
  

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

SV. PĒTEŖA  

DRAUDZES ZIŅAS 

Nr. 116    2017. gada jūnijs / jūlijs / augusts / septembris 

V asarsvē tkus — Svē ta  Gara 
svē tkus mē s s ogad svinam 4. ju ni-
ja .  S iē, trēs iē liēliē Kristī ga s baznī -
cas svē tki, ta pat ka  Liēldiēnas—
Kristus Augs a mcēls ana s svē tki, 
katru rēizi iēkrī t cita  datuma . Tas 
ta dē l , ka Vasarsvē tkus svinam 
piēcdēsmita  diēna  pē c Liēldiēna m. 
Tiēs i tas, proti, piēcdēsmita  (diēna 
pē c Pasha  svē tkiēm), ir Apustul u 
darbu gra mata  liētota  griēk u valo-
das va rda nozī mē, ko latviēs u tul-
kota ji ir atviētojus i ar mums laba k 
saprotamu va rdu Vasarsvē tki.  Pa-
turot to pra ta , tomē r paliksim piē 
mums iērasta  va rda „vasarsvē tki” 
un piē notikuma, kas saista s nēvis 
ar vasaras iēsta s anos, bēt Svē ta  
Gara na ks anu pa r ma cēkl iēm un 
sapulcē jus iēm diēvbijī giēm vī riēm 
un siēva m, ka  to liēcina Lu ka 
Apustul u darbu gra matas 2. noda-
l a . Svē tajam Garam—Trī sviēnī ga  
Diēva Trēs ajai pērsonai ir vaira kas 
nozī mēs un lomas kristiēs u dzī vē , 
s aja  rēizē  pakavē s os piē viēnas, 
par kuru Kristus sacī ja (Jn  14:16-
17): „Es lūgšu Tēvu, un Viņš jums 
dos citu Aizstāvi, lai tas būtu pie 
jums mūžīgi, – Patiesības Garu, ko 
pasaule nevar saņemt, jo tā to nedz 
redz, nedz pazīst. Bet jūs to pazīs-

tat, jo tas pie jums paliek un būs 
jūsos.” Kristus tē Patiēsī bas Garu, 
jēb Svē to Garu dē vē  par Aizsta vi. 
Intērēsanti, ka s ēit liētotais griēk u 
va rds burtiski nozī mē  „saukts ka -
da pusē , lai lēga li aizsarga tu tiē-
sas procēsa ”. 
Pa rdoma jot s o Svē ta  Gara nozī mi 
sava  dzī vē , man pra ta  na k ka da 
fantastiska, bēt dzil as nozī mē pil-
na filma, izna kusi 1997. gada , 
„Sa tana advoka ts” Devil’s  Advao-
cate. Vaira ki filmas siz ēti para da, 
ka vēiksmī gs advoka ts spē j tiēsa  
atspē kot visbarga ka s apsu dzī bas, 
uzsta dī tas rēa li vainī gam noziēdz-
niēkam. Ar lī dzī gu, bēt daudz liē-
la ku dēgsmi, jo na k no diēvis k as 
pērsonas, mu s aizsta v un aizsta -
vē s mu su Advoka ts—Svē tais 
Gars, kad sta simiēs Diēva augsta -
ka s tiēsas priēks a . Un atkal, do-
ma jot par sēvi, ja atzī st—Diēva 
acī s ēs ēsmu visliēla kais, visviltī -
ga kais, vismēlī ga kais un visliēku-
lī ga kais noziēdzniēks, ta dē l , ka 
ēsmu cilvē ks, ta dē l , ka ēsmu grē -
ciniēks un ta dē l , ka s aja  pasaulē  
ēsmu grē ka  kritus a  A dama dē ls. 
Es cēru, ticu un ēsmu absolu ti 
pa rliēcina ts, ka mans Advoka ts—
Svē tais Gars spē s un pratī s mani 

K ug is bija viēns no 
agrī no kristiēs u simbo-
liēm. Tas simbolizē  Baz-
nī cu, kas mē ta ta nēticī bas, 
pasaulī guma un vaja s anu 
ju ra , un visbēidzot nona k 
miērī ga  osta  ar savu kra-
vu—cilvē ku dvē sēlē m. Ku-
g is atga dina ja Noas s k ir-
stu, kad no plu diēm izgla -
ba s viēn 8 dvē sēlēs. Apus-
tulis Pē tēris raksta: (1 Pē t 
3:20-21) „Tolaik Dievs ilgi 
un pacietīgi gaidīja, kamēr 
tika uzbūvēts šķirsts; tajā 
tikai nedaudzas, tas ir, as-
toņas, dvēseles Dievs izglā-
ba caur ūdeni. Tas ir 
pirmtēls kristībai.” Kug is 
ka  kristiēs u simbols labi 
nodērē ja vaja s anu laika , 
kad bija ja slē pj krusti—
kug a masti, no visa m pu-
sē m lu kojotiēs, izskata s ka  
krusti.  

O.F. 
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aizsta vē t s ī s Galvēna s Tiēsas priēks a , un Vin a 
spē cī ga kiē argumēnti bu s Jē zus Kristus un mana 
ticī ba uz Vin u, ka  uz savu Kungu, Pēstī ta ju, Gla -
bē ju, Palī gu un mu z am uzticamo Draugu. 

J 
u nija mē nēs a 24. datuma  kristiēs i piēmin Ja ni 

Kristī ta ju. Kas vin s  ī sti bija? Ja par vin u bu tu ja -
raksta dzī vēs sta sts, ko piēdērī giē bē rē s nolasī -
tu, vaira k par daz iēm ī siēm tēikumiēm nēsana k-
tu. Vin a dzī vē nēsaistī ja s ar liēliēm sasniēgu-
miēm izglī tī ba , vai ka da  cita  cilvē ku dzī vēs sva-
rī ga  nozarē . Dzī voja vin s  tuksnēsī , nēvis 4-
gul amistabu ma ja  ar baltu z ogu un da rzu; g ē r-
ba s vin s  dzī vniēku a da s, nēvis iēpirka s Wood-
field Mall. Pa rtika Ja nis Kristī ta js no sisēn iēm un 
kamēn u mēdus. Vin a dzī vē noslē dza s trag iski—
vin am nocirta galvu, kad vin am bija tikai nē-
daudz pa ri 30 gadiēm, un to uz s k ī vja nolika   
valdniēka Hē roda un vin a siēvas Hē rodijas 
priēks a . Mu su cilvē ciskaja  izpratnē  to nēvarē tu 

saukt par izcilu dzī vi un tomē r Jē zus par vin u 
sacī ja:  (Mt 11:11) Patiesi es jums saku: starp 
dzimušajiem no sievietēm neviens nav cēlies lie-
lāks par Jāni Kristītāju. Ka dē l ? Ta pē c, ka Ja nim 
bija ja sagatavo cēl s  pas am Pēstī ta jam, Kungam 
Jē zum Kristum, ko vin s  vēiksmī gi izdarī ja. Do-
ma jot par Ja n a Kristī ta ja dzī vi, ēsmu iēguvis sēv 
idēa lu paraugu mē rk tiēcī bai un pazēmī bai. Ja -
nim bija tikai viēns, tac u l oti svarī gs uzdē-
vums—vin s  tam vēltī ja visu savu dzī vi. Kad Ja ni 
arēstē ja, vin s  bu tu varē jis griēztiēs piē Jē zus, iz-
mantojot to, ka vin i bija bra lē ni ka da  ta la ka  pa-
ka pē , tac u vin s  to nēdarī ja; vin s  tikai vē lrēiz piē 
Jē zus su tī ja savus ma cēkl us, lai lī dz galam pa r-
liēcina tos par Mēsijas diēvis k umu. Tē man ja at-
zī st: ka da skaista, mē rk tiēcī ga un jē gpilna dzī vē! 
Gatavot cēl u piē tautiēs iēm pas am Diēva Dē -
lam—pasaulēs Gla bē jam Jē zum Kristum! Ma cī -
simiēs no vin a s o darbu darī t s odiēn sava  tauta !  

O.F. 

NO DRAUDZES PRIEKŠNIEKA 

Š iē pē dē jiē divi mē nēs i draudzēi ir bijus i 
l oti aktī vi.  Liēldiēnas, jauniēs u iēsvē tē, balta  
galdauta svē tki ar ALAs dēlēga tu piēdalī s anos, 
g imēnēs diēnas sarī kojums ar vijolēs papildi-
na jumu diēvkalpojuma.  Ir non ēmta viēna 
pusbēigta liēpa, vēcais izkortē jus ais sē ru vī -
tols piē bijus a s ma jas ī pas uma austrumu dal a  
un iztī rī ti mēz ain i auto noviētnē ziēmēl u gala .  
Pas laik ir milzī ga skaidu kaudzē ko za la ja ap-
kopē js izkaisī s dobē s, piē kru miēm un zēm 
kokiēm. Palī dzē s samazina t nēza lēs. 

P iēminot g imēnēs diēnu, panku ku / s am-
paniēs a maltī tē pē c diēvkalpojuma izdēva s 
liēliski. Liēls paldiēs Tomam Tomsonam par 
vin a milzī go darbu piē panku ku cēps anas, ka  
arī  visai Gaik u dzimtai, kas palī dzē ja daz a dos 
vēidos.  Tī rais atlikums bija $436.00, kas tiks 
nosu tī ts LELBAi, lai Cī rava , ē ka  kur dzī vo vai-
ra kas g imēnēs ar maziēm bē rniēm bēz ka da 
u dēns piēga dēs, tiēk iēlikta kanaliza cija.  Tas 

ir Jaunatnēs nozarēs s ī  gada projēkts. 

A ugusta mē nēsī  ma c. Frēimanis bu s atva-
l ina juma  un notiks liēla ka  dal a laju diēvkal-
pojumi.  Viēna  no svē tdiēna m bu s divvalo-
dī gs diēvkalpojums ar diēvgaldu,  un rēv. 
Michaēl Bradburna sprēdik i. Vin s  vē l nav 
izvē lē jiēs kur a svē tdiēna vin am ir izdēvī ga. 
Novē lu visiēm Diēva svē tī tu, siltu bēt nē 
karstu vasaru.  Gaidī sim ik svē tdiēnas baz-
nī ca , jo uz Vuddēilu ir lī dzēns cēl s .  

 
Uldis Pu lin s  
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Jēzus Bērniņš auga un pieņēmās spēkā, tapa pilns 
gudrības, un Dieva žēlastība bija ar Viņu. Viņa vecāki 
ik gadu Pashas svētkos gāja uz Jeruzālemi. Kad Viņš 
bija divpadsmit gadu vecs, viņi pēc svētku paražas 
devās uz Jeruzālemi. Kad svētku dienas bija 
beigušās un Viņa vecāki jau devās mājup, bērns 
Jēzus palika Jeruzālemē, bet viņi to nezināja. 
Domādami, ka Viņš ir atceļā kopā ar citiem, tie, 
vienas dienas gājumu nostaigājuši, meklēja Viņu pie 
radiem un paziņām. Neatraduši tie atgriezās 
Jeruzālemē, lai Viņu uzmeklētu. Pēc trim dienām tie 
atrada Viņu sēžam templī mācītāju vidū, tos 
klausoties un izjautājot. Un visi, kas Viņu dzirdēja, 
bija ļoti pārsteigti par Viņa saprašanu un atbildēm. 
Un, Viņu ieraudzījuši, vecāki pārbijās, un māte 
Viņam sacīja: “Bērns, kādēļ Tu mums tā darīji? 
Redzi, Tavs tēvs un es ar sirdssāpēm Tevi 
meklējām.” Un Viņš tiem sacīja: “Kādēļ jūs mani 
meklējāt? Vai jūs nezināt, ka man jādarbojas sava 
Tēva lietās?” Bet tie nesaprata Viņa teiktos vārdus. 
Tad Viņš gāja tiem līdzi un nonāca Nācaretē, un bija 
tiem paklausīgs. Un Viņa māte visus šos vārdus 
glabāja savā sirdī. Un Jēzus pieauga gudrībā, 
augumā un piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem. 

Lk 2:40—52 

K ad biju mazs zē ns, rēiz mammai piē rokas 
iēga ja m ka da  liēla  vēikala . Kamē r mamma kaut ko 
skatī ja s, paga ju daz us sol us sa nis, lai aplu kotu rotal u 
mas ī nas, kas mani intērēsē ja. Mani pa rn ē ma 
pamatī gas bailēs, kad pagriēz otiēs, vairs mammu 
nērēdzē ju. Pē c mirkl a vin a mani iēraudzī ja un tēica, 
ka arī  bija l oti nobijusiēs, mani lī dza s nērēdzē dama. 
Izlasot augsta k citē to ēvan g ē lija fragmēntu, varē tu 
spriēst lī dzī gi: “ka ds nēra tns padsmitniēks Jē zus, 
kurs  blanda s apka rt”, vai arī , “nu, kas tiē par 
vēca kiēm, ka savu dē lu nēpiēskata un aizmirst.” 
Tomē r s ī  rakstu viēta dod mums labu iēskatu, ka  
ka rtot liētas sava  g imēnē , tas ir 1. dodot brī vī bu 
ikviēnam sava s izvē lē s, 2. saka rtojot priorita tēs sava  
dzī vē  un g imēnē , 3. rī kotiēs a tri, ru pī gi un ar miēru.  
Pusaudzis Jē zus taja  gadī juma , kas s ēit ir aprakstī ts, 
varē ja izvē lē tiēs. Vin s  varē ja iēt atpakal  no svē tkiēm 
vai nu kopa  ar saviēm vēca kiēm, vai arī  saviēm 
radiniēkiēm, kuriēm arī  bija vin a vēcuma bē rni. Tas 
ir labs audzina s anas piēmē rs, ka var atl aut savam 
bē rnam vai pusaudzim, ka  s aja  gadī juma , darī t viēnu 
liētu vai kaut ko citu. Ta  mē s varam sēcina t, ka Jē zus 

nēmuka no saviēm vēca kiēm, Vin s  bija izvē lē jiēs 
viēnu no sava m iēspē ja m.  
Tas liēk mums pa rdoma  to, cik daudz un vai vispa r 
mē s dodam iēspē jas saviēm bē rniēm brī vi izvē lē tiēs 
savu turpma ko kolēdz u, profēsiju, laula to draugu vai 
dzī vēs viētu. Vai rēizē m nav ta , ka mē s cēns amiēs 
uzspiēst savu gribu? Biēz i vēca ki saka saviēm 
bē rniēm: “Tēv ir ja kl u st par a rstu!”, vai arī : “Tēv ir 
ja ma ca s ma ksla.,” vai: “Tēv ir ja ma ca s mu zika, vai vē l 
kaut ko citu.” L ausim saviēm bē rniēm izvē lē tiēs 
pas iēm. Ir rēizēs, kad varam savu bē rnu iēvirzī t 
parēiza  izvē lē , kad rēdzam, ka vin am ir dotī bas viēna  
vai cita  sfē ra . Bēt tas ir ja dara l oti gudri, ta  lai ta  galu 
gala  bu tu vin a izvē lē, nēvis mu sē ja . Mē g ina sim 
nēuzspiēst savu gribu, lai ka drēiz dzī vē  savas 
nērēalizē ta s liētas pa rliktu uz saviēm pē cna cē jiēm. 
Mē dz bu t vēca ki, kas ta  dara. Vin i kaut ko dzī vē  ir 
gribē jus i sasniēgt, tac u ka du apsta kl u dē l  tas nav 
izdēviēs. Tad vin i to pas u grib uzspiēst saviēm 
bē rniēm. Ta  tiēm, kam ir bē rni, nēvajadzē tu rī kotiēs. 
Iēspē ju robēz a s l ausim saviēm pē cna cē jiēm izdarī t 
pas iēm savas izvē lēs. Rēizē m piēaugus ajiēm savi 
bē rni ir ja iēvirza parēizaja s “sliēdē s”, jo ka  piērēdzēs 
baga ta ki liētas tiē sarēdz skaidra k un ta la k na kotnē , 
bēt no otras pusēs nēvajadzē tu vin am uzspiēst visu. 
L ausim un palī dzē sim saviēm bē rniēm izvē lē tiēs  to 
laba ko. 
Ta la k mums ir ja doma  par mu su dzī vēs priorita tē m, 
jēb galvēnaja m liēta m. Mums dzī vē  ir ja vēic l oti 
daudzas liētas, arī  g imēnē . Gan tad, kad ma camiēs 
skola s un univērsita tē s, gan tad, kad stra da jam, pat 
arī  tad, kad ēsam pēnsija . Piēna kumi un dara miē 
darbi ir l oti daudz. Pirms cilvē ki dodas pēnsija , vin i 
rēizē m nodoma : “tagad ēs gan atpu tī s os”. Tomē r ta  
nēsana k, jo visu laiku mums ir kaut kas ja dara. Mē s 
nēvaram sava da k s aja  pasaulē  nēmaz ēksistē t. Ka  
skaisti tautas dziēsma  dziēd, “nēvis slinkojot un 
pu stot”. Piēna kumi un darbi mums ir un bu s viēnmē r, 
ta dē l  ir svarī gi, ka mē s izvē lamiēs, kas tad ir tiē 
svarī ga kiē. Uz ko uzlikt liēla ku akcēntu, kas man 
notēikti ja pavēic, bēt ko ēs varu atlikt varbu t uz 
vē la ku laiku. To nav viēgli izdarī t. Rēizē m dzī vē  
gada s, ka doma jam par ka du darbu, kas mums par 
katru cēnu ir ja izdara, bēt ka du apsta kl u kavē ti, to 
nēizdara m. Paējot laikam, nona kam piē atzin as—cik 
labi, ka to nēizdarī ja m! Gada s arī  otra di. 
Ta  ir liēla gudrī ba, kuru mē s pas i lī dz galam s aja  

MĀC. O. FREIMAŅA SPREDIĶIS „NERĀTNAIS JĒZUS” 
Teikts Mā tes / G imenes dienā  2017. gādā 14. māijā  
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dzī vē  iēma cī tiēs nēvaram—kas tad ir tas 
vissvarī ga kais? Ja , mē s jau varam sacī t, ka  lasa m 
ēvan g ē lija fragmēnta , ka Kristus mēklē ja to 
svarī ga ko, pildot sava dēbēsu Tē va liētas. Tam arī  
mums dzī vē  ir ja bu t pas am galvēnajam—pildī t sava 
dēbēsu Tē va liētas, ka das ta s bija Kristum. Tas ir: 
ru pē tiēs par cilvē kiēm un gla bt pazudus os. Kristum 
bija l oti skaidrs mē rk is s aja  pasaulē . Mums ī stēnī ba  
jau arī  ir ta ds pats uzdēvums: ru pē tiēs par citiēm 
un gla bt pazudus os, jo mē s ēsam Kristus darba 
darī ta ji s odiēnas rēa laja  pasaulē . Kristiēs iēm tas ir 
tas galvēnais. Tomē r ir arī  daudzas citas svarī gas 
liētas, kam mums ja piēvē rs  vaira k uzmanī bas. 
Viēna no ta m, kur mums viēnmē r vajag vēltī t vaira k 
laika, ir sava g imēnē, turkla t saviēm laula tajiēm 
pirmka rt. Tikai tad arī  saviēm bē rniēm un 
vēca kiēm. Pē c tam bra l iēm un ma sa m un vē l ta la k 
savu tuva ko cilvē ku pulka  lu kojotiēs. Bēt ta m 
galvēna m attiēcī ba m viēnmē r ir ja bu t starp 
laula tajiēm, starp vī ru un siēvu. Bē rni piēaug un 
aizlido no ligzdas un, ja mē s ēsam visu savu dzī vi 
vēltī jus i tikai bē rniēm, tad nēpaliēk 
daudz, kas saturē tu laula tos ciēs i kopa  arī  
pē c tam, kad bē rni ir izaugus i. Tas 
viēnmē r ir ja liēk pirmaja  viēta . Bī bēlē  
vaira kka rt ir sacī ts, ka vī rs atsta s savu 
tē vu un ma ti un piēk ērsiēs savai siēvai. 
Tas ir atga dina jums gan vēca kiēm, gan 
tiēm, kas ir izvēidojus i savu g imēni—nē 
vairs vēca ki ir galvēna  viēta , bēt laula tais! 
Tagad ta  g imēnē ir vī rs un siēva. 
Vēca kiēm rēizē m patī k jauktiēs jauna s, un 
ka drēiz nē vairs jauna s, g imēnēs dzī vē  it 
ka  gribot to laba ko savam dē lam vai 
mēitai. L ausim vin iēm brī vī bu pas iēm 
vēidot savas attiēcī bas. Tomē r, ja kaut kas 
galī gi iēt nēparēizi, tad gan vajadzē tu 
nēuzspiēsti iējauktiēs, bēt l aujot vin iēm pas iēm to 
gala lē mumu piēn ēmt.  
Kristus ir sacī jis par svarī ga m liēta m mu su dzī vē , 
ka mums vispirms ir ja mēklē  Diēva valstī ba un Vin a 
taisnī ba, tad arī  viss pa rē jais tiks iēdots, arī  s ī s 
laba s attiēcī bas g imēnē . Mē s varam sēcina t, ka ta s 
ir ta s divas vissvarī ga ka s liētas, kura m mums ir 
ja vēlta visvaira k laika. Pirma  ir ru pē tiēs par savu 
garī go izaugsmi, darot dēbēsu Tē va liētas, kas ir 
Kristus liēcina s ana visiēm un Diēva valstī bas un 
Vin a taisnī bas mēklē s ana. Un ta  otra  svarī ga ka  liēta 
viēnmē r ir g imēnē, nē darbs vai hobijs.  
Rēizē m g imēnē s ir ka das situa cijas, kuras ir 
ja risina. Viēna s a da situa cija para da s Evan g ē lija 

tēksta  notikuma  ar Ja zēpu, Mariju un Jē zu. Ja zēps un 
Marija bija noga jus i viēnas diēnas ga jiēnu, kas ir 
diēzgan liēls atta lums, un, nēatradus i Jē zu piē 
pazin a m, vin i sa ka rī kotiēs. Vin i nēgaidī ja, bēt tu dal  
dēva s atpakal , visus izjauta jot un mēklē jot. Visbēidzot 
Ja zēps un Marija Jē zu atrada. I patnē ja  viēta —tēmplī , 
nēvis kopa  ar saviēm viēnaudz iēm, bumbu spē lē jot 
vai vē l ka das citas liētas darot. Vin u atrod tēmplī , kur 
Vin s  saruna ja s ar rēlig iski izglī totiēm cilvē kiēm, kas 
izbrī nī ja s un bija l oti pa rstēigti par Vin a sapras anu. Jo 
Jē zus jau nēbija tikai viēnka rs i cilvē ka bē rns, Vin s  bija 
visuvarēna  Diēva Dē ls. S aja  situa cija , kad Ja zēps un 
Marija atrada Jē zu, vin i bija noskumus i un vin i Vin am 
sacī ja, “ka pē c Tu mums ta  darī ji?”, bēt vin i nēkliēdza 
un vin i nēlama ja s, tikai miērī gi uzdēva savu  
jauta jumu.  
Tad, kad mums ir ka das situa cijas g imēnē , 
atcērē simiēs par to brī nis k ī go, visskaista ko va rdu, ka  
visu var atrisina t. Un tas va rds ir nēkas cits ka  miers. 
Ar miēru piēiēt visa m situa cija m. Ja mē s ēsam 
iēkarsus i, un brī z am ta  jau ir, jo mums visiēm ir kaut 

ka das robēz as, cik mē s varam 
panēst un cik mē s nēvaram, 
cik mē s varam izturē t un cik 
mē s nēvaram, tad ir ta ds labs 
padoms—apsē stiēs un 
izskaitī t lī dz 10. Ja ar to 
nēpiētiēk, tad ka du laiku 
pagaidī t un tad mē g ina t tomē r 
to situa ciju miērī ga  cēl a  
risina t, tad, kad mums ta s 
šūmes ir noga jus as, kad mums 
ta  spriēdzē ir druscin  
pazudusi, tad miērī gi izruna t 
saspī lē ta s liētas, Diēvs bu s 
mums lī dza s un palī dzē s visas 
situa cijas arī  atrisina t, jo Vin s  

ir mu su dzī vēs galvēnais padomdēvē js.  
Nēviēna mu su g imēnē nav pasarga ta no ka da m 
domstarpī ba m, viēdokl u daz a dī ba m vai pat 
konfliktiēm. S odiēnas ēvan g ē lija tēksts mums sniēdz 
iēskatu, ka  rī kotiēs, lai bu tu pē c iēspē jas maza k 
konfliktu, un ka  tos risina t, ja rēiz notikus i. 
Atcērē simiēs, ka Diēvs mu s ir radī jis viēnrēizī gus, tas 
ir, viēna  ēksēmpla ra , un, ka, katrs no mums s o pasauli 
un situa cijas dzī vē  uztvēram sava da k, ta dē l  l ausim 
ikviēnam brī vī bu sava s izvē lē s, ja , arī  bē rniēm, 
nēuzspiēz ot savu, s k iētami visparēiza ko vēidu. 
Saka rtosim vissvarī ga ka s liētas, lai maza k svarī ga s 
nēaizē notu galvēna s. Visbēidzot, kad rēiz ja rī kojas, 
darī sim to savlaicī gi, ru pī gi un diēvis k a  miēra . A mēn 
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 DRAUDZES LOCEKĻI PAPILDUS ZIEDOJUŠI 
no 2017. gada 15. marta līdz 15. maijam draudzes vajadzībām  

 
Pa rskatu sagatavoja: Ja nis A. Iēva ns 

4/16/17 
4/23/17 

Lī ga un Imants Ejups—$100 
Ina ra un H. Grigolats—$100 

4/23/17 Ina ra un Arvī ds Rupēiks—$100 
N. Vēisbērgas piēmin ai 

  

4/17/17 Maija Zaimin s  4/17/17 Martin D. Prēiss 4/17/17 Dacē Vēntērs 

4/17/17 Anda & Stēphēn Sokalski 4/17/17 Lu cija Sprēnnē 4/17/17 Aivars Kuplis 

4/17/17 Norbērts Klaucē ns 4/17/17 Uldis & Iēva Briēdis 4/17/17 Arturs un Dacē Kula ns 

4/17/17 Eugēnē & Ma ra Poc s 4/17/17 Inta & Andrējs Ra vē 4/17/17 Ru ta Trēknais 

4/17/17 Dacē Pēncis 4/17/17 Ina ra & Ja nis Iēva ns 4/17/17 Juris Mēistērs 

4/17/17 Ina ra S. K irsons 4/17/17 Ina ra Kirs tēins 4/17/17 Kristina & Jon Robērts 

4/17/17 Valdis A. Skomba 4/17/17 Aija & Mitchēll Mrugacz 4/17/17 Asrtī da & Ka rlis Robēz niēks 

4/17/17 Pa rsla Gagainis 4/17/17 Gunta & Ta livaldis Cēpurī tis 4/17/17 Arturs & Mirdza Gaik is 

4/17/17 Linda & Toomas Tomson 4/17/17 Minjona & Gatis Plu mē 4/17/17 Anita & Daumants Ha znērs 

4/17/17 Gita Grī vin s  ar g imēni 4/17/17 Dobrila & Pētar Kovac 4/17/17 Ruta Krolls 

4/17/17 Zigfrī ds Jirgēns ar g imēni 4/17/17 Rita & Stasis Baginskis 4/17/17 Edvī ns Tums 

4/17/17 Astrī da Mēn g ēlis 4/17/17 Philip & Ma ra Lotich 4/17/17 Margarēt McDonald 

4/17/17 Imants, Lī ga & Sarma Ejups 4/17/17 Aina & Larisa Salēniēks 4/17/17 Ruta Frēimanis ar g imēni 

Ivara Freimaņa piemiņai: 

$3165.00 
Kopā: $3465.00 

M aija mē nēs a gavil niēki. 
No krēisa s svēicē ji: ma c. O. Frēimanis, Ina ra Blumbērga un Nora Brita 
Blumbērga. Jubila ri: Ma ra Skultē, Guna rs Blumbērgs (80!), Kristofērs 
Blumbērgs, Ivars Kē lērs un E riks Blumbērgs.  

 
Foto: Elizabētē Frēimanē 

A prī lī  dzims anas diēnas svinē ja: Lu cija 
Sprēnnē, Dacē Pēncis un Austra Kē lēr ē 



6 

L iēldiēnu rī ts, kad 2017. 
gada 16. aprī lī  mu su diēvna-
ma  svinē ja m Kristus Aug-
s a mcēls ana s svē tkus, mu su 
diēvnama kopa  pulcē ja visas 
paaudzēs: gan bē rnus gan 
jauniēs us, gan piēaugus os—
vaira k par 80! 

D raudzēs ansamblis izpildī ja dziēsmu:  
„Sirds pamostiēs, jau saulē spī d” 
 
No krēisa s: Ru ta Pu lin a, Ru ta Vēitmanē, Inēsē 
Stokēs, Elizabētē Frēimanē, Rasma Priēdē, Pa r-
sla Gagainis, Inta Duks, Gunta Kirs tēins un  
Oja rs Frēimanis 

Foto: no O. Frēiman a pērsoniska  archī va  

I ēsvē tī bu 
diēvkalpojums 
notika 2017. gada 
30. aprī lī  mu su 
diēvnama  aba m 
lutēra n u draudzē m. 
S ogad no mu su 
draudzēs iēsvē tī ja s 
4 jauniēs i, kas 
notēikti bija pē dē jo 
gadu liēla ka  grupa.  
 
Attē la  no krēisa s: 
Sv. Pē tēr a draudzēs 
ma c. Oja rs 
Frēimanis, Cia nas 
draudzēs ma c.  
Gundēga Puidza, 
Emī ls Magonē (Sv.P.), Lillia Dimants (Sv.P.), Sabī nē brunovskis (C.), Talia Tomson (Sv. P.) un Dēnvērs 
Dimants (SV. P) 

Foto: Elizabētē Frēimanē 
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Dzidra dzima 1922. gada 6. janva rī . Dzidra kopa  ar ma su 
Rasmu uzauga “Siētin os”, lauksaimniēcī ba  Rēmbatēs pagas-
ta  nēta lu no Liēlva rdēs. 1944. gada  ma tē ar mēita m piēviē-
nojas bē gl u straumēi uz Va ciju. Va cija  izna k patvērtiēs Ans-
bacha . Kad sa kas bē gl u izcēl os anas laiks no piēda va jumiēm 
uz daz a da m zēmē m, ma tē uzskatī ja, ka ja brauc uz Amēriku, 
un nona ca Sakramēnto, Kalifornija  1950. gada . Darba iēspē -
jas tur bija iērobēz otas, un Dzidra nona ca C ika ga , kur ap-
prēcē ja s ar Elma ru Ozolin u 1952. gada . Latviēs u sabiēdrī ba 
un sarī kojumi dzī vi baga tina ja. Arī  latviēs u draudzē, ī pas i 
Dzidras vī ram bija tuva. Dzī vi Dzidra ir pavadī jusi saskanī ga  
kopī ba  ar ma su Rasmu K ēmmi. Dzidra: “Esmu patēicī ga, ka 
nēpiēdzī voja m komunismu Latvija  un izbrauca m, un tē labi 
dzī voja m, tomē r sirds man un ma sai viēnmē r piēdērē ja Lat-

vijai. Latviēs u tauta ir laba tauta, to saku aiz mī lēstī bas prēt Latviju. Es tē nēkad nēiēdzī vojos, nējutos ma -
ja s.” Dzidra Ozolin a mira 2016. gada 12. ju nija . Sv. Pē tēr a draudzē ir l oti patēicī ga par Dzidras atsta to no-
vē lē jumu draudzēi.  

I ēsvē tī bu diēvkalpojuma  aktī vi 
piēdalī ja s visi iēsvē ta miē jauniēs i, 
gan lasot Bī bēli, gan atsēvis k as 
draudzēs lu gs anas dal as. Sprēdik is 
bija sadalī ts trī s dal a s, jo tē ma bija 
izvē lē ta  no Pa vila 1. Kor 13 „Ta  nu 
paliēk ticī ba, cērī ba un mī lēstī ba…” 
Katrs iēsvē tī bu lēkciju skolota js 
runa ja par viēnu no s ī m tē ma m: 

ma cī ta ja Gundēga Puidza par ticī bu, ma cī ta js Oja rs 
Frēimanis par cērī bu un skolota ja Silvija Kl avin a-
Barshnēy par mī lēstī bu. 
 

Foto: Elizabētē Frēimanē 
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 Č ika gas Sv. Pē tēr a draudzēs tēlpa s 
2017. gada 4. maija  notika ALAs rī ko-
tiē “Balta  galdauta svē tki”. S o pasa ku-
mu atkla ja ALA Kultu ras nozarēs vadī -

ta ja Lī -
ga Eju-
pa. Kla -
tēsos os 
uzruna -
ja Latvi-
jas Rē-

publikas vē stniēks ASV Andris Tēikmanis, kurs  pasta stī ja savas atmin as par 
laiku, kad pats bija iēvē lē ts tolaik Latvijas tēritorija  pasta vos aja  Augsta kaja  
Padomē , un 
piēdalī ja s 
pozitī va  
balsojuma  
1990. gada 
4. maija 
sē dē  par 
Latvijas 

valstiska s nēatkarī bas atjaunos anu. Vin s  
ta pat kla tēsos os apsvēica Latvijas Nēatka-
rī bas atjaunos anas svē tkos. ALAS Kongrē-
sa dēlēga tus, viēsus no Latvijas, C ika gas 

latviēs u sabiēdrī bu un iēradus os viēsus 
no cita m ASV pilsē ta m uzruna ja ALAs 
priēks sē dis Pē tēris Blumbērgs un Latvijas 
goda konsuls Ilinojas pavalstī  Robērts 
Blumbērgs. Sv. Pē tēr a draudzēs ansamblis 
s aja  pasa kuma  piēdalī ja s ar Zigma ra Liē-
pin a komponē to dziēsmu “Zibsnī  zvaig-
znēs aiz Daugavas” un, piēminot mu z ī ba  
aizga jus o Albērtu Lēgzdin u, vin a kompo-
nē to dziēsmu: “Es rēdzē ju ba lēlin u.” Pē c 
tam sēkoja nēforma las pa rrunas piē vī na 

gla zēs un uzkoda m, ko, patēicotiēs ALAs finansē jumam, bija palī dzē jus as saru pē t Sv. Pē tēr a draudzēs da -
mas Da mu saimēs priēks niēcēs Ina ras Blumbērgas vadī ba . Uzkodas un dzē riēnus varē ja baudī t sta vot piē 
ar baltiēm galdautiēm sakla tiēm galdiēm. Balta  galdauta svē tki ir jaunas tradī cijas piētēikums atzī mē t 
1990. gada 4. maija Latvijas PSR Augsta ka s padomēs dēklara ciju par Latvijas Rēpublikas nēatkarī bas at-
jaunos anu. „Mē s cēram, ka 4. maija  s iē baltiē galdauti uz galdiēm, kopa  sē dē s ana un svinē s ana kl u s par iē-
rastu tradī ciju aizviēn vaira k katra  ma ja , katra  kopiēna ,” pauz  kultu ras ministrē Dacē Mēlba rdē. Balta  gald-
auta svē tku idēja ir pavisam viēnka rs a: sana kt kopa  piē skaisti kla ta balta galda, atcērē tiēs un pa rruna t, ko 
mums nozī mē  bu t latviēs iēm brī va  valstī  - Latvija . 

Oja rs Frēimanis, foto: Robērts Blumbērgs un Elizabētē Frēimanē 
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 S v. Pē tēr a diēvnama  2017. 
gada 14. maija  notika Ma tēs jēb 
G imēnēs diēnas diēvkalpojums 
ar sēkojos a m pusdiēna m un 
Emī lijas Blumbērgas izvēidoto 
lugu par ma min as 
nēpiēciēs amī bu g imēnē . 
Diēvkalpojums pulcē ja kopa  64 
diēvlu dzē jus, liēlus un mazus. 
Panku kas pusdiēna m bija 
saru pē jus i Uldis Pu lin s  un Tom 
Tomson ar palī giēm. 
Piēaugus os ciēna ja arī  ar 
mimoza. Paldiēs vin iēm! 
Paldiēs Emī lijai par sarakstī to 
un uzvēsto lugu, paldiēs visiēm 
“aktiēriēm”, kuri piēdalī ja s luga . 
 

“Kas notiek bez mammas” 
Sēnos, sēnos laikos, skaista  pilsē ta , kur 
visi sapn i ir piēpildī ti, Vudēila , dzī voja 
maza mēitēnē, Sofija, ar vin as mammu 
un pa rē jo g imēni. Diēmz ē l, Sofija nēkad 
nēgribē ja mammas palī dzī bu. Un katru 
diēnu Sofija tēica mammai. "Nē , ēs varu 
visu darī t viēna pati." Protams, vin a 

nēvarē ja visu viēna pati izdarī t, bēt vin a to 
nēzina ja, jo vin a bija bē rns. Bēt viēnu diēnu, 
mamma izdoma ja vin ai atl aut tikt gala bēz vin as 
palī dzī bas. Ma tē tēica, ka vin a brauks uz vēikalu un 
tu lī t bu s atpakal . Kaut paps bija darba , vin a atsta ja 
Sofiju ar vēcvēca kiēm un ar savu ma su. Ar savu 

jaunu atrastu brī vī bu, Sofija 
protams izvē lē ja s vispirms 
darī t, ko katrs bē rns 
izvēlē tos… Sofijas ga ja 
skatī tiēs vin as vismī l a ko 
tēlēvī zijas programmu. Bēt, 
vin a aizmirsa, ka  uzgriēzt 
tēlēvī ziju, jo mamma to vin ai 
viēnmē r darī ja. Vajadzē ja 
zvanī t mammai. Bēt Sofija arī  
nēzina ja vin as tēlēfona 
numuru. Nu vēcmammin a 
zina s vin as tēlēfona numuru. 
Vēcmammin a bija loti vēca 
un daudz gulē ja. Vin a sa ka 

vin ai noskaitī t mammas tēlēfona numuru. Vin a 
noskaitī ja pirmos 3 numurus kas bija….9…..1……
1…..bēt tad vēcmammin a aizmiga. Ka  visi jau zina, 
kad piēzvana 911, tad atna k policija. Vudēilas 
policisti atna ca. (iēstaiga  mazs puisis policista 
apg ē rba ) Vin s  bija ta ds mazs policists, bēt 
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 draudzī gs. Vin s  izskaidroja Sofijai, ka vin ai vajadzē tu 
izpildī t ma jas darbus, nēvis skatī tiēs tēlēvī ziju. Sofija 
tad saka izpildī t ma jas darbus, bēt apsta ja s uz otro 
jauta jumu, jo vin a nēzina ja, ko va rds 
"prētpulkstēn ra dī ta jvirziēns" nozī mē . Vin a prasī ja 
mazai ma sai. Diēmz ē l, maza  ma sa nēvarē ja izpalī dzē t, 
jo vin a pati tikai zina ja divus va rdus: mamma un pī ra gs. 

Nu, jau bija laiks 
sagatavot 
vakarin as un 
Sofija saka 
uzkla t galdu. Bēt 
kru zēs bija uz 
visaugsta ka  
plaukta. Sofija 
nēkad tur 
nētiktu pati 
augs a . Vin a ga ja 
prasī t 

vēctē tin am palī dzī bu, bēt vin s  vin ai izsta stī ja, ka 
vin s  nav palī dzē js pa ma ju kops  1986. gada. Sofijai 
tad tikai bija viēna izvē lē…pas ai ka pt augs a  piē 
plaukta. Vin a bēidzot tika piē kru zē m un ga ja pildī t 

kru zi ar piēnu. Diēmz ē l, Sofija nēvarē ja viēna pati 
attaisī t piēna pudēli. Taja momēnta , Sofija uzzina ja 
ka ma min a tiēsa m ir l oti vajadzī ga. Un kad 
mamma tika atpakal  no vēikala, Sofija a tri 
apkampa savu mammu. Un mamma smaidī ja, ka 
Sofija izgudroja, mammas ir viēnmē r vajadzī gas. 
Priēcī gu Ma tēs diēnu! 
 
 

Scēna rija autorē: Emī lija Blumbērga,  
foto: Elizabētē Frēimanē un Oja rs Frēimanis 
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 KRISTĪGAS ZIŅAS 

LATVIJĀ 

S vinot Rēforma cijas 
500. jubilēju, s ogad notiēk 
daudz tēmatisku pasa ku-
mu. Sēstdiēn, 27.maija  
plkst.9:30 Rī gas Sv. Pē tēra 
baznī ca  parēdzē ta rēforma-
tora Andrēasa Knopkēna 
gra matas “Vē stulēs romiēs iēm skaidrojums un 24 tē zēs” 
atvē rs ana. 
 
Pē c tam plas a ka gra matas prēzēnta cija parēdzē ta svē t-
diēn, 28.maija  plkst.16 Katlakalna baznī ca . Andrēass 
Knopkēns bija viēns no rēforma cijas kustī bas aizsa cē -
jiēm Rī ga , Livonija . Ma rtin s  Lutērs ir novē rtē jis Knopkē-
nu ka  uzticī gu Kristus kalpu.  
 

Š ovasar, no 9. lī dz 11. ju nijam notiks kristī gs vī ru pa-
sa kums “Stiprums, ko dod Diēvs”. Pasa kuma  tiks vēltī ta 
uzmanī ba vī ris k ī gumam Bī bēlē , ko par to saka Diēvs, ka  
arī  pa rruna tas problē mas, ar ko sastopas mu sdiēnī gs 
kristiētis. 
 
Vī ru pasa kums notiks “A bolos”, Lauciēnas pagasta , Talsu 
novada . Pasa kuma  aicina ti piēdalī tiēs kristī gi vī ri no da-
z a da m draudzē m bēz vēcuma iērobēz ojuma. Noslē dzos a-
ja  dal a  visi vī ru pasa kuma dalī bniēki bu s aicina ti piēdalī -
tiēs “Pl avu Kausa ” - volējbola turnī ra .  
 

V isi intērēsēnti aicina ti uz sēmina ru par kalpos anu 
ba rēn iēm un a rpusg imēnēs apru pēs iēspē ja m. Sēmina rs 
notiks svē tdiēn, 21.maija  plkst.16 Siguldas katol u baznī -
ca , Raunas iēla  8. Sēmina ru rī ko Latvijas Kristī ga  aliansē 
ba rēn iēm. 
 
Ar liēcī ba m, praktisko piērēdzi un informa ciju par daz a -
da m apru pēs iēspē ja m dalī siēs: Siguldas Ba rin tiēsas va-
dī ta ja Zanē Krauzē, profēsiona la s audz ug imēn u apviēnī -
bas vadī ta ja A rija Martuka nē, g imēnē, kuru apru pē  ir vai-
ra ki audz ubē rni, Rī gas Vēca s Sv. G ērtru dēs lutēriska s 
draudzēs pa rsta vji un Gras u bē rnu ciēmata vadī ta ja San-
dra Stadē. Latvija  joproja m a rpusg imēnēs apru pē  atro-
das 1294 bē rni, bēt ir vismaz 850 000 cilvē ku, kas sēvi 
uzskata par kristiēs iēm. Kristus ma ca uzn ēmtiēs atbildī -
bu par va ja kajiēm, arī  – ba rēn iēm. Latvijas Kristī ga  alian-
sē ba rēn iēm aicina katru pa rdoma t savas iēspē jas, lai 
situa ciju mainī tu un palī dzē tu s iēm bē rniēm, kuri nē ti-
kai ciēs  ta das sa pēs, kuras mums gru ti pat iztē lotiēs, bēt 
ir arī  mu su sabiēdrī bas dal a, mu su na kotnē.  

PASAULĒ 

K a das Kubas ēvan g ē lis-
ka s draudzēs ma cī ta js notiē-
sa ts un iēslodzī ts pē c tam, 
kad vin s  savus bē rnus izn ē -
ma no publiska s skolas, lai 
vin us skolotu ma ja s. Ma cī ta -
jam Ramonam Riga lam aprī -
lī  tika piēspriēsts gada iēslo-
dzī jums par savu bē rnu ma j-
ma cī bu. 
 
Savuka rt vin a siēvai Adjai tika piēspriēsts ma jas arēsts 
uz viēnu gadu. Nēsēn Vas ingtona  piē Kubas vē stniēcī bas 
pulcē ja s apmē ram 20 protēstē ta ji, kuri vē lē ja s vē stniē-
kam iēsniēgt pētī ciju ar 31 000 parakstu par ma cī ta ja 
atbrī vos anu, tomē r vē stniēcī ba  protēstē ta jus nēviēns 
nēpiēn ē ma.  
 

K riss Blu ir slavē s anas vadī ta js no Noksvillas, kurs  
iēkl uvis ASV voka listu konkursa “Balss” fina la , izpildot 
dziēsmu “Vēd mani piē Kunga”. Dziēda ta js, uzzinot, ka ir 
fina la c ētriniēka , tvitērī  iztēica patēicī bu Diēvam un vis-
iēm klausī ta jiēm. 
 
Konkursa laika  katru nēdē l u draudzēs locēkl i lu dza Diē-
vu par Krisa uzsta s anos. No visiēm konkursa priēks nē-
sumiēm Krisa izpildī jums bija vispatiēsa kais un visēmo-
ciona la kais. Konkursa skatī ta ji to novē rtē ja, pauz ot ī pa-
s as ova cijas. Kriss Blu s aja  konkursa  ir slavēna s dziēda -
ta jas Alī sijas Kī zas komanda .  
 

D raudzē “Orchard Hill” ASV Pēnsilva nijas s tata  iēga -
da jusiēs ka das baznī cas ē ku, kas bija pa rvēidota par 
naktsklubu. E ka tika uzbu vē ta 1908.gada  un kalpoja ka  
katol u baznī ca, bēt 2001. gada  ī pas ums tika pa rdots un 
kl uva par klubu “Alta ra Ba rs”. 
  
 
Draudzi “Orchard Hill” Vēksforda  katru nēdē l u apmēklē  
aptuvēni 2500-3000 cilvē ku. Draudzē iēga da ja s Alta ra 
ba ru Pitsburga  par 800 000 dola ru, lai varē tu paplas ina t 
savu kalpos anu. E kai gan vē l ir nēpiēciēs ami rēmont-
darbi, pirms to pilnī ba  varē s izmantot ka  draudzēs pul-
cē s ana s viētu.  
 
 

Zin as, izmantojot intērnēta rēsursus,  
apkopoja O.Frēimanis 
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DIEVKALPOJUMU, PASĀKUMU UN KALPOTĀJU SARAKSTS 

J 
ūnijs  

4. jūnijs  10:00—Vasarsvētki—Svētā Gara svētki. Diēvkalpojums ar diēvgaldu. 
11. jūnijs  10:00—Aizvesto atceres diena. DSK rī kots diēvkalpojums Cia na . 
18. jūnijs  11:00—DSK Oikumēnisks diēvkalpojums un pikniks, mu su baznī ca .  
25. jūnijs  10:00—Laju vadī ts diēvkalpojums. 

J 
ūlijs  

2. jūlijs  10:00—Kopīgs diēvkalpojums ar Cia nas draudzi Cia nas baznī ca . 
9. jūlijs  10:00—Diēvkalpojums ar diēvgaldu.  
   13:00—Kapu svē tki Akāciju kapos, kalpo ma c. Oja rs Frēimanis   
16. jūlijs 10:00—Diēvkalpojums. 
23. jūlijs  10:00—Diēvkalpojums ar diēvgaldu.  
30. jūlijs  10:00—Diēvkalpojums. 

A ugusts  
6. augusts  10:00—Diēvkalpojums. 
   10:00—Kapu svē tki Oak Ridge kapos. Kalpo ma c. Gundēga Puidza  
13. augusts  10:00—Diēvkalpojums.   
20. augusts 10:00—Diēvkalpojums. 
27. augusts  10:00—Diēvkalpojums.  

S eptembris  
3. septembris 10:00—Kopīgs diēvkalpojums ar Cia nas draudzi mu su baznī ca .  
10. septembris 10:00—Diēvkalpojums.  
   13:00—Kapu svē tki Olī vkalna kapos, kalpo ma c. Ol g ērts Cakars   
17. septembris 10:00—Divvalodī gs diēvkalpojums ar diēvgaldu.  
24. septembris 10:00—Diēvkalpojums.  
   11:30—Bī bēlēs stunda. 

P ērminderi 

27., 28. un 29. sēptēmbrī  plkst. 12:00—Celsmes diēnas Cia na . “Pa dvēseles dziedināšanas ceļu” Vada 
ma c. Linards Rozēnta ls no Latvijas.  
 

Ja nēvar nolikta  diēna  kalpot, pē rmindēriēm ir ja saruna  sēv aizsta jē js. Ja tas nav iēspē jams, lu dzu iēpriēks  pazin ot  
pē rmindēr u kopas vēca kai: Pa rslai Gagainēi: 847-204-7863; parslag@gmail.com                         

Pārsla Gagainis 
 

Liturģiskās krāsas: 4. ju nijs—SARKANA, no 18. ju nija lī dz 24. sēptēmbrim—ZAĻA 
Sastādīja: mācītājs Ojārs Freimanis 

4. jūnijs Austra un Ivars Kē lērs 9. jūlijs Modris Galēniēks 

18. jūnijs Pa rsla Gagainis 16. jūlijs Ilma rs Riēkstin s  

25. jūnijs Rasma un Ja nis Priēdē 23. jūlijs Inēsē Stokēs 

  30. jūlijs Inta Duks 

6. augusts A rija Bērgmanē 3. septembris Guntis Kirs tēins un Dacē Pēncis 

13. augusts Ru ta Eichēnfēlds 10. septembris Kalvis Cērs un Maija Tilliks-Dombrovskis 

20. augusts Andrējs Ezērs 17. septembris Bēnita La c ka js un E riks Sprēnnē 

27. augusts Arturs Gaik is 24. septembris Ina ra un Ja nis Iēva ns 
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DĀMU SAIMES KALENDĀRS 
 

J 
ūnijs 

2. un 3. ju nijs no 09:00 lī dz 16:00 abas diēnas Ratnīcas tirgus 
4. ju nijs Kafijas galds. VII grupa, vadī ta jas: Māra Sventenckis un Anna Blumberga 
11. ju nijs DSK Aizvēsto diēvkalpojums Cia na . Visas draudzēs nēs grozin us. 
18. ju nijs DSK Pikniks Sv. Pē tēr a draudzēs izka rtojuma  
25. ju nijs Kafijas galds.    

J 
ūlijs 

9. ju lijs  Mini kafijas galds—atbildī ga III grupa 
16. ju lijs Mini kafijas galds—atbildī ga V grupa 
23. ju lijs Mini kafijas galds—atbildī ga VII grupa 
30. ju lijs Mini kafijas galds 

A ugusts 
6. augusts  Mini kafijas galds 
13. augusts Mini kafijas galds—atbildī ga III grupa 
20. augusts Mini kafijas galds—atbildī ga II grupa 
27. augusts Mini kafijas galds—atbildī ga IVgrupa 
 11:45—Da mu komitējas Valdēs sē dē 

S eptembris 
3. sēptēmbris Siltas pusdiēnas—I grupa, vadī ta jas: Vija Reinfelde un Gunta Kiršteina 
10. sēptēmbris Kafijas galds.  
17. sēptēmbris Kafijas galds.  
23. sēptēmbris Glēznu izsta dē 
24. sēptēmbris Kafijas galds.  

C elsmes dienas  
27. sēptēmbris 12:00—par uzkoda m atbildī ga Cia nas draudzē 
28. sēptēmbris 12:00—par uzkoda m atbildī ga Baptistu draudzē un Katol u kopa 
29. sēptēmbris 12:00—par uzkoda m atbildī ga Sv. Pēteŗa draudzē 

2017. gada 4. maija  mu su draudzē sarī koja ALA’s atbalstī to 
BALTO GALDAUTA VAKARU. Vakars izdēva s burvī gi! Daudzi 
ALA’s dēlēga ti, mu su draudzēs locēkl i ka  arī  citi tautiēs i kupli-
na ja s o vakaru. Baltiē galdauti, baltiē ziēdi un sarkan-balt-
sarkanais karogs grēznoja mu su lējas tēlpu un viēnrēizē ja s 
uzkodas, vī ns un bols miēloja viēsus. Paldiēs visa m da ma m, 
kas palī dzē ja iēka rtot tēlpu, gatavoja uzkodas un palī dzē ja vi-
su iēka rtot un noka rtot. Paldiēs, paldiēs!  

Ina ra Blumbērga 
Foto: A rija Bērgmanē 

STIPENDIJAS 
Lī dzī gi ka  citus gadus, lu dzams piētēiktiēs piē Da mu komitējas priēks niēcēs uz stipēndija m Kr. Barona 
Latviēs u skolai, Gar ēzēra nomētnē m un GVV, ka  arī  „Svēika Latvija” projēktam.  
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DZIMŠANAS DIENAS UN JUBILEJAS 

J 
ŪNIJS  

Jānis Priede, Māra Blumbergs, Dace Frišs, Edgars Meņģelis, Ella D. Baipšys, Vera Riekstiņš, 

Ilze Ievāns, Auseklis Vārpa (9.—95!), Rūta Treknais, Linda Zuševics, Hugo Hūns (17.—80!), 

Agris Šlesers (25.—85!), Jānis Lebedevs, Andrejs Ezers (26.—65!), Astrīda Robežnieks 

 

J 
ŪLIJS  

Roberts Blumbergs, Arturs Gaiķis, Modris 

Galenieks, Andrejs Rāve,  

Georgs Pavlovičs (13.—65!), Skaidrīte Legzdiņš, 

Ariana Vilciņa, Aija Mrugacz, Denvers Dimants, 

Emīls J. Magone, Juris Meisters, Lija Gaiķis 

 

A UGUSTS  

Velta Dārziņš, Ojārs Freimanis,  

Kārlis Augis Baipšys, Solvita A. Baipšys-Kalniņš, 

Vija Brēmanis, Ivars Vītols (17.—55),  

Linda Tomson, Guntis Kiršteins,  

Astrīda Meņģelis (18.—85!),  

Dace Venters (23.—75!), Rasma Priede, Daumants Hāzners (25.—80!), Gunta Kiršteins, 

Arvīds Rupeiks, Viktors A. Lāčkājs 

 

S EPTEMBRIS  

Aleksandra Lilija Rickher, Nikolajs Gaiķis, Ingeborga Rācenis, Ārija Bergmanis, Sarma 

Ejups, Anda Sokalski, Ilmārs Riekstiņš, Balva Gūtmanis (5.—90! dz. Latvijā), Emīlija K. 

Blumbergs, Andris Dzelme, Valda Ulmanis, Ināra Ķirsons, Mārtiņš Vārpa, Kalvis Cers, Ilze 

Šmidchens, Talia K. Tomson, Lillia Dimants, Ēriks R. Blumbergs, Ēriks Sprenne, Rūta 

Eichenfelds, Arnis K. Robežnieks (26.—50!), Irisa Putniņš-Mellott (28.—60!), Kristaps 

Dārziņš   

 
 

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

 
 

Tas Kungs, jūsu Dievs, lai pieliek tam, cik jūs esat, vēl tūkstoš reižu klāt un lai svētī jūs, kā solījis! 
5.  Moz 1:11 
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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 A. 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 

 

Mācītājs no 1. līdz 31. augustam būs atvaļinājumā Latvijā  

 

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:     Facebook Sv. Pēteŗa Draudze  
 

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 17. septembrim. 


