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2017. gada jūnijs / jūlijs / augusts / septembris
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ugis bija viēns no
agrīno kristiēsu simboliēm. Tas simbolizē Baznīcu, kas mētata nēticības,
pasaulīguma un vajasanu
jura, un visbēidzot nonak
miērīga osta ar savu kravu—cilvēku dvēsēlēm. Kugis atgadinaja Noas skirstu, kad no pludiēm izglabas viēn 8 dvēsēlēs. Apustulis Pētēris raksta: (1 Pēt
3:20-21) „Tolaik Dievs ilgi
un pacietīgi gaidīja, kamēr
tika uzbūvēts šķirsts; tajā
tikai nedaudzas, tas ir, astoņas, dvēseles Dievs izglāba caur ūdeni. Tas ir
pirmtēls kristībai.” Kugis
ka kristiēsu simbols labi
nodērēja vajasanu laika,
kad bija jaslēpj krusti—
kuga masti, no visam pusēm lukojotiēs, izskatas ka
krusti.
O.F.

DAKTORA

asarsvētkus — Svēta Gara
svētkus mēs sogad svinam 4. junija. Siē, trēsiē liēliē Kristīgas baznīcas svētki, tapat ka Liēldiēnas—
Kristus Augsamcēlsanas svētki,
katru rēizi iēkrīt cita datuma. Tas
tadēl, ka Vasarsvētkus svinam
piēcdēsmita diēna pēc Liēldiēnam.
Tiēsi tas, proti, piēcdēsmita (diēna
pēc Pasha svētkiēm), ir Apustulu
darbu gramata liētota griēku valodas varda nozīmē, ko latviēsu tulkotaji ir atviētojusi ar mums labak
saprotamu vardu Vasarsvētki. Paturot to prata, tomēr paliksim piē
mums iērasta varda „vasarsvētki”
un piē notikuma, kas saistas nēvis
ar vasaras iēstasanos, bēt Svēta
Gara naksanu par macēkliēm un
sapulcējusiēm diēvbijīgiēm vīriēm
un siēvam, ka to liēcina Luka
Apustulu darbu gramatas 2. nodala. Svētajam Garam—Trīsviēnīga
Diēva Trēsajai pērsonai ir vairakas
nozīmēs un lomas kristiēsu dzīvē,
saja rēizē pakavēsos piē viēnas,
par kuru Kristus sacīja (Jn 14:1617): „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-

SLEJA

tat, jo tas pie jums paliek un būs
jūsos.” Kristus tē Patiēsības Garu,
jēb Svēto Garu dēvē par Aizstavi.
Intērēsanti, ka sēit liētotais griēku
vards burtiski nozīmē „saukts kada pusē, lai lēgali aizsargatu tiēsas procēsa”.
Pardomajot so Svēta Gara nozīmi
sava dzīvē, man prata nak kada
fantastiska, bēt dzilas nozīmē pilna filma, iznakusi 1997. gada,
„Satana advokats” Devil’s Advaocate. Vairaki filmas sizēti parada,
ka vēiksmīgs advokats spēj tiēsa
atspēkot visbargakas apsudzības,
uzstadītas rēali vainīgam noziēdzniēkam. Ar līdzīgu, bēt daudz liēlaku dēgsmi, jo nak no diēviskas
pērsonas, mus aizstav un aizstavēs musu Advokats—Svētais
Gars, kad stasimiēs Diēva augstakas tiēsas priēksa. Un atkal, domajot par sēvi, jaatzīst—Diēva
acīs ēs ēsmu visliēlakais, visviltīgakais, vismēlīgakais un visliēkulīgakais noziēdzniēks, tadēl, ka
ēsmu cilvēks, tadēl, ka ēsmu grēciniēks un tadēl, ka saja pasaulē
ēsmu grēka kritusa Adama dēls.
Es cēru, ticu un ēsmu absoluti
parliēcinats, ka mans Advokats—
Svētais Gars spēs un pratīs mani

saukt par izcilu dzīvi un tomēr Jēzus par vinu
sacīja: (Mt 11:11) Patiesi es jums saku: starp
dzimušajiem no sievietēm neviens nav cēlies lielāks par Jāni Kristītāju. Kadēl? Tapēc, ka Janim
bija jasagatavo cēls pasam Pēstītajam, Kungam
Jēzum Kristum, ko vins vēiksmīgi izdarīja. Domajot par Jana Kristītaja dzīvi, ēsmu iēguvis sēv
idēalu paraugu mērktiēcībai un pazēmībai. Janim bija tikai viēns, tacu loti svarīgs uzdēvums—vins tam vēltīja visu savu dzīvi. Kad Jani
arēstēja, vins butu varējis griēztiēs piē Jēzus, izmantojot to, ka vini bija bralēni kada talaka pakapē, tacu vins to nēdarīja; vins tikai vēlrēiz piē
Jēzus sutīja savus macēklus, lai līdz galam parliēcinatos par Mēsijas diēviskumu. Tē man jaatzīst: kada skaista, mērktiēcīga un jēgpilna dzīvē!
Gatavot cēlu piē tautiēsiēm pasam Diēva Dēlam—pasaulēs Glabējam Jēzum Kristum! Macīsimiēs no vina so darbu darīt sodiēn sava tauta!
O.F.

aizstavēt sīs Galvēnas Tiēsas priēksa, un Vina
spēcīgakiē argumēnti bus Jēzus Kristus un mana
ticība uz Vinu, ka uz savu Kungu, Pēstītaju, Glabēju, Palīgu un muzam uzticamo Draugu.

J unija mēnēsa 24. datuma kristiēsi piēmin Jani

Kristītaju. Kas vins īsti bija? Ja par vinu butu jaraksta dzīvēs stasts, ko piēdērīgiē bērēs nolasītu, vairak par daziēm īsiēm tēikumiēm nēsanaktu. Vina dzīvē nēsaistījas ar liēliēm sasniēgumiēm izglītība, vai kada cita cilvēku dzīvēs svarīga nozarē. Dzīvoja vins tuksnēsī, nēvis 4gulamistabu maja ar baltu zogu un darzu; gērbas vins dzīvniēku adas, nēvis iēpirkas Woodfield Mall. Partika Janis Kristītajs no sisēniēm un
kamēnu mēdus. Vina dzīvē noslēdzas tragiski—
vinam nocirta galvu, kad vinam bija tikai nēdaudz pari 30 gadiēm, un to uz skīvja nolika
valdniēka Hēroda un vina siēvas Hērodijas
priēksa. Musu cilvēciskaja izpratnē to nēvarētu

NO DRAUDZES PRIEKŠNIEKA

Š
iē pēdējiē divi mēnēsi draudzēi ir bijusi
loti aktīvi. Liēldiēnas, jauniēsu iēsvētē, balta

galdauta svētki ar ALAs dēlēgatu piēdalīsanos,
gimēnēs diēnas sarīkojums ar vijolēs papildinajumu diēvkalpojuma. Ir nonēmta viēna
pusbēigta liēpa, vēcais izkortējusais sēru vītols piē bijusas majas īpasuma austrumu dala
un iztīrīti mēzaini auto noviētnē ziēmēlu gala.
Paslaik ir milzīga skaidu kaudzē ko zalaja apkopējs izkaisīs dobēs, piē krumiēm un zēm
kokiēm. Palīdzēs samazinat nēzalēs.

P

iēminot gimēnēs diēnu, pankuku / sampaniēsa maltītē pēc diēvkalpojuma izdēvas
liēliski. Liēls paldiēs Tomam Tomsonam par
vina milzīgo darbu piē pankuku cēpsanas, ka
arī visai Gaiku dzimtai, kas palīdzēja dazados
vēidos. Tīrais atlikums bija $436.00, kas tiks
nosutīts LELBAi, lai Cīrava, ēka kur dzīvo vairakas gimēnēs ar maziēm bērniēm bēz kada
udēns piēgadēs, tiēk iēlikta kanalizacija. Tas
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ir Jaunatnēs nozarēs sī gada projēkts.

A

ugusta mēnēsī mac. Frēimanis bus atvalinajuma un notiks liēlaka dala laju diēvkalpojumi. Viēna no svētdiēnam bus divvalodīgs diēvkalpojums ar diēvgaldu, un rēv.
Michaēl Bradburna sprēdiki. Vins vēl nav
izvēlējiēs kura svētdiēna vinam ir izdēvīga.
Novēlu visiēm Diēva svētītu, siltu bēt nē
karstu vasaru. Gaidīsim ik svētdiēnas baznīca, jo uz Vuddēilu ir līdzēns cēls.

Uldis Pulins

MĀC. O. FREIMAŅA SPREDIĶIS „NERĀTNAIS JĒZUS”
Teikts Mātes / Gimenes dienā 2017. gādā 14. māijā

K

nēmuka no saviēm vēcakiēm, Vins bija izvēlējiēs
viēnu no savam iēspējam.
Tas liēk mums pardoma to, cik daudz un vai vispar
mēs dodam iēspējas saviēm bērniēm brīvi izvēlētiēs
savu turpmako kolēdzu, profēsiju, laulato draugu vai
dzīvēs viētu. Vai rēizēm nav ta, ka mēs cēnsamiēs
uzspiēst savu gribu? Biēzi vēcaki saka saviēm
bērniēm: “Tēv ir jaklust par arstu!”, vai arī: “Tēv ir
jamacas maksla.,” vai: “Tēv ir jamacas muzika, vai vēl
kaut ko citu.” Lausim saviēm bērniēm izvēlētiēs
pasiēm. Ir rēizēs, kad varam savu bērnu iēvirzīt
parēiza izvēlē, kad rēdzam, ka vinam ir dotības viēna
vai cita sfēra. Bēt tas ir jadara loti gudri, ta lai ta galu
gala butu vina izvēlē, nēvis musēja. Mēginasim
nēuzspiēst savu gribu, lai kadrēiz dzīvē savas
nērēalizētas liētas parliktu uz saviēm pēcnacējiēm.
Mēdz but vēcaki, kas ta dara. Vini kaut ko dzīvē ir
gribējusi sasniēgt, tacu kadu apstaklu dēl tas nav
izdēviēs. Tad vini to pasu grib uzspiēst saviēm
bērniēm. Ta tiēm, kam ir bērni, nēvajadzētu rīkotiēs.
Iēspēju robēzas lausim saviēm pēcnacējiēm izdarīt
pasiēm savas izvēlēs. Rēizēm piēaugusajiēm savi
bērni ir jaiēvirza parēizajas “sliēdēs”, jo ka piērēdzēs
bagataki liētas tiē sarēdz skaidrak un talak nakotnē,
bēt no otras pusēs nēvajadzētu vinam uzspiēst visu.
Lausim un palīdzēsim saviēm bērniēm izvēlētiēs to
labako.
Talak mums ir jadoma par musu dzīvēs prioritatēm,
jēb galvēnajam liētam. Mums dzīvē ir javēic loti
daudzas liētas, arī gimēnē. Gan tad, kad macamiēs
skolas un univērsitatēs, gan tad, kad stradajam, pat
arī tad, kad ēsam pēnsija. Piēnakumi un daramiē
darbi ir loti daudz. Pirms cilvēki dodas pēnsija, vini
rēizēm nodoma: “tagad ēs gan atputīsos”. Tomēr ta
nēsanak, jo visu laiku mums ir kaut kas jadara. Mēs
nēvaram savadak saja pasaulē nēmaz ēksistēt. Ka
skaisti tautas dziēsma dziēd, “nēvis slinkojot un
pustot”. Piēnakumi un darbi mums ir un bus viēnmēr,
tadēl ir svarīgi, ka mēs izvēlamiēs, kas tad ir tiē
svarīgakiē. Uz ko uzlikt liēlaku akcēntu, kas man
notēikti japavēic, bēt ko ēs varu atlikt varbut uz
vēlaku laiku. To nav viēgli izdarīt. Rēizēm dzīvē
gadas, ka domajam par kadu darbu, kas mums par
katru cēnu ir jaizdara, bēt kadu apstaklu kavēti, to
nēizdaram. Paējot laikam, nonakam piē atzinas—cik
labi, ka to nēizdarījam! Gadas arī otradi.
Ta ir liēla gudrība, kuru mēs pasi līdz galam saja

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

ad biju mazs zēns, rēiz mammai piē rokas
iēgajam kada liēla vēikala. Kamēr mamma kaut ko
skatījas, pagaju dazus solus sanis, lai aplukotu rotalu
masīnas, kas mani intērēsēja. Mani parnēma
pamatīgas bailēs, kad pagriēzotiēs, vairs mammu
nērēdzēju. Pēc mirkla vina mani iēraudzīja un tēica,
ka arī bija loti nobijusiēs, mani līdzas nērēdzēdama.
Izlasot augstak citēto ēvangēlija fragmēntu, varētu
spriēst līdzīgi: “kads nēratns padsmitniēks Jēzus,
kurs blandas apkart”, vai arī, “nu, kas tiē par
vēcakiēm, ka savu dēlu nēpiēskata un aizmirst.”
Tomēr sī rakstu viēta dod mums labu iēskatu, ka
kartot liētas sava gimēnē, tas ir 1. dodot brīvību
ikviēnam savas izvēlēs, 2. sakartojot prioritatēs sava
dzīvē un gimēnē, 3. rīkotiēs atri, rupīgi un ar miēru.
Pusaudzis Jēzus taja gadījuma, kas sēit ir aprakstīts,
varēja izvēlētiēs. Vins varēja iēt atpakal no svētkiēm
vai nu kopa ar saviēm vēcakiēm, vai arī saviēm
radiniēkiēm, kuriēm arī bija vina vēcuma bērni. Tas
ir labs audzinasanas piēmērs, ka var atlaut savam
bērnam vai pusaudzim, ka saja gadījuma, darīt viēnu
liētu vai kaut ko citu. Ta mēs varam sēcinat, ka Jēzus
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dzīvē iēmacītiēs nēvaram—kas tad ir tas
vissvarīgakais? Ja, mēs jau varam sacīt, ka lasam
ēvangēlija fragmēnta, ka Kristus mēklēja to
svarīgako, pildot sava dēbēsu Tēva liētas. Tam arī
mums dzīvē ir jabut pasam galvēnajam—pildīt sava
dēbēsu Tēva liētas, kadas tas bija Kristum. Tas ir:
rupētiēs par cilvēkiēm un glabt pazudusos. Kristum
bija loti skaidrs mērkis saja pasaulē. Mums īstēnība
jau arī ir tads pats uzdēvums: rupētiēs par citiēm
un glabt pazudusos, jo mēs ēsam Kristus darba
darītaji sodiēnas rēalaja pasaulē. Kristiēsiēm tas ir
tas galvēnais. Tomēr ir arī daudzas citas svarīgas
liētas, kam mums japiēvērs vairak uzmanības.
Viēna no tam, kur mums viēnmēr vajag vēltīt vairak
laika, ir sava gimēnē, turklat saviēm laulatajiēm
pirmkart. Tikai tad arī saviēm bērniēm un
vēcakiēm. Pēc tam braliēm un masam un vēl talak
savu tuvako cilvēku pulka lukojotiēs. Bēt tam
galvēnam attiēcībam viēnmēr ir jabut starp
laulatajiēm, starp vīru un siēvu. Bērni piēaug un
aizlido no ligzdas un, ja mēs ēsam visu savu dzīvi
vēltījusi tikai bērniēm, tad nēpaliēk
daudz, kas saturētu laulatos ciēsi kopa arī
pēc tam, kad bērni ir izaugusi. Tas
viēnmēr ir jaliēk pirmaja viēta. Bībēlē
vairakkart ir sacīts, ka vīrs atstas savu
tēvu un mati un piēkērsiēs savai siēvai.
Tas ir atgadinajums gan vēcakiēm, gan
tiēm, kas ir izvēidojusi savu gimēni—nē
vairs vēcaki ir galvēna viēta, bēt laulatais!
Tagad ta gimēnē ir vīrs un siēva.
Vēcakiēm rēizēm patīk jauktiēs jaunas, un
kadrēiz nē vairs jaunas, gimēnēs dzīvē it
ka gribot to labako savam dēlam vai
mēitai. Lausim viniēm brīvību pasiēm
vēidot savas attiēcības. Tomēr, ja kaut kas
galīgi iēt nēparēizi, tad gan vajadzētu
nēuzspiēsti iējauktiēs, bēt laujot viniēm pasiēm to
gala lēmumu piēnēmt.
Kristus ir sacījis par svarīgam liētam musu dzīvē,
ka mums vispirms ir jamēklē Diēva valstība un Vina
taisnība, tad arī viss parējais tiks iēdots, arī sīs
labas attiēcības gimēnē. Mēs varam sēcinat, ka tas
ir tas divas vissvarīgakas liētas, kuram mums ir
javēlta visvairak laika. Pirma ir rupētiēs par savu
garīgo izaugsmi, darot dēbēsu Tēva liētas, kas ir
Kristus liēcinasana visiēm un Diēva valstības un
Vina taisnības mēklēsana. Un ta otra svarīgaka liēta
viēnmēr ir gimēnē, nē darbs vai hobijs.
Rēizēm gimēnēs ir kadas situacijas, kuras ir
jarisina. Viēna sada situacija paradas Evangēlija

tēksta notikuma ar Jazēpu, Mariju un Jēzu. Jazēps un
Marija bija nogajusi viēnas diēnas gajiēnu, kas ir
diēzgan liēls attalums, un, nēatradusi Jēzu piē
pazinam, vini saka rīkotiēs. Vini nēgaidīja, bēt tudal
dēvas atpakal, visus izjautajot un mēklējot. Visbēidzot
Jazēps un Marija Jēzu atrada. Ipatnēja viēta—tēmplī,
nēvis kopa ar saviēm viēnaudziēm, bumbu spēlējot
vai vēl kadas citas liētas darot. Vinu atrod tēmplī, kur
Vins sarunajas ar rēligiski izglītotiēm cilvēkiēm, kas
izbrīnījas un bija loti parstēigti par Vina saprasanu. Jo
Jēzus jau nēbija tikai viēnkarsi cilvēka bērns, Vins bija
visuvarēna Diēva Dēls. Saja situacija, kad Jazēps un
Marija atrada Jēzu, vini bija noskumusi un vini Vinam
sacīja, “kapēc Tu mums ta darīji?”, bēt vini nēkliēdza
un vini nēlamajas, tikai miērīgi uzdēva savu
jautajumu.
Tad, kad mums ir kadas situacijas gimēnē,
atcērēsimiēs par to brīniskīgo, visskaistako vardu, ka
visu var atrisinat. Un tas vards ir nēkas cits ka miers.
Ar miēru piēiēt visam situacijam. Ja mēs ēsam
iēkarsusi, un brīzam ta jau ir, jo mums visiēm ir kaut
kadas robēzas, cik mēs varam
panēst un cik mēs nēvaram,
cik mēs varam izturēt un cik
mēs nēvaram, tad ir tads labs
padoms—apsēstiēs
un
izskaitīt līdz 10. Ja ar to
nēpiētiēk, tad kadu laiku
pagaidīt un tad mēginat tomēr
to situaciju miērīga cēla
risinat, tad, kad mums tas
šūmes ir nogajusas, kad mums
ta
spriēdzē
ir
druscin
pazudusi, tad miērīgi izrunat
saspīlētas liētas, Diēvs bus
mums līdzas un palīdzēs visas
situacijas arī atrisinat, jo Vins
ir musu dzīvēs galvēnais padomdēvējs.
Nēviēna musu gimēnē nav pasargata no kadam
domstarpībam, viēdoklu dazadībam vai pat
konfliktiēm. Sodiēnas ēvangēlija tēksts mums sniēdz
iēskatu, ka rīkotiēs, lai butu pēc iēspējas mazak
konfliktu, un ka tos risinat, ja rēiz notikusi.
Atcērēsimiēs, ka Diēvs mus ir radījis viēnrēizīgus, tas
ir, viēna ēksēmplara, un, ka, katrs no mums so pasauli
un situacijas dzīvē uztvēram savadak, tadēl lausim
ikviēnam brīvību savas izvēlēs, ja, arī bērniēm,
nēuzspiēzot savu, skiētami visparēizako vēidu.
Sakartosim vissvarīgakas liētas, lai mazak svarīgas
nēaizēnotu galvēnas. Visbēidzot, kad rēiz jarīkojas,
darīsim to savlaicīgi, rupīgi un diēviska miēra. Amēn
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DRAUDZES LOCEKĻI PAPILDUS ZIEDOJUŠI
no 2017. gada 15. marta līdz 15. maijam draudzes vajadzībām
4/16/17
4/23/17

Līga un Imants Ejups—$100
Inara un H. Grigolats—$100

4/23/17

Inara un Arvīds Rupēiks—$100
N. Vēisbērgas piēminai

Ivara Freimaņa piemiņai:
4/17/17

Maija Zaimins

4/17/17

Martin D. Prēiss

4/17/17 Dacē Vēntērs

4/17/17

Anda & Stēphēn Sokalski

4/17/17

Lucija Sprēnnē

4/17/17 Aivars Kuplis

4/17/17

Norbērts Klaucēns

4/17/17

Uldis & Iēva Briēdis

4/17/17 Arturs un Dacē Kulans

4/17/17

Eugēnē & Mara Pocs

4/17/17

Inta & Andrējs Ravē

4/17/17 Ruta Trēknais

4/17/17

Dacē Pēncis

4/17/17

Inara & Janis Iēvans

4/17/17 Juris Mēistērs

4/17/17

Inara S. Kirsons

4/17/17

Inara Kirstēins

4/17/17 Kristina & Jon Robērts

4/17/17

Valdis A. Skomba

4/17/17

Aija & Mitchēll Mrugacz

4/17/17 Asrtīda & Karlis Robēzniēks

4/17/17

Parsla Gagainis

4/17/17

Gunta & Talivaldis Cēpurītis

4/17/17 Arturs & Mirdza Gaikis

4/17/17

Linda & Toomas Tomson

4/17/17

Minjona & Gatis Plumē

4/17/17 Anita & Daumants Haznērs

4/17/17

Gita Grīvins ar gimēni

4/17/17

Dobrila & Pētar Kovac

4/17/17 Ruta Krolls

4/17/17

Zigfrīds Jirgēns ar gimēni

4/17/17

Rita & Stasis Baginskis

4/17/17 Edvīns Tums

4/17/17

Astrīda Mēngēlis

4/17/17

Philip & Mara Lotich

4/17/17 Margarēt McDonald

4/17/17

Imants, Līga & Sarma Ejups

4/17/17

Aina & Larisa Salēniēks

4/17/17 Ruta Frēimanis ar gimēni

$3165.00

Kopā: $3465.00
Parskatu sagatavoja: Janis A. Iēvans

A

prīlī dzimsanas diēnas svinēja: Lucija
Sprēnnē, Dacē Pēncis un Austra Kēlērē

M

aija mēnēsa gavilniēki.
No krēisas svēicēji: mac. O. Frēimanis, Inara Blumbērga un Nora Brita
Blumbērga. Jubilari: Mara Skultē, Gunars Blumbērgs (80!), Kristofērs
Blumbērgs, Ivars Kēlērs un Eriks Blumbērgs.
Foto: Elizabētē Frēimanē
5

L

iēldiēnu rīts, kad 2017.
gada 16. aprīlī musu diēvnama svinējam Kristus Augsamcēlsanas svētkus, musu
diēvnama kopa pulcēja visas
paaudzēs: gan bērnus gan
jauniēsus, gan piēaugusos—
vairak par 80!

D

raudzēs ansamblis izpildīja dziēsmu:
„Sirds pamostiēs, jau saulē spīd”
No krēisas: Ruta Pulina, Ruta Vēitmanē, Inēsē
Stokēs, Elizabētē Frēimanē, Rasma Priēdē, Parsla Gagainis, Inta Duks, Gunta Kirstēins un
Ojars Frēimanis
Foto: no O. Frēimana pērsoniska archīva

I

ēsvētību
diēvkalpojums
notika 2017. gada
30. aprīlī musu
diēvnama abam
lutēranu draudzēm.
Sogad no musu
draudzēs iēsvētījas
4 jauniēsi, kas
notēikti bija pēdējo
gadu liēlaka grupa.
Attēla no krēisas:
Sv. Pētēra draudzēs
mac. Ojars
Frēimanis, Cianas
draudzēs mac.
Gundēga Puidza,
Emīls Magonē (Sv.P.), Lillia Dimants (Sv.P.), Sabīnē brunovskis (C.), Talia Tomson (Sv. P.) un Dēnvērs
Dimants (SV. P)

Foto: Elizabētē Frēimanē
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I

ēsvētību diēvkalpojuma aktīvi
piēdalījas visi iēsvētamiē jauniēsi,
gan lasot Bībēli, gan atsēviskas
draudzēs lugsanas dalas. Sprēdikis
bija sadalīts trīs dalas, jo tēma bija
izvēlēta no Pavila 1. Kor 13 „Ta nu
paliēk ticība, cērība un mīlēstība…”
Katrs iēsvētību lēkciju skolotajs
runaja par viēnu no sīm tēmam:

macītaja Gundēga Puidza par ticību, macītajs Ojars
Frēimanis par cērību un skolotaja Silvija KlavinaBarshnēy par mīlēstību.
Foto: Elizabētē Frēimanē

Dzidra dzima 1922. gada 6. janvarī. Dzidra kopa ar masu
Rasmu uzauga “Siētinos”, lauksaimniēcība Rēmbatēs pagasta nētalu no Liēlvardēs. 1944. gada matē ar mēitam piēviēnojas bēglu straumēi uz Vaciju. Vacija iznak patvērtiēs Ansbacha. Kad sakas bēglu izcēlosanas laiks no piēdavajumiēm
uz dazadam zēmēm, matē uzskatīja, ka jabrauc uz Amēriku,
un nonaca Sakramēnto, Kalifornija 1950. gada. Darba iēspējas tur bija iērobēzotas, un Dzidra nonaca Cikaga, kur apprēcējas ar Elmaru Ozolinu 1952. gada. Latviēsu sabiēdrība
un sarīkojumi dzīvi bagatinaja. Arī latviēsu draudzē, īpasi
Dzidras vīram bija tuva. Dzīvi Dzidra ir pavadījusi saskanīga
kopība ar masu Rasmu Kēmmi. Dzidra: “Esmu patēicīga, ka
nēpiēdzīvojam komunismu Latvija un izbraucam, un tē labi
dzīvojam, tomēr sirds man un masai viēnmēr piēdērēja Latvijai. Latviēsu tauta ir laba tauta, to saku aiz mīlēstības prēt Latviju. Es tē nēkad nēiēdzīvojos, nējutos majas.” Dzidra Ozolina mira 2016. gada 12. junija. Sv. Pētēra draudzē ir loti patēicīga par Dzidras atstato novēlējumu draudzēi.
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Č ikagas Sv. Pētēra draudzēs tēlpas

2017. gada 4. maija notika ALAs rīkotiē “Balta galdauta svētki”. So pasakumu atklaja ALA Kulturas nozarēs vadītaja Līga Ejupa. Klatēsosos
uzrunaja Latvijas Rē-

publikas vēstniēks ASV Andris Tēikmanis, kurs pastastīja savas atminas par
laiku, kad pats bija iēvēlēts tolaik Latvijas tēritorija pastavosaja Augstakaja
Padomē, un
piēdalījas
pozitīva
balsojuma
1990. gada
4.
maija
sēdē
par
Latvijas
valstiskas nēatkarības atjaunosanu. Vins
tapat klatēsosos apsvēica Latvijas Nēatkarības atjaunosanas svētkos. ALAS Kongrēsa dēlēgatus, viēsus no Latvijas, Cikagas

latviēsu sabiēdrību un iēradusos viēsus
no citam ASV pilsētam uzrunaja ALAs
priēkssēdis Pētēris Blumbērgs un Latvijas
goda konsuls Ilinojas pavalstī Robērts
Blumbērgs. Sv. Pētēra draudzēs ansamblis
saja pasakuma piēdalījas ar Zigmara Liēpina komponēto dziēsmu “Zibsnī zvaigznēs aiz Daugavas” un, piēminot muzība
aizgajuso Albērtu Lēgzdinu, vina komponēto dziēsmu: “Es rēdzēju balēlinu.” Pēc
tam sēkoja nēformalas parrunas piē vīna
glazēs un uzkodam, ko, patēicotiēs ALAs finansējumam, bija palīdzējusas sarupēt Sv. Pētēra draudzēs damas Damu saimēs priēksniēcēs Inaras Blumbērgas vadība. Uzkodas un dzēriēnus varēja baudīt stavot piē
ar baltiēm galdautiēm saklatiēm galdiēm. Balta galdauta svētki ir jaunas tradīcijas piētēikums atzīmēt
1990. gada 4. maija Latvijas PSR Augstakas padomēs dēklaraciju par Latvijas Rēpublikas nēatkarības atjaunosanu. „Mēs cēram, ka 4. maija siē baltiē galdauti uz galdiēm, kopa sēdēsana un svinēsana klus par iērastu tradīciju aizviēn vairak katra maja, katra kopiēna,” pauz kulturas ministrē Dacē Mēlbardē. Balta galdauta svētku idēja ir pavisam viēnkarsa: sanakt kopa piē skaisti klata balta galda, atcērētiēs un parrunat, ko
mums nozīmē but latviēsiēm brīva valstī - Latvija.
Ojars Frēimanis, foto: Robērts Blumbērgs un Elizabētē Frēimanē
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S

v. Pētēra diēvnama 2017.
gada 14. maija notika Matēs jēb
Gimēnēs diēnas diēvkalpojums
ar sēkojosam pusdiēnam un
Emīlijas Blumbērgas izvēidoto
lugu
par
maminas
nēpiēciēsamību
gimēnē.
Diēvkalpojums pulcēja kopa 64
diēvludzējus, liēlus un mazus.
Pankukas pusdiēnam bija
sarupējusi Uldis Pulins un Tom
Tomson
ar
palīgiēm.
Piēaugusos ciēnaja arī ar
mimoza.
Paldiēs
viniēm!
Paldiēs Emīlijai par sarakstīto
un uzvēsto lugu, paldiēs visiēm
“aktiēriēm”, kuri piēdalījas luga.
“Kas notiek bez mammas”
Sēnos, sēnos laikos, skaista pilsēta, kur
visi sapni ir piēpildīti, Vudēila, dzīvoja
maza mēitēnē, Sofija, ar vinas mammu
un parējo gimēni. Diēmzēl, Sofija nēkad
nēgribēja mammas palīdzību. Un katru
diēnu Sofija tēica mammai. "Nē, ēs varu
visu darīt viēna pati." Protams, vina
jaunu atrastu brīvību, Sofija
protams izvēlējas vispirms
darīt,
ko
katrs
bērns
izvēlētos…
Sofijas
gaja
skatītiēs vinas vismīlako
tēlēvīzijas programmu. Bēt,
vina aizmirsa, ka uzgriēzt
tēlēvīziju, jo mamma to vinai
viēnmēr darīja. Vajadzēja
zvanīt mammai. Bēt Sofija arī
nēzinaja
vinas
tēlēfona
numuru. Nu vēcmammina
zinas vinas tēlēfona numuru.
Vēcmammina bija loti vēca
un daudz gulēja. Vina saka
vinai noskaitīt mammas tēlēfona numuru. Vina
noskaitīja pirmos 3 numurus kas bija….9…..1……
1…..bēt tad vēcmammina aizmiga. Ka visi jau zina,
kad piēzvana 911, tad atnak policija. Vudēilas
policisti atnaca. (iēstaiga mazs puisis policista
apgērba) Vins bija tads mazs policists, bēt

nēvarēja visu viēna pati izdarīt, bēt vina to
nēzinaja, jo vina bija bērns. Bēt viēnu diēnu,
mamma izdomaja vinai atlaut tikt gala bēz vinas
palīdzības. Matē tēica, ka vina brauks uz vēikalu un
tulīt bus atpakal. Kaut paps bija darba, vina atstaja
Sofiju ar vēcvēcakiēm un ar savu masu. Ar savu

9

draudzīgs. Vins izskaidroja Sofijai, ka vinai vajadzētu
izpildīt majas darbus, nēvis skatītiēs tēlēvīziju. Sofija
tad saka izpildīt majas darbus, bēt apstajas uz otro
jautajumu,
jo
vina
nēzinaja,
ko
vards
"prētpulkstēnradītajvirziēns" nozīmē. Vina prasīja
mazai masai. Diēmzēl, maza masa nēvarēja izpalīdzēt,
jo vina pati tikai zinaja divus vardus: mamma un pīrags.
Nu, jau bija laiks
sagatavot
vakarinas
un
Sofija
saka
uzklat galdu. Bēt
kruzēs bija uz
visaugstaka
plaukta. Sofija
nēkad
tur
nētiktu
pati
augsa. Vina gaja
prasīt
vēctētinam palīdzību, bēt vins vinai izstastīja, ka
vins nav palīdzējs pa maju kops 1986. gada. Sofijai
tad tikai bija viēna izvēlē…pasai kapt augsa piē
plaukta. Vina bēidzot tika piē kruzēm un gaja pildīt

kruzi ar piēnu. Diēmzēl, Sofija nēvarēja viēna pati
attaisīt piēna pudēli. Taja momēnta, Sofija uzzinaja
ka mamina tiēsam ir loti vajadzīga. Un kad
mamma tika atpakal no vēikala, Sofija atri
apkampa savu mammu. Un mamma smaidīja, ka
Sofija izgudroja, mammas ir viēnmēr vajadzīgas.
Priēcīgu Matēs diēnu!
Scēnarija autorē: Emīlija Blumbērga,
foto: Elizabētē Frēimanē un Ojars Frēimanis
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KRISTĪGAS ZIŅAS

S

LATVIJĀ

K

PASAULĒ

adas Kubas ēvangēliskas draudzēs macītajs notiēsats un iēslodzīts pēc tam,
kad vins savus bērnus iznēma no publiskas skolas, lai
vinus skolotu majas. Macītajam Ramonam Rigalam aprīlī tika piēspriēsts gada iēslodzījums par savu bērnu majmacību.

vinot
Rēformacijas
500. jubilēju, sogad notiēk
daudz tēmatisku pasakumu. Sēstdiēn, 27.maija
plkst.9:30 Rīgas Sv. Pētēra
baznīca parēdzēta rēformatora Andrēasa Knopkēna
gramatas “Vēstulēs romiēsiēm skaidrojums un 24 tēzēs”
atvērsana.
Pēc tam plasaka gramatas prēzēntacija parēdzēta svētdiēn, 28.maija plkst.16 Katlakalna baznīca. Andrēass
Knopkēns bija viēns no rēformacijas kustības aizsacējiēm Rīga, Livonija. Martins Lutērs ir novērtējis Knopkēnu ka uzticīgu Kristus kalpu.

Savukart vina siēvai Adjai tika piēspriēsts majas arēsts
uz viēnu gadu. Nēsēn Vasingtona piē Kubas vēstniēcības
pulcējas apmēram 20 protēstētaji, kuri vēlējas vēstniēkam iēsniēgt pētīciju ar 31 000 parakstu par macītaja
atbrīvosanu, tomēr vēstniēcība protēstētajus nēviēns
nēpiēnēma.

Š
ovasar, no 9. līdz 11. junijam notiks kristīgs vīru pasakums “Stiprums, ko dod Diēvs”. Pasakuma tiks vēltīta

K

riss Blu ir slavēsanas vadītajs no Noksvillas, kurs
iēkluvis ASV vokalistu konkursa “Balss” finala, izpildot
dziēsmu “Vēd mani piē Kunga”. Dziēdatajs, uzzinot, ka ir
finala cētriniēka, tvitērī iztēica patēicību Diēvam un visiēm klausītajiēm.

uzmanība vīriskīgumam Bībēlē, ko par to saka Diēvs, ka
arī parrunatas problēmas, ar ko sastopas musdiēnīgs
kristiētis.

Vīru pasakums notiks “Abolos”, Lauciēnas pagasta, Talsu
novada. Pasakuma aicinati piēdalītiēs kristīgi vīri no dazadam draudzēm bēz vēcuma iērobēzojuma. Noslēdzosaja dala visi vīru pasakuma dalībniēki bus aicinati piēdalītiēs “Plavu Kausa” - volējbola turnīra.

Konkursa laika katru nēdēlu draudzēs locēkli ludza Diēvu par Krisa uzstasanos. No visiēm konkursa priēksnēsumiēm Krisa izpildījums bija vispatiēsakais un visēmocionalakais. Konkursa skatītaji to novērtēja, pauzot īpasas ovacijas. Kriss Blu saja konkursa ir slavēnas dziēdatajas Alīsijas Kīzas komanda.

V

isi intērēsēnti aicinati uz sēminaru par kalposanu
barēniēm un arpusgimēnēs aprupēs iēspējam. Sēminars
notiks svētdiēn, 21.maija plkst.16 Siguldas katolu baznīca, Raunas iēla 8. Sēminaru rīko Latvijas Kristīga aliansē
barēniēm.

D

raudzē “Orchard Hill” ASV Pēnsilvanijas stata iēgadajusiēs kadas baznīcas ēku, kas bija parvēidota par
naktsklubu. Eka tika uzbuvēta 1908.gada un kalpoja ka
katolu baznīca, bēt 2001. gada īpasums tika pardots un
kluva par klubu “Altara Bars”.

Ar liēcībam, praktisko piērēdzi un informaciju par dazadam aprupēs iēspējam dalīsiēs: Siguldas Barintiēsas vadītaja Zanē Krauzē, profēsionalas audzugimēnu apviēnības vadītaja Arija Martukanē, gimēnē, kuru aprupē ir vairaki audzubērni, Rīgas Vēcas Sv. Gērtrudēs lutēriskas
draudzēs parstavji un Grasu bērnu ciēmata vadītaja Sandra Stadē. Latvija joprojam arpusgimēnēs aprupē atrodas 1294 bērni, bēt ir vismaz 850 000 cilvēku, kas sēvi
uzskata par kristiēsiēm. Kristus maca uznēmtiēs atbildību par vajakajiēm, arī – barēniēm. Latvijas Kristīga aliansē barēniēm aicina katru pardomat savas iēspējas, lai
situaciju mainītu un palīdzētu siēm bērniēm, kuri nē tikai ciēs tadas sapēs, kuras mums gruti pat iztēlotiēs, bēt
ir arī musu sabiēdrības dala, musu nakotnē.

Draudzi “Orchard Hill” Vēksforda katru nēdēlu apmēklē
aptuvēni 2500-3000 cilvēku. Draudzē iēgadajas Altara
baru Pitsburga par 800 000 dolaru, lai varētu paplasinat
savu kalposanu. Ekai gan vēl ir nēpiēciēsami rēmontdarbi, pirms to pilnība varēs izmantot ka draudzēs pulcēsanas viētu.
Zinas, izmantojot intērnēta rēsursus,
apkopoja O.Frēimanis
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DIEVKALPOJUMU, PASĀKUMU UN KALPOTĀJU SARAKSTS

J ūnijs

4. jūnijs
11. jūnijs
18. jūnijs
25. jūnijs

10:00—Vasarsvētki—Svētā Gara svētki. Diēvkalpojums ar diēvgaldu.
10:00—Aizvesto atceres diena. DSK rīkots diēvkalpojums Ciana.
11:00—DSK Oikumēnisks diēvkalpojums un pikniks, musu baznīca.
10:00—Laju vadīts diēvkalpojums.

2. jūlijs
9. jūlijs

10:00—Kopīgs diēvkalpojums ar Cianas draudzi Cianas baznīca.
10:00—Diēvkalpojums ar diēvgaldu.
13:00—Kapu svētki Akāciju kapos, kalpo mac. Ojars Frēimanis
10:00—Diēvkalpojums.
10:00—Diēvkalpojums ar diēvgaldu.
10:00—Diēvkalpojums.

J ūlijs

16. jūlijs
23. jūlijs
30. jūlijs

A

ugusts
6. augusts

10:00—Diēvkalpojums.
10:00—Kapu svētki Oak Ridge kapos. Kalpo mac. Gundēga Puidza
10:00—Diēvkalpojums.
10:00—Diēvkalpojums.
10:00—Diēvkalpojums.

13. augusts
20. augusts
27. augusts

S

eptembris
3. septembris
10. septembris
17. septembris
24. septembris

P

10:00—Kopīgs diēvkalpojums ar Cianas draudzi musu baznīca.
10:00—Diēvkalpojums.
13:00—Kapu svētki Olīvkalna kapos, kalpo mac. Olgērts Cakars
10:00—Divvalodīgs diēvkalpojums ar diēvgaldu.
10:00—Diēvkalpojums.
11:30—Bībēlēs stunda.

ērminderi

4. jūnijs

Austra un Ivars Kēlērs

9. jūlijs

Modris Galēniēks

18. jūnijs

Parsla Gagainis

16. jūlijs

Ilmars Riēkstins

25. jūnijs

Rasma un Janis Priēdē

23. jūlijs

Inēsē Stokēs

30. jūlijs

Inta Duks

6. augusts

Arija Bērgmanē

3. septembris

Guntis Kirstēins un Dacē Pēncis

13. augusts

Ruta Eichēnfēlds

10. septembris

Kalvis Cērs un Maija Tilliks-Dombrovskis

20. augusts

Andrējs Ezērs

17. septembris

Bēnita Lackajs un Eriks Sprēnnē

27. augusts

Arturs Gaikis

24. septembris

Inara un Janis Iēvans

27., 28. un 29. sēptēmbrī plkst. 12:00—Celsmes diēnas Ciana. “Pa dvēseles dziedināšanas ceļu” Vada
mac. Linards Rozēntals no Latvijas.
Ja nēvar nolikta diēna kalpot, pērmindēriēm ir jasaruna sēv aizstajējs. Ja tas nav iēspējams, ludzu iēpriēks pazinot
pērmindēru kopas vēcakai: Parslai Gagainēi: 847-204-7863; parslag@gmail.com

Pārsla Gagainis

Liturģiskās krāsas: 4. junijs—SARKANA, no 18. junija līdz 24. sēptēmbrim—ZAĻA

Sastādīja: mācītājs Ojārs Freimanis
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DĀMU SAIMES KALENDĀRS

J ūnijs

2. un 3. junijs
4. junijs
11. junijs
18. junijs
25. junijs

no 09:00 līdz 16:00 abas diēnas Ratnīcas tirgus
Kafijas galds. VII grupa, vadītajas: Māra Sventenckis un Anna Blumberga
DSK Aizvēsto diēvkalpojums Ciana. Visas draudzēs nēs grozinus.
DSK Pikniks Sv. Pētēra draudzēs izkartojuma
Kafijas galds.

9. julijs
16. julijs
23. julijs
30. julijs

Mini kafijas galds—atbildīga III grupa
Mini kafijas galds—atbildīga V grupa
Mini kafijas galds—atbildīga VII grupa
Mini kafijas galds

J ūlijs

A

ugusts
6. augusts
13. augusts
20. augusts
27. augusts

S

Mini kafijas galds
Mini kafijas galds—atbildīga III grupa
Mini kafijas galds—atbildīga II grupa
Mini kafijas galds—atbildīga IVgrupa
11:45—Damu komitējas Valdēs sēdē

eptembris
3. sēptēmbris
10. sēptēmbris
17. sēptēmbris
23. sēptēmbris
24. sēptēmbris

Siltas pusdiēnas—I grupa, vadītajas: Vija Reinfelde un Gunta Kiršteina
Kafijas galds.
Kafijas galds.
Glēznu izstadē
Kafijas galds.

elsmes dienas
27. sēptēmbris
28. sēptēmbris
29. sēptēmbris

12:00—par uzkodam atbildīga Cianas draudzē
12:00—par uzkodam atbildīga Baptistu draudzē un Katolu kopa
12:00—par uzkodam atbildīga Sv. Pēteŗa draudzē

C

2017. gada 4. maija musu draudzē sarīkoja ALA’s atbalstīto
BALTO GALDAUTA VAKARU. Vakars izdēvas burvīgi! Daudzi
ALA’s dēlēgati, musu draudzēs locēkli ka arī citi tautiēsi kuplinaja so vakaru. Baltiē galdauti, baltiē ziēdi un sarkan-baltsarkanais karogs grēznoja musu lējas tēlpu un viēnrēizējas
uzkodas, vīns un bols miēloja viēsus. Paldiēs visam damam,
kas palīdzēja iēkartot tēlpu, gatavoja uzkodas un palīdzēja visu iēkartot un nokartot. Paldiēs, paldiēs!
Inara Blumbērga
Foto: Arija Bērgmanē

STIPENDIJAS
Līdzīgi ka citus gadus, ludzams piētēiktiēs piē Damu komitējas priēksniēcēs uz stipēndijam Kr. Barona
Latviēsu skolai, Garēzēra nomētnēm un GVV, ka arī „Svēika Latvija” projēktam.
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J ŪNIJS

DZIMŠANAS DIENAS UN JUBILEJAS

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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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!

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.

Draudzes telpas var aizrunāt, sazinoties ar Uldi Pūliņu:
Mobilais: 630-759-8314; e-pasts: uvpulins5@gmail.com

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
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DRAUDZES ZIŅAS
St. Peter's Latv. Ev.- Luth. Church
450 Forest Preserve Drive
Wood Dale, IL 60191-1983

Draudzes mācītājs:
Draudzes priekšnieks:
Draudzes priekšnieka palīdze:
Dāmu komitejas priekšniece:

Ojārs Freimanis
Uldis Pūliņš
Inese Stokes
Ināra Blūmberga

Tālrunis baznīcā:

630-595-0143

773-818-6965;
630-759-8314;
708-532-3471;
847-832-0933;

ojars.freimanis@gmail.com
uvpulins5@gmail.com
ineses@ameritech.net
gblumb@aol.com

Kasieres:
Rūta Veitmane:
Lūcija Sprenne:

847-398-2631
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.
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