	kuri	 labprāt	apmeklē	 šos	diev-
kalpojumus.	Divvalodıḡie	dievkalpojumi,	 sapro-

tams,	notiek	saskan̦ā	ar	draudzes	Valdes	priek-
šlikumu	un	 lēmumu.	12.	martā	 ir	paredzēta	Sv.	
Pēter̦a	 draudzes	 pilnsapulce,	 kur̦ā	 viens	 no	 lē-
mumiem,	 kas	 draudzei	 būs	 jāpien̦em,	 būs	 par	
draudzes	 mācıt̄āju,	 jo	 mūsu	 3-gadu	 kontrakts	
būs	iztecējis.	No	savas	puses	varu	apliecināt,	ka	
esmu	 gatavs	 turpināt	 savu	 kalpošanu	 tik	 vien	
ilgi,	cik	Dievs	man	to	būs	atvēlējis!	

O.F.	

SPREDIĶIS 
S vētā	Pētera	draudze	2017.	gada	15.	 jan-
vārı̄	 svinēja	20	gadu	 jubileju.	Draudze	 izvei-
dojās,	apvienojoties	svētā	Pāvila	un	svētā	 Jā-
n̦a	draudzēm.	Datums,	kad	svētā	Pētera	drau-
dze	o iciāli	sāka	darboties,	bija	1997.	gada	5.	
janvāris.	 Tajā	 dienā,	 tika	 svinēta	 Zvaigznes	
diena,	 tādēl	̦ Zvaigznes	 diena	mums	 vienmēr	
ir	kā	draudzes	izveidošanas	svētki.			
Zvaigznes	dienas	 tēma	aicina	mūs	pārdomāt	
to,	ko	mēs	kā	draudze	darām,	jeb,	kas	mums	
būtu	 jādara.	Faktiski,	 tas	 ir	draudzes	 satver-
smē	 ierakstı̄ts,	 kur	 lasām:	 “Sv	 Pēteŗa	 drau-
dzes	pamatmērķis	ir	uzturēt	ticību	Jēzum	Kris-
tum	un	veicināta	evaņģēlija	vēsts	sludināšanu	
latviešu	valodā	Čikāgas	apkaimē.”			
Sodienas	situācija	 ir	 tāda,	ka	mēs	arı̄	 reizēm	
lietojam	anglu̦	valodu,	no	tā	nevaram	izvairı̄-
ties,	 taču	mūsu	mērk̦is,	pirmkārt,	 ir	 sludināt	
latviešiem	 evan̦g̒ēliju	 savā	 dzimtajā	 valodā.	
Evan̦g̒ēliju	sludināt	var	auglı̄gi	tad,	kad	seko-
jam	 Kristus	 zvaigznei.	 Mateja	 evan̦g̒ēlija	 2.	
nodala̦s	sākumā,	kur	aprakstı̄ts	notikums	par	
gudrajiem	no	Austrumiem,	 kuri	 sekoja	Kris-
tus	zvaigznei	un	atrada	Vin̦u,	mēs	varam	mā-
cı̄ties	no	vin̦iem	šı̄s	sekošanas	principus,	kas	
ir	pazemı̄bas	apgūšana,	priecāšanās	 un	 sa-
vu	dārgumu	dāvināšana	Kristum.	
Sk̦iet,	ka	pazemı̄ba	 ir	viena	no	visgrūtāk	ap-
gūstamām	lietām.	Nonāk	tādā	pazemı̄bas	stā-
voklı̄,	kādā	bija	Austrumu	gudrie	Jēzus	bērna	
priekšā,	kas	kā	sena	leg̒enda	vēsta	bija	 k̦ēni-

n̦i,	jeb	valdnieki	kādās	Austrumu	zemēs,	nav	
viegli.	 Vai	 mēs	 varam	 iedomāties	 situāciju,	
ka	šie	gudrie	cilvēki,	kuriem	turklāt	bija	lo̦ti	
augsts	 stāvoklis	 sabiedrı̄bā,	 atnāk	 pie	 kaut	
kāda	 bērnin̦a	 un	 metas	 uz	 celi̦em	 Vin̦a	
priekšā	un	Vin̦u	pielūdz?	Tā	 gan	 ir	pazemı̄-
ba!	 Tas	 liek	 domāt	 par	 to,	 cik	 pazemı̄giem	
jābūt	mums,	lai	mēs	spētu	Kristus	vēsti	nest	
citiem	cilvēkiem.			
Mums	 jāspēj	 samierināties,	 reizēm	 piekāp-
ties	 un	pielāgoties,	 jo	 daudzas	 lietas	 jādara	
kopı̄giem	 spēkiem.	 Mūsu	 draudzes	 vēsture	
parāda,	ka	tas	ir	iespējams.	
Es	esmu	dzirdējis	daudzus	nostāstus,	ka	sā-
kotnēji,	 kad	 pēc	 22	 gadu	 viena	 dievnama	
koplietošanas	abas	draudzes	apvienojās,	ne-
maz	 tik	 viegli	 negāja,	 bet	 vēlāk	 kaut	 kā	 to-
mēr	 tā	 pazemı̄ba	 tika	 apgūta,	 un	 tad	 lietas	
sāka	 iet	 uz	 labo	 pusi.	 	 Arı̄	mūsu	 kalpošanā	
un	katra	dzıv̄ē	tad,	kad	mēs	iemācāmies	būt	
pazemı̄gākiem,	viss	izdodas	daudz	labāk.		
Sekojot	 Kristus	 zvaigznei	 pazemı̄bā,	 nebū-
sim	 drūmi,	 bet	 priecāsimies.	 Ir	 kāda	 sena	
altāra	 glezna,	 kur	 ir	 uzgleznots	 kāds	 latvju	
zemnieks	Dieva	priekšā.	Vin̦š	ir	galı̄gi	sakn̦u-
pis	un	vin̦a	seja	ir	turpat	velēnā	atdūrusies,	
kad	 vin̦š	 pielūdz	 Dievu.	 	 Protams,	 ka	 paze-
mı̄ba	ir	vajadzı̄ga,	bet	no	otras	puses	mums	
ir	 jāpriecājas	par	visu	to	bagātı̄bu,	ko	Dievs	
mums	ir	devis,	gan	kā	draudzei,	gan	kā	kris-
tiešiem.	 Sı̄	 bagātı̄ba	 ir	 liela.	 Viena	 bagātı̄ba,	
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vislielākā	ir,	ka	Jēzū	Kristū	mēs	redzam,	cik	
lo̦ti	 Dievs	mūs	mı̄l.	 Vai	 lai	mēs	 nepriecātos	
par	 to,	ka	Dievs	katru	no	mums,	 tais	skaitā	
arı̄	mani,	mı̄l!			
Dievs	mūs	mı̄l	 ar	beznosacı̄jumu	mı̄lestı̄bu,	
ne	tā,	kā	reizēm	mums	ir	nācies	dzirdēt:	‘es	
tevi	mı̄lētu,	ja	tu	to	un	to	izmainı̄tu	dzıv̄ē	un	
tamlı̄dzı̄gi’.	 Piemēram,	 es	 tevi	 mı̄lētu,	 ja	 tu	
mazāk	svētdienās	ēstu	maizı̄tes	pēc	dievkal-
pojuma,	utt.	 Sāda	veida	nosacı̄jumi	Dievam	
attiecı̄bā	 uz	mı̄lestı̄bu	pret	mums	nav.	Vin̦š	
mūs	mı̄l	 tādus,	kādi	mēs	esam.	Tieši	 tādus,	
kādi	 esam,	 un	mēs	 zinām,	 ka	mēs	 ne	 vien-
mēr	esam	tie	ideālākie,	tie	pareizākie	un	tie	
gudrākie.		
Kā	 lai	mēs	nepriecājamies	
arı̄	par	to,	ka	Dievs	apsolı̄-
ja	mūs	 izglābt	 Kristū	 Jēzū	
un	 Vin̦š	 to	 arı̄	 paveica.	
Esot	 ar	 Kristu	 šajā	 dzıv̄ē,	
būsim	 ar	 Vin̦u	 mūžı̄bā.	
Priecāsimies	par	to,	lai	arı̄	
šodien	 dažkārt	 mums	 ne-
iet	 viegli	 un	 varbūt	 rı̄t	 arı̄	
neies	 viegli,	 bet	 mums	 ir	
cerı̄ba,	 mums	 ir	 gaisma,	
mums	 ir	 apsolı̄jums,	 ko	
Dievs	 Kristū	 mums	 ir	 de-
vis.		
Sekosim	šai	zvaigznei,	mū-
su	gaismai,	mūsu	Kungam	
Pestı̄tājam	 Jēzum	 Kristum	
un	atdosim	vin̦am	to	dārgāko,	kas	mums	ir.	
Atvērsim	 savas	 dārgumu	 lādes	 Kristus	
priekšā.	 Atverot	 dārgumu	 lādes,	 domāsim	
par	 ticı̄bas	 acu	 atvēršanu,	 par	 savas	dvēse-
les,	domu	un	jūtu	atvēšanu	Kristus	priekšā.	
Viss,	kas	mums	ir	iekšā,	jānes	Vin̦a	priekšā.			
Gan	to,	kas	mūsos	ir	labs,	gan	to,	kas	mūsos	
ir	slikts,	mums	ir	jānes	Kristus	priekšā.	Bū-
sim	atklāti	un	patiesi	arı̄	savstarpējās	attie-
cı̄bās	 gan	 draudzē,	 gan	 g̒imenē,	 gan	 ar	 ci-
tiem	 cilvēkiem.	 Pienesı̄sim	 kā	 Austrumu	

gudrie	 Kristum	 visdārgāko,	 kas	 mums	 ir—
mūsu	 pašu	 dzı̄vi	 un	 mūsu	 dzıv̄ı̄bu.	 Tas	 no-
teikti	 ir	visdārgākais,	kas	mums	ir,	 ja	mums	
tā	nebūtu,	tad	arı̄	mēs	nebūtu.	Tas	dārgākais	
un	 svarı̄gākais,	 kas	 ir	 katrā	 cilvēkā—paša	
dzıv̄ı̄ba,	tu	pats.			
Atdosim	sevi,	savu	dzı̄vi,	savas	domas,	savas	
sajūtas	Kristum,	lai	Vin̦š	ir	valdnieks	pār	vi-
su	 to.	 Bet	 dosim	Kristum	arı̄	 savu	 zeltu	 jeb	
dolārus.	 Ir	 jādomā	 arı̄	 par	 to,	 ka	 draudze	
spēj	dzıv̄ot,	darboties	un	pastāvēt	no	ziedo-
jumiem.	 Citas	 iespējas	 draudzei	 darboties	
nav.	Draudze	nav	 inansiāli	veiksmı̄gs	uzn̦ē-
mums,	 kas	 ienestu	 bagātı̄gus	 lı̄dzeklu̦s	

visam,	 kas	 vien	 draudzes	
dzıv̄ē	nepieciešams.		Dosim	
caur	draudzi	Kristum	 savu	
zeltu,	šos	dolārus,	lai	drau-
dze	nevis	 izdzı̄votu,	 bet	 lai	
tā	spētu	kalpot,	lai	draudze	
varētu	vairāk	veikt	palı̄dzı̄-
bas	 darbu,	 lai	 draudze	 va-
rētu	 palı̄dzēt	 tiem,	 kuriem	
tik	labi	neklājas.			
Mūsu	 draudze	 jau	 to	 dara,	
visas	 draudzes	 Cikāgā	 to	
brı̄nišk̦ı̄gi	 dara,	 cik	 vien	 ir	
iespējams,	 bet	 mēs	 vien-
mēr	varam	kaut	ko	uzlabot.	
Mēs	 allaž	 varam	 nedaudz	
vairāk,	ja	vien	gribam.			
Tādēl	̦ lı̄dzı̄gi	 kā	 gudrie	 no	

Austrumiem	metı̄simies	arı̄	mēs	visi	Kristus	
Bērna	priekšā	celo̦s:	kā	draudze	un	kā	katrs	
pats,	un	Vin̦u	vienı̄go	pielūgsim	šo	mūžı̄bas,	
mūžı̄gās	 gaismas,	 dzıv̄ı̄bas	 un	 mı̄lestı̄bas	
Avotu,	lai,	mācoties	pazemı̄bu,	priecı̄gām	sir-
dı̄m	 par	 Dieva	 dāvāto	 glābšanu	 Kristū,	 va-
ram	kalpot	ar	evan̦g̒ēlija	vēsti	saviem	tautie-
šiem.	Atvērsim	savas	dārgumu	 lādes	un	dā-
vāsim	Kristum	savu	zeltu,	vı̄raku	un	mirres.	
Amen. 	

Mācı̄tājs	Ojārs	Freimanis	
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NO DRAUDZES PRIEKŠNIEKA	

B raucot	 uz	 draudzes	 20.	 gadu	 jubilejas	
dievkalpojumu,	man	 nāca	 apzin̦a,	 ka	 16	 no	
šiem	 gadiem	 man	 ir	 bijis	 draudzes	 priekš-
nieka	vai	priekšnieces	palı̄ga	amats.		Pus	ga-
du	 pat	 bija	 grāmatveža	 postenis	 blakus	
priekšnieka	amatam.	 	Sogad,	draudzes	gada	
sapulce	 būs	 12.	martā	 un	 ir	 jāpārvēl	 valde,	
dala̦	no	padomes	un	viens	 revı̄zijas	komisi-
jas	loceklis.	 	Vai	nav	laiks	laist	kādu	citu	pie	
priekšnieka	 amata,	 pēc	 iespējas	 kādu	 zem	
70	gadu	dzıv̄es	pieredzējušu?	Alga	šim	ama-
tam	ir	 laba	–	apzin̦a,	ka	esi	kalpojis	Dievam	
palı̄dzot	 vadı̄t	 draudzes	 darbı̄bu.	 	 Citi	
“bene its”	 nekādi	 nav,	 bet	 nav	 arı̄	 vajadzı̄gi.		
Lūdzu	 steidzı̄gi	 iesniedziet	 savu	 kandidatū-
ru	Erikam	Sprennem,	pēc	 pirmiem	pieciem	
kandidātiem	saraksts	būs	slēgts.	
Draudzes	 gada	 sapulcē	 būs	 arı̄	 jābalso	 par	
mūsu	 mācı̄tāja	 kontrakta	 pagarināšanu.		
Grūti	 ticēt,	 ka	 ir	 jau	 pagājuši	 3	 gadi,	 kopš	
māc.	Ojārs	sāka	vadı̄t	mūsu	draudzes	garı̄go	

dzıv̄i.		Varam	būt	pateicı̄gi	par	vin̦a	evan̦g̒eli-
zāciju	 draudzei	 un	 par	 aktivitāti	 draudzes	
un	 Cikāgas	 sabiedrı̄bas	 dzıv̄ē.	 	 Ojārs	 arı̄	 ir	
bijis	lo̦ti	izpalı̄dzı̄gs	dažās	saimnieciskās	lie-
tās,	 ārpus	vin̦a	kontrakta,	kas	man	ir	sama-
zinājis	 neskaitāmus	 braucienus	 uz	 dievna-
mu	satikt	dažādus	inspektorus.		Vin̦š	arı̄	sa-
gatavoja	programmu	mūsu	 jubilejai,	kas	 iz-
devās	vareni.	 	Bija	 labi	apmeklēta	arı̄	no	ci-
tām	 Cikāgas	 draudzēm.	 Paldies	 visiem,	 kas	
pielika	savu	roku,	it	sevišk̦i	dāmu	komitejai.	
Marta	 mēnesı̄	 būs	 kārtējie	 ‘piektvakari’,	
kaut	gan	 tie	notiks	2:00	pp,	 jo	vairākiem	 ir	
grūtı̄bas	 pa	 tumsu	 braukt.	 Sogad	 tēma	 ir	
‘Kristı̄gie	autori”.		Visi	laipni	aicināti	apmek-
lēt	šos	sarı̄kojumus.		
Dieva	 svētı̄tu	 un	 sapn̦u	 piepildı̄jumu	 pilnu	
2017.	gadu	vēlot,	

	
Uldis	Pūlin̦š	

DRAUDZES LOCEKĻI PAPILDUS ZIEDOJUŠI 
no 2016. gada 20. novembra līdz 2017. gada 15. janvārim	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Pārskatu	sagatavoja:	Jānis	A.	Ievāns	

DRAUDZES VAJADZĪBĀM: 
11/27/2016	 Ināra	Blumbergs	

12/24/2016	 Frank	Skarulis	
(Adolfa	un	Grietas	Grabažs	piemin̦ai)	

$300.00	

DRAUDZES ZIŅĀM: 
11/27/2016	 Inese	&	Jerry	Stokes	
12/27/2016	 Rūta	Veitmanis	
11/27/2016	 Daumants	Hāzners	
12/04/2016	 Mirdza	&	Arturs	Gaik̦is	
12/24/2016	 Valija	&	Modris	Galenieks	
01/08/2017	 Astrı̄da	Men̦g̒elis	
01/08/2017	 Edgars	Men̦g̒elis	
	

$275.00	

BAZNĪCAS JUMTAM: 
12/11/2016	 Inta	&	Andrejs	Rāve	
12/11/2016	 Ieva	&	Uldis	Briedis	
12/11/2016	 Anda	Sokalski	
12/24/2016	 Valija	&	Modris	Galenieks	
12/31/2016	 Māra	Skulte	
01/15/2017	 Ināra	&	Jānis	Ievāns	

$1000.00	

KOPĀ:	$1575.00	
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	G adskārtējais	Ziemsvētku	tirgus,	kas	noti-
ka	2017.	gada	3.	decembrı̄,	draudzes	dāmu	
saimes	kasē	ienesa	labus	lı̄dzeklu̦s—vairāk	
nekā	iepriekšējā	gadā.	Paldies		dāmām	un	
kungiem,	kas	palı̄dzēja	ar	visa	sagatavošanu	
un	izkārtošanu!	
	

D ecembra	gavil̦nieki:	Arvı̄ds	Kadeg̒is—90!	Un	
Ināra	Blūmberga,	vidū	māc.	O.Freimanis	
	
	
	

Z 
iemsvētku	laiks	katru	gadu	ir	inten-

sıv̄s	draudzes	locekl̦u	apmeklējumu	
laiks,	kad	Dāmu	sarūpētos	cienastus	dā-
vājam	vecākajiem	draudzes	locekli̦em,	
kur̦iem	ir	grūtı̄bas	noklū̦t	baznı̄cā.	Sogad	apmeklējām	6	draudzes	locekl̦us.	Attēlos:	augšē-
jā—Jānis	Kalnin̦š,	kurš	4.februārı̄	atzı̄mēs	savu	95.	dzimšanas	dienu	un	Eriks	Kārklin̦š,	kurš	
25.	martā	svinēs	savu	102.	dzimšanas	dienu.	

Foto	no	O.	Freiman̦a	atchı̄va	
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K ristı̄bas	
sakramentu	2016.	gada	
10.	decembrı̄	san̦ēma	
Raivis	Elmārs	Kiršteins.	
Apsveicam	mūsu	jauno	
draudzes	locekli!		
	
	
	
Foto:	Elizabete	Freimane	

	
	
	

1	 																											2	
	
	
3																															4	
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D omājot	 par	 aizvadı̄to	 gadu,	 prātā	 nāk	 vairāki	
notikumi	 un	 pasākumi,	 kas	 man	 dod	 prieku	 par	
mūsu	draudzi	un	tās	darbı̄bu.	Kad	uzn̦ēmos	Dāmu	
Komitejas	 priekšnieces	 amatu	 pavasarı̄,	 man	 bija	
šaubas,	vai	varēšu	labi	izpildı̄t	šo	amatu,	jo	iepriek-
šējā	 priekšniece	 Silvija	 visu	 tik	 veiksmı̄gi	 vadı̄ja.	
Vin̦a	 pat	 izveidoja	 jaunu	 pasākumu,	 Pavārklases,	
kurām	ir	liela	piekrišana.	
Bet	 strādājot	mūsu	draudzes	 saimē,	 redzu	ka	 viss	
rit	 gludi,	 jo	 taču	 ir	 tik	 daudzas	 izpalı̄dzı̄gas	 rokas.	
Sakot	 ar	Dāmu	Komitejas	 valdi,	 Ka ijas	 galda	 gru-
pām,	speciālo	sarı̄kojuma	vadı̄tajām,	utt.			
Mūsu	 lielākie	 sarı̄kojumi	 un	 pasākumi	 bija:	 Drau-
džu	sadarbıb̄as	sarık̄ojums,	Kalpaka	dievkalpojums	
ar	savu	mežragu	un	cienastu,	G̦imenes	dienas	bro-
kastis,	 visu	 draudžu	 pikniks,	 mūsu	 dārza	 svētki,	
Ražas	 tirgus,	 gatavošanās	 uz	 Ziemsvētku	 tirdzin̦u	
(piparkūku	 un	 pı̄rāgu	 cepšana),	 Ziemsvētku	 tir-
dzin̦š	un	Ziemsvētku	ieskan̦as	sarı̄kojums.	Un	laiku	
pa	 laikam,	 pavārklases.	 Jāsaka,	 ka	 visas	 dāmas	 ir	

nākušas	 talkā	ar	 lielu	uzn̦ēmı̄bu	un	prieku.	Paldies,	
paldies!	
Vēl	 tik	 jāatzı̄mē	 un	 jāsaka	 lielu	 paldies	 dažām	 dā-
mām,	kuras	kuplināja	un	pacēla	mūsu	svētku	izjūtu.	
Rūta	Pūlin̦a	novadı̄ja	mūsu	svētku	ieskan̦u	sadziedā-
šanās	 riti,	 raiti	 un	 draudzı̄gi,	 nodziedājām	 daudz	
svētku	dziesmas	un	bijām	iepriecināti	ar	divu	jaun-
iešu	priekšnesumiem.	Nikolajs	Gaik̦is	 spēlēja	vairā-
kus	gabalus	ar	savu	mežragu	un	Emı̄lija	Blumberga	
nospēlēja	ziemsvētku	korāli	uz	klavierēm.	Arı	̄netik	
jauns	 “jaunietis”,	 Arturs	 Gaik̦is,	 deklamēja	 skaistus	
dzejolu̦s.	Paldies	vin̦iem!	
Un	 beidzot,	 liels,	 liels	 paldies	 Maijai	 Dombrovskai	
par	 skaisto	 un	 grezno	 pušk̦ojumu	 mūsu	 baznı̄cas	
dievnamam.	Tik	daudz	un	košu	puk̦u	vēl	nekad	nav	
bijis,	un	gaismin̦as	dievnamā,	kā	arı̄	ārpus	baznı̄cas,	
piedeva	patiešām	siltu	sajūtu.	Paldies	Maija!	
	

Vēlu	visiem	Laimı̄gu	un	svētıḡu	2017.	gadu!	
	

		Ināra	Blumberga,	Dāmu	komitejas	priekšniece	

ZIEMSVĒTKU IESKAŅAS SARĪKOJUMS 
Notika	Adventa	trešajā	svētdienā	2016.	gada	11.	decembrı	̄

A ttēlos	6.	lapaspusē:	1—Nikolajs	Gaik̦is	un	Rūta	Pūlin̦a,	2—Emı̄lija	Blumberga,	3—Arturs	Gaik̦is,		
4—Rūta	Pūlin̦a	vada	sadziedāšanos.	

Pēc	Nikolaja	un	Emı̄lijas	priekšnesumiem	sekoja	
kopı̄ga	dziedāšana	un	loterija.	

	
Loteriju	vinnētāji:	Ināra	
Blumberga,	Rūta	Pūlin̦a,	Rūte	
Eichenfelds	un	Uldis	Pūlin̦š.	
	
	

Foto:	Elizabete	Freimane		
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ZIEMSVĒTKU SVĒTVAKARA DIEVKALPOJUMS 
2016.	gada	24.	decembris	

Bı̄beles	lası̄tāji:	Imants	Cers,														Daiga	Cers,																																								Talia	Tomson,																													Dāvids	Lāčkājs	

												Viktors	Lāčkājs																																																																		draudze																																																															Mārtin̦š	Rāve	

																No	Betlēmes	gaismas	tiek	iedegta	svecı̄te,																																																		un	gaismin̦a	izdalı̄ta	draudzē.	
	

Foto:	Elizabete	Freimane	un	Uldis	Pūlin̦š	
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SV. PĒTEŖA DRAUDZES 20 GADU JUBILEJA	
svinēta	2017.	gada	15.	janvārı̄	

S v. Pēteŗa draudze izveidojās, apvienojoties Čikāgas 
sv. Jāņa un sv. Pāvila draudzēm 1997. gada 5. janvārī. 
Tomēr, lai saprastu Sv. Pēteŗa draudzi, nedaudz ieskatī-
simies abu iepriekš minēto draudžu vēsturē, jo draudze 
nav tikai bezpeļņas organizācija ar savu zīmogu, bet 
pirmām kārtām, cilvēki, kuri sapulcējas Dievu lūgt. Ma-
teriālu ieguvu un sagatavoju, pārlasot Sv. Jāņa un Sv. 
Pāvila draudžu izdevumus, veltītus šo draudžu 25. gadu 
jubilejās. 

Č ikāgas latviešu ev.-lut sv. Jāņa draudze, dibināta 
1951. gada 19. maijā. No draudzes priekšnieka Alek-
sandra Birkena atmiņām:  
“Izkļuvuši no Vācijas bēgļu nometnēm, iebraucot Ame-

rikā izklīdām pa lauku farmām un mazpilsētām, 
kur nu katram bija gadījies darbs un galvotājs. 
Tas bija grūta darba, nepiemērotu dzīves apstāk-
ļu, neziņas un dažādu pārpratumu pilns laiks. 
Visvairāk tomēr trūka mūsu pašu latviskās sa-
biedrības, tautas brāļu un māsu, ar kuriem gribē-
jās būt kopā, lai aprunātos par darbiem un iespē-
jām labāk iekārtoties, kā arī gribējās sanākt kopā, 
lai pieminētu mūsu tautas svētku un sēru dienas. 
Sirds ilgojās pēc Dieva vārda latviešu valodā, 
mums ierastā dievkalpojuma kārtībā. Mēs gribē-
jām lūgt Dievu par latviešu tautu, par mūsu pie-
derīgajiem dzimtenē un izsūtījumā vergu nomet-
nēs. Mēs lūdzām, lai Dievs dod mums spēku un 
veselību strādāt, rast nodrošinājumu sev un palī-
dzēt savējiem Latvijā, veciem, slimiem un invalidiem 
Vācijā. Palīdzības darbs ir bijis Jāņa draudzei pirmā 
vietā. Jau sākuma gados, kad izpeļņa bija maza un bu-
džeti niecīgi, Jāņa draudzes locekļi savāca un izdeva 
palīdzībai ap tūkstošs dolāru gadā. Jāņa draudzei jau 

pirmajos desmit gados izdodas no īrnie-
kiem kļūt par savas baznīcas īpašnie-
kiem. No norvēģu Sv. Trīsvienības drau-
dzes pirktā baznīca, pēc vairākkārtējām 
iekštelpu pārbūvēm, pārvērtās glītā un 
draudzes vajadzībām piemērotā dievna-
mā. Baznīca Ričmonda ielā vēl būtu kal-
pojusi gadiem ilgi, bet Čikāgas neaptura-
mās iedzīvotāju sastāva pārmaiņas spiež 
Jāņa draudzi meklēt atkal jaunu mājas 
vietu. Pēc pāris gadiem, meklējot un vi-
sādus projektus apsverot, Jāņa draudze 
pārceļas uz Čikāgas priekšpilsētu Vu-
deili, kur iegādājas divus akrus lielu ap-
būves gabalu blakus latviešu Sv. Pāvila 

draudzes baznīcai. Noslēdzot sadarbības līgumu ar Sv. 
Pāvila draudzi 1975. gada rudenī, abu draudžu īpašumi 
nāk kopīgā lietošanā un apsaimniekošanā. Jaunajā vie-
tā, ārpus Čikāgas pilsētas saspiestības un rajonu pār-

																								Svētku	dievkalpojums	

Čikāgas	Vīru	koris	
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maiņām, Jāņa draudzei ir atkal iespēja uzlabot baznīcu 
un paplašināt sarīkojumu telpas, lai kopdzīve ar Sv. 
Pāvila draudzi noritētu brīvi un saskanīgi.” 

Č ikāgas latviešu ev.-lut sv. Pāvila draudze, dibināta 
1954. gada 17. janvārī. Sv. Pāvila draudzes pirmsāku-
mi atrodami Senatobia pilsētā Misisipi štatā, kur 1949. 
gada 2. oktobrī no Vācijas bēgļu nometnēm ieradušies 
un kokvilnas plantācijās strādājošie tautieši nodibināja 
draudzi. Dažus gadus vēlāk, daudzi no šiem draudzes 
cilvēkiem, labāka darba meklējumos, nonāca Čikāgā, 

kur sanākuši kopā, nolēma atkal izveidot draudzi, lai 
Dieva vārdu dzirdētu latviešu valodā. Pirmais dievkal-
pojums notika 1954. gada 17. janvārī Meivudas luterā-
ņu semināra kapelā. 1967. gada augustā draudzei vaja-
dzēja meklēt jaunu mājas vietu, jo seminārs pārcēlās uz 
citu vietu un visu savu īpašumu, tai skatā kapelu, pār-
deva. Draudze nolēma, ka jābūvē savs dievnams, tika 
iegādāta zeme un darbi sākās. Sv. Pāvilā draudzes 
dievnamu cēla pēc arhitekta Laimoņa Kļaviņa plāna. 
Ceremoniālā velēnas atrakšana notika 1967. gada 9. 
septembrī. Atbildīgais dievnama būvdarbu vadītājs bija 
vēlākais draudzes priekšnieks Jānis Sprenne. 1967. ga-
da 19. novembrī, piedaloties arhibīskapam Arnoldam 
Lūsim, tika iesvētīts baznīcas stūra, jeb pamata ak-
mens. Visbeidzot, pēc 4 gadu darba, 1971. gada 17. 

janvārī arhibīskaps Arnolds Lūsis iesvētīja pašu rokām 
būvēto dievnamu. 1977. gadā draudze nolēma būvēt 
mācītājmāju. Ar saziedotiem līdzekļiem zemi iegādājās 
Addison, uz Army Trail ielas. Atkal arhitekts Laimons 
Kļaviņš uzzīmēja mājas plānu, un Jānis Sprenne uzņē-
mās būvdarbu vadīšanu. Māja tika pabeigta pēc 2 gadu 
celtniecības darbiem. Draudze izcēlās ar dāsnu ziedo-
šanu. Kā rakstīja 1975. gada 6. septembra izdevumā 
“Laiks”: “Starp 81 latviešu draudzēm Amerikā, pirmā 
vietā ar ziedojuma lielumu draudzei uz katra draudzes 
locekļa ir Sv. Pāvila dr., Vuddeilē pie Čikāgas.” 

S vētā Pētera draudze 
Pēc vairāk nekā divdesmit gadu, viena dievnama lieto-
šanas, Sv. Jāņa un Sv. Pāvila draudzes iesāka apspriest 
domu par draudžu apvienošanu. Apvienošanās sekmīgi 
tika pabeigta un ar svinīgu dievkalpojumu 1997. gada 
5. janvārī, Zvaigznes dienas dievkalpojumā tapa Lat-
viešu Sv. Pēteŗa Evaņģēliski Luteriskā Draudze. 
 

G ribu mīļi pateikties visiem, kuŗi ar savu darbu, iz-
domu, lūgšanām un sviedriem šo draudzi un dievnamu 
ir veidojuši! Lai Dievs jūs visus bagātīgi svētī, un lai 
Dieva miers un mūžības gaisma ir ar tiem, kas atdusas 
Viņa mierā! Paldies!   

Draudzes mācītājs Ojārs Freimanis    
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D raudzi	20.	gadadienā	sveic:	Baptistu	
draudzes	mācı̄tājs	Olg̦̒erts	Cakars	(augšējā	attēlā	
kreisajā	pusē),		Ciānas	draudzes	mācı̄tāja	Gundega	
Puidza	un	Haralds,	draudzes	priekšniece	Silvija	
Kla̦vin̦a-Barshney	(augšējā	attēlā	labajā	pusē)	un	
Sv.	Pēter̦a	draudzes	pirmais	mācı̄tājs	Eriks	
Jēkabsons	(attēlā	pa	kreisi)	

Foto:	Jānis	Priede	un	Elizabete	Freimane	

J 
anvāra	gaviln̦ieki:	Kārlis	Robežnieks	un	Velga	Drillis-Eizis	

	
	

Foto:	no	O.	Freiman̦a	archı̄va	
	

S ilvijas	Ezers	pavārklase	„Bizē”	(Beze)	kūka	notika	2017.	gada	22.	
janvārı̄,	lo̦ti	garda!	
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DIEVKALPOJUMU, PASĀKUMU UN KALPOTĀJU SARAKSTS 
	

F 		
5.	februāris	 10:00—Epifānijas	laika	5.	svētdiena.	Dievkalpojums	ar	dievgaldu.	
12.	februāris	 10:00—DSK	rı̄kots	oikumēnisks	dievkalpojums	Ciānas	dievnamā.	
	 Pusdienas,	sadraudzı̄ba,	priekšlası̄jums:	„ar	bazūnēm	un	cītaru”	
19.	februāris	 10:00—Epifānijas	laika	7.	svētdiena.		
	 Divvalodı̄gs	dievkalpojums	ar	dievgaldu.	
26.	februāris	 17:00—Mūsu	Kunga	apskaidrošanas	diena.	Dievkalpojums.	
	 	 	 11:45—Bı̄beles	stunda.	Kalna	spredik̦is.	
	

M 		
5.	marts	 	 10:00—Pulkveža	Oskara	Kalpaka	piemin̦as	dievkalpojums.	
12.	marts	 	 10:00—Gavēn̦a	laika	2.	svētdiena.	Dievkalpojums	ar	dievgaldu.	
	 	 	 12:00—Draudzes	pilnsapulce	
19.	marts	 10:00—Gavēn̦a	laika	3.	svētdiena.	Dievkalpojums.	
26.	marts	 10:00—Gavēn̦a	laika	4.	svētdiena.	Dievkalpojums	ar	dievgaldu.	
	

P 	
	

10.	marts—14:00,	„Profesors	Roberts	Feldmanis”	lektors	māc.	Ojārs	Freimanis	
17.	marts—14:00,	„Barbara	Brown	Taylor”	lektore	māc.	Gundega	Puidza		
24.	marts—14:00,	„Ilmārs	Hiršs”	lektors	māc.	Olg̦̒erts	Cakars	
31.	marts—14:00,	„C.S.	Lewis”	lektore	Silvika	Kla̦vin̦a-Barshney	
	

P 	
5.	februāris	 Jānis	un	Ināra	Ievāns	
19.	februāris	 Benita	Lāčkājs	un	Dace	Pencis	
26.	februāris	 Uldis	Pūlin̦š	un	Inta	Rāve	
	
5.	marts	 	 Arija	Bergmane	un	Inta	Duks	
12.	marts	 	 Arturs	un	Mirdza	Gaik̦is	
19.	marts	 	 Austra	un	Ivars	Kēlers	
26.	marts	 	 Jānis	un	Rasma	Priede	 	

 
 

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	 5.	 līdz	 19.	 februārim—zaļa,	 26.	 februārī—balta,	 no	 5.	 līdz	 26.	 martam—
violeta.	

Sastādīja	mācītājs	Ojārs	Freimanis	
	

Draudze	meklē	kandidātus	draudzes	Padomei.	Lūdzu,	piesakiet	savu,	vai	cita	draudzes	locekla̦	kandidatūru	
pie	Padomes	priekšnieka	Erika	Sprennes	vai	draudzes	priekšnieka	Ulža	Pūlin̦a.		
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DĀMU SAIMES KALENDĀRS 
 

5.	februāris	 Ka ijas	galds.	III	grupa	strādā	visu	mēnesi,		
	 vadı̄tājas:	Mirdza	Gaik̦is	un	Arija	Bergmane	
	 11:45—Dāmu	komitejas	Valdes	sēde		
12.	februāris	 DSK	dievkalpojums,	pusdienas	un	pasākums	Ciānā.	Pieteikties	pie	
	 Elizabetes	Freimanes	630-229-4490	
19.	februāris	 Siltas	pusdienas.	Valentı̄na	dienas	tēma.	
26.	februāris	 Ka ijas	galds	
						
5.	marts	 O.	Kalpaka	diena.	Siltas	pusdienas.	IV	grupa	stradā	visu	mēnesi,		
	 vadı̄tājas:	Ināra	Kiršteins	un	Dace	Kulāns	
10.	marts	 14:00—Piektvakars	Ciānā,	mūsu	izkārtojumā,	maizītes	un	ka ija	
12.	marts	 Ka ijas	galds.	12:00—draudzes	Pilnsapulce		
19.	marts	 Ka ijas	galds.	
26.	marts	 Ka ijas	galds.	12:00—Dāmu	komitejas	pilnsapulce.		
31.	marts	 14:00—Piektvakars	Ciānā,	visi	piedalās	ar	grozin̦iem	
	

P AVĀRKLASE		
26.	februārī	plkst.	12:30	ALEKSANDRA	KŪKA,	klasi	mācis	Silvija	EZERS,	 	$20.00	no	
personas.	Pieteikties	pie	Silvijas:	tel:	224-677-5301,	sylviaezers@hotmail.com		

	

DARBA	GRUPAS	
III.	GRUPA,	Darba	Vadītājas:	
GAIĶIS,	MIRDZA	 	 	 847‐519‐1619	 	 mirdzagaikis@yahoo.com	
BERGMANE,	ĀRIJA	 	 	 847‐803‐05		 	 arijabergmanis@gmail.com	
Blumberga,	Ināra	 	 	 847-832-0933	 	 gblumb@aol.com	
Briedis,	Ieva		 	 	 	 847-272-7238		 	 briedisu@comcast.net	
Dzelme,	Rūta	 	 	 	 847-234-6399		 	 rutadz@comcast.net	
Freimanis,	Ruta	 	 	 	 847-398-1067	 	 rfreimanis@comcast.net	
Gaik̦is,	Anita	 	 	 	 630-534-6648		 	 anitagaikis@yahoo.com	
Legzdin̦š,	Skaidrıt̄e	 	 	 630-629-4410	 	 piecitis@aol.com	
Ore,	Lelde		 	 	 	 630-354-0511	 	 gaore@earthlink.net	
Robežnieks,	Astrıd̄a		 	 	 773-561-7010	 	 livani@att.net	
Sım̄anis,	Ināra		 	 	 	 630-584-5750		 	 isimanis@comcast.net	
Tomson,	Linda		 	 	 	 847-854-4387		 	 ltomson1@aol.com	
VESELĪBAS	DĒĻ	NEPIEDALĀS:		 	 Pormalis,	Ausma		 630-773-1666	
	
IV.	GRUPA,	Darba	Vadītājas:	
KIRŠTEINS,	INĀRA	 	 	 630‐295‐9752	 	 inaravija@comcast.net	
KULĀNS,	DACE	 	 	 	 815‐455‐2369	 	 dkulans@BELLff.com	
Dombrovska,	Maija	 	 	 630-834-9049	 	 maijatd@aol.com	
Ezers,	Silvija	 	 	 	 224-677-5301	 	 sylviaezers@hotmail.com	
Jurēvičs,	Iveta	 	 	 	 630-913-7950	 	 ivetakj@gmail.com	
Kulāns,	Andra	 	 	 	 815-455-2369	
Pencis,	Dace	 	 	 	 630-832-3765	 	 dacep@comcast.net	
Pūlin̦a,	Rūta	 	 	 	 630-759-8314	 	 urpulins@att.net	
Treknais,	Rūta	 	 	 	 815-459-6065	 	 rtreknais@sbcglobal.net	
Venters,	Dace	 	 	 	 630-852-0775	 	 spiderdace@aol.com	
VESELĪBAS	DĒĻ	NEPIEDALĀS:	
Riekstin̦a,	Vera	 	 	 	 773-625-0489	
Petrıt̄is,	Irēna	 	 	 	 847-670-8329	
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MĪLESTĪBĀ PIEMINAM 
 
Indra RUDZĪTIS (BRIEDIS), dzimusi 1937. gada 9. novembrī Rāmuļu pagastā, 
Latvijā ir aizgājusi mūžībā 2017. gada 3. janvārī West Chicago, IL  
 
Sv. Pēteŗa draudze izsaka sirsnīgu līdzjūtību Indras tuviniekiem un draugiem. 
	

Jēzus	sacīja:	„ES	ESMU	augšāmcelšanās	un	dzīvība.		
Kas	tic	uz	mani,	tas	dzīvos,	kaut	arī	viņš	mirtu!”		

	
Jņ	11:25	

DZIMŠANAS DIENAS UN JUBILEJAS 

F EBRUĀRIS 
Kristina R. Jēgers, Silvija Ezers, Dāvids Blumbergs, Jānis Kalniņš (4.—95!), Sigrida 
Renigere, Māra Vārpa, Ivars Freimanis (7.—80!), Mija Aleksandra Strīpnieks, Valdis Tums, 
Maija Zaimiņš, Imants K. Cers, Dāvis G. Jēgers, Inta Rāve (25.—80!), Jānis Ievāns, Andrea 
K. Kulāns, Valija Galenieks  
 

M ARTS 
Rūta Pūliņš, Kārlis Blumbergs, Ārijs 
Vilemsons (7.—80!), Aina Pūliņš, Biruta 
Vārsbergs (9.—80!), Gundars Šīmanis, 
Daina Cers, Ieva Putniņš, Valdis 
Slokenbergs, Ināra Rupeiks, Anita 
Gaiķis, Ausma Pormals (21.—85!), Rita 
Kraulis (22.—50), Dzidra Kraulis, Ēriks 
Kārkliņš, Uldis Briedis, Edvīns 
Būdenieks, Dace Kulāns, Guntis Ore (30.—85!), Uldis Pūliņš, Rūta Veitmanis		
	
	

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

	

	
Jebkurš	labs	devums	un	jebkura	pilnīga	dāvana	nāk	no	augšienes,	no	gaismas	Tēva,		

kas	ir	pastāvīgs	un	nav	mainīgs	kā	ēna.	
Jēkaba	1:17	



15 

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	19.	martam.	


