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LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE 

VAŠINGTONĀ, DC 



 

SVĒTDIENĀS: 

9:15 Latviešu skola  10:00 Zaķīši 

11:00 DIEVKALPOJUMS 
No  28. maija - 10:00 




 

DRAUDZES NAMS UN KANCELEJA 

400 HURLEY AVENUE 

ROCKVILLE, MD  20850-3121 

Tel:  301/251-4151 

Virtuvē:  301/251-0779 

e-pasts:  dcdraudze@verizon.net 

www.dcdraudze.org 
 

MĀCĪTĀJA 

prāv. Anita Vārsberga Pāža 

baznīcā 301/251-4151 

mobilais  301/302-3270 

macanitavp@gmail.com 
 

DRAUDZES PRIEKŠNIEKS 

Jānis Vītols  703/264-0089 

vavitols@gmail.com 
 

DĀMU KOMITEJA 

Lolita Bebris 301/460-3596 

bebrisl@verizon.net 

Baiba Ozola 703/425-9575 

BSOzols@yahoo.com 
 

SKOLAS PĀRZINE 

Aija Celma-Evans 703/425-2660 

dclatviesuskola@gmail.com 

 

SAIMNIEKS 

Marcus Birznieks 301/610-9721 

 

TELPU LIETOŠANAS PĀRZINE 

Dace Zalmane  703/442-8458 

dzalmanis@yahoo.com 

 

BAZNĪCAS KALENDĀRS 
Informācija jūnija, jūlija un augusta  

numuram jāiesniedz kancelejā  

līdz 15. maijam! 

 

2017. gada MAIJS 

Ar * atzīmētie pasākumi sīkāk aprakstīti Īsziņās. 

 
 

 trešdien, 3. maijā – 10:00  Svētbrīdis 

  

 no 5.–7. maijam – Latviešu skolas nometne 

 Skycroft Conference Center, South Mountain, Middletown, MD 
 

7. MAIJĀ – Labā gana svētdiena 

11:00 Laju vadīts DIEVKALPOJUMS.  Kafijas galds. 
  

 trešdien, 10. maijā – 10:00 Svētbrīdis, 19:30 Padomes sēde 

 

14. MAIJĀ – Ģimenes diena piektajā Lieldienu svētdienā 

9:15 Latviešu skola, 10:00 Zaķīši,  

11:00 Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS.  

Kafijas galdu klāj Dāmu komiteja. 

 

 trešdien, 17. maijā – 10:00  Svētbrīdis 

 

21. MAIJĀ – Sestā Lieldienu svētdiena 

11:00 Latviešu skolas izlaiduma DIEVKALPOJUMS un sarīkojums*  

no 9:00-10:45 LASL pieņems pakas sūtīšanai uz Latviju 

 

 trešdien, 24. maijā – 10:00  Svētbrīdis 

 

Sākot ar 28. maiju, kārtējie dievkalpojumi notiek 10:00 no rīta. 

 

28. MAIJĀ – Debesbraukšanas diena (25.V.) 

10:00 Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS 

  

 trešdien, 31. maijā – 10:00  Svētbrīdis 

 

4. JŪNIJĀ – Vasarsvētki 

10:00  Laju vadīts DIEVKALPOJUMS 

 

11. JŪNIJĀ – Trīsvienības svētki 

11:00  Jauniešu iesvētes DIEVKALPOJUMS. 

Iesvētībām sagatavoti Andris Ģērmanis, Laila Ģērmane un Zīle Bemis. 

 

 

Ceturtdien, 8. jūnijā plkst. 19:30 

 

Pavasara koncerts 
 

EVITA PEHLAKA, soprāns. 

 

Uz koncertu aicina Latviešu organizācijas Vašingtonā (LOV) 

un Latvijas Vēstniecība ASV. 

Sīkāka informācija sekos. 
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Brīvdabas baznīca 
Austrālijas latviešu 
izglītības centrā 
‘Dzintari,’  

Tālumā – okeans 

 

Mīļā draudze!   

Sirsnīgi pateicos draudzei par Sabata atvaļinājumam 
atvēlētajiem trīs mēnešiem, draudzes padomei un 
Sabata komitejai par atbalstu un visu lietu 
izkārtošanu, viesu mācītājiem, draudzes lajiem un 
jauniešiem par kalpošanu – un katram, kas par mūsu 
draudzi un manu kalpošanu šinī laikā aizlūdza.  Dievs 
mūs vienoja mūsu lūgšanās un Viņa svētībā! 

Laiks prom no ikdienas kalpošanas deva man 
nepieciešamo iespēju pārdomāt savu aicinājumu un 
kalpošanu, kā arī mūsu kopējo kalpošanu 
Vašingtonas draudzē.  Laiks pavadīts ar ģimeni 
atļāva atpūsties Dievā un neaizmirst, ka Viņš visu 
radījis ‘labu esam.’   Saprotu, ka viesmācītāji jūs arī 
izaicināja uz līdzīgām pārdomām – ko nozīmē būt 
luterānim?  Ko nozīmē būt draudzei?  Latviešu ev. 
lut. draudzei? 

Nākamajos mēnešos kopā ar draudzes vadību 
veidosim plānu, kā es un jūs varētu dalīties mūsu 
atklājumos un novērojumos – lai tas, ko mēs katrs 
piedzīvojām, pārdomājām, nepaliktu pagātnē, bet 
mūs uzvestu un labu ticības ceļu uz nākotni. 

Māc. Anita 

 

 

UZMANĪBU DĀMAS! 

Ja bijāt baznīcā svētdienā 19. martā, lūdzu 

pārbaudiet vai Jūsu skapī nekarājas Jūsu melnās 

žaketes/jakas vietā melns pusmētelis ar jostu, ko aiz 

pārskatīšanās paņēmāt no pakaramā baznīcas 

priekštelpā. Tur vēl joprojām stāv pakārta Jūsu 

žakete. Zvanīt:  Vitai Ramanei   301/251-5954  

 
 

 
 

No XIV Vispārējo latviešu dziesmu un deju 

svētku ASV Rīcības Komitejas 
 

 

Meklējam palīgus! 
 

Vēl arvien ir vajadzīgi: 

 biļešu kontrolieri un pārdevēji 

 suvenīru pārdevēji 

 informācijas galda darbinieki 

 modes un mākslas izstādes dežuranti 

 u.c. 

Aicinām pieteikties SignUpGenius lapā.  

Saitiņu atradīsiet svētku mājas lapas 

www.LatvianSongFest2017.com "Atbalsts" sadaļā 

zem "Nākt palīgā".  

Varat arī zvanīt Aijai Moellerei 703-217-1990. 
 

Pērciet biļetes! 
Ja vēl neesat paspējuši iegādāties biļetes uz 

koncertiem un sarīkojumiem, neatlieciet uz pēdējo 

brīdi! Vairākiem pasākumiem ir atlicis ierobežots 

skaits brīvo vietu. 
 

Vēl ir vietas viesnīcā pirmdien 
Svētku viesnīcā Renaissance Baltimore Harborplace 

ir vēl pieejamas istabas pirmdienas vakaram, 3. 

jūlijā, ja brauciet tikai uz kopkora koncertu, svētku 

banketu un balli un gribat kārtigi izpriecāties, 

neuztraucoties par braucienu mājās. Zvaniet 1-410-

547-1200 un pieminiet "2017 Latvian Song & 

Dance", lai saņemtu pazemināto cenu $179. 

 

Aijai Moeller  

http://www.latviansongfest2017.com/
tel:(703)%20217-1990
tel:(410)%20547-1200
tel:(410)%20547-1200
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