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Draudzes ziņas
DRAUDZES VALDE
Dārgie draudzes locekļi!
Ierastā kārtā vasaras mēneši ir laiks, kad draudzes un sabiedriskās
dzīves ritms mazliet pierimst un katrs nu steidzam izbaudīt vasaras
atpūtu. Esam to tik tiešām godam pelnījuši. Gada sākuma un
pavasara mēneši bija notikumiem un pasākumiem pilni, kuros
katrs ieguldījām lielu darbu un laiku, lai tie izdotos. Nupat maijā
atzīmējām Ģimenes dienu, kurā atkārtoti pārliecinājos par to, ka
mūsu draudzei ir nozīmīga loma daudzu cilvēku dzīvēs.
Mums priekšā stāv vairāki izaicinājumi rudenī. Kā ierasts,
tiksimies draudzes Dārza svētkos un Bazārā. Bet nu par šiem
sarīkojumiem sīkāka informācija sekos nākamajā ZVV numurā.
Izsaku visiem lielu pateicību par atsaucību un palīdzību draudzes
darbības nodrošināšanā un sarīkojumu organizēšanā.
Novēlu visiem labu atpūtu un Dieva svētību!
Kārlis Veilands

DRAUDZES KALENDĀRS

svētdien,

9.septembrī 1pm

Zariņu mājās 199 Seminary Drive, Menlo Park
Programmā:
gardas pusdienas (ziedojums $25), izloze ar lieliskām balvām
(gardumi, dāvanu kartes u.c.), peldēšanās!
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IN MEMORIAM

Miris Alnis Ramanis
Dzimis 1927.g. 5.janvārī Rīgā, Latvijā
Miris 2018.g. 17.aprīlī Sanhosē, Kalifornijā

Mirusi Rute Ūdris
Dzimusi 1933.g. 20.jūlijā Rīgā, Latvijā
Mirusi 2018.g. 29.aprīlī Sakramento, Kalifornijā

Mirusi Maiga Lapkašs
Dzimusi 1926.g. 21.septembrī, Latvijā
Mirusi 2018.g. 12.jūnijā Ukiah, Kalifornijā

LELBA Pārvaldes ziņas

PRIECĪGUS, SVĒTĀ GARA IEDVESMOTUS VASARSVĒTKUS!
“Svētais Gars pūš, kur grib!” Priecīgus, Svētā Gara iedvesmotus
Vasarsvētkus!
"Svētais Gars pūš, kur grib," tā Jēzus mācīja un tā tika pierakstīts
Jāņa Evaņģēlijā 3:8. Pēc augšāmcelšanās un tieši pirms Viņš tika
pacelts debesīs, Jēzus mācekļiem bija teicis: “Neaizejiet no
Jeruzālemes, bet sagaidiet Tēva apsolījumu, ko jau dzirdējāt no
manis: Jānis kristīja ar ūdeni, bet jūs pēc nedaudz dienām kristīs
Svētajā Garā… jūs saņemsiet Svētā Gara spēku, kas nāk pār jums,
un jūs būsiet mani liecinieki gan Jeruzālemē un visā Jūdejā, gan
Samarijā un līdz pat pasaules galam.” (Ap.d. 1:4b-5,8)
Svētais Gars neievēro robežas - ne izredzētās tautas, ne Samarijas.
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LELBA Pārvaldes ziņas
Turpinājums no 3.lpp.
Svētais Gars pūš, kur gribēdams, un, šķiet, arī - kad vēlas. Jau vairākus gadu simteņus Dieva bērni
bija gaidījuši pravietojumu piepildīšanos. Pirmajā kristīgās Baznīcas dzimšanas dienā apustulis
Pēteris paziņoja, ka sen gaidītais brīdis klāt: "Tagad notiek tas, kas sacīts, caur pravieti Joēlu:
pēdējās dienās notiks, saka Dievs, es izliešu savu Garu pār visu miesu, un jūsu dēli un jūsu meitas
pravietos, un jūsu jaunekļi skatīs redzējumus, un jūsu sirmgalvji sapņos sapņus. Un arī pār maniem
kalpiem un manām kalponēm es izliešu savu Garu tajās dienās, un viņi pravietos.” (Ap.d. 2:16-18)
Arhibīskape
Lauma Zušēvica

KAD MŪSU PIEMIŅA IR AIZVESTO UN ZUDUŠO VIENĪGAIS PIEMINEKLIS
Daudziem šī diena būs kā visas citas, bet latvietis tai nedrīkst paiet garām bez lūgšanām. Mūsu
latvju tautai 14. jūnijs nedrīkst kļūt par tikai "vēl vienu dienu". Kas tad pieminēs tos, kas tai dienā
un dienās pēc tam piedzīvoja teroru, ārprātu, nāvi, nežēlību?! Man reiz prasīja: “Kāpēc vēl ik gadu
pulcējāmies svētbrīdī pie aizvesto pieminekļa? Ir taču pagājuši tik daudz gadu, un arī dievlūdzēju
skaits kļūst arvien mazāks.” Patiesība, bet vajag jau tikai divus, lai Pestītājs būtu klāt un uzklausītu
lūgšanas, ko vēl čukst tie, kuru sirdis gatavas vēlreiz skumt, arī lai neaizmirstu, kā līdzi just. Spēja
līdzi just ir pretspēks apātijai, kas ir reāls apdraudējums pasaules mieram. 14. jūnija piemiņas brīži
ir arī pretspēks aizmirstībai, un tā ir bīstama.
Tādēļ vēlreiz aicinu šodien neaizmirst, bet kopā sanākt un, ja vien tas neiespējams, tad domās līdz
aizceļot pagātnē un uz mirkli līdzi just tiem latviešu bēgļiem, kas pēc
sešiem gadiem 14. jūnijā pulcējās Sillenbuchas baznīcā un dziedāja:
Par tiem, kas projām dzīti no mūsu tēvzemes,
Dievs Tēvs, mēs Tevi lūdzam no sirds un dvēseles,
Lai savos sāpju ceļos tie kaut cik remdētos...
Iet viņi svešos ceļos un sāpju dzelmēs grimst;
Bet daudziem nāves ēnā sirds gurdā pukstēt rimst,
Lai tiem, kas paliek turpu, Dievs vieglas smiltis dod;
Bet tie, kas pārcietuši, lai ceļu pie mums rod.
Ieskatieties mākslinieces Laisteres tikai pirms trim gadiem tapušajā gleznā! Viņas sirds arī nevarēja
šo dienu aizmirst! Katram šis tēls nozīmēs ko citu, man no vagona lidojošie tauriņi liek augšup
celties pateicības lūgšanām, ka Kristus ir Augšāmcelšanās un dzīvība, nāves uzvarētājs, cietējs, kas
spēja un spēj līdzi just katram, kas nav Viņa aizmirsti. Nekad! Mums nav jāskumst kā tiem, kam
nav cerības! Lai Dievs svētī jūs atceroties, lūdzot, pieminot, sirdis atverot līdzjūtībā un arvien
drošākā paļāvībā Kristum, kura mīlestība nekad nebeidzas, bet vieno mirušos un dzīvos! Kad mūsu
piemiņa ir aizvesto un zudušo vienīgais piemineklis.
Pateicos Ap. Linkolnas draudzei par atsūtīto pagājušā gada Tautas sēru dievkalpojuma lapiņu.
Arhibīskape
Lauma Zušēvica
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Draudzes dzīve
ĢIMENES DIENA
2018. gada 13. maijā mūsu draudzē notika Ģimenes dienas dievkalpojums, ko vadīja mācītājs Mārtiņš
Rubenis, kā arī pēc tam sekoja Ģimenes dienas pusdienas. Kā ierasts, galdus klāja Sallija Filica, par
gardajiem ēdieniem rūpējās Dāmu komiteja, bet ēdienus servēja draudzes vīri. Sarīkojumā uzstājās
Latviešu skolas pārstāvji, Dace Samta ar dēlu Artūru, Rasma Rekšāns, savukārt dzīvo mūziku fonā
sarunām pie galda piedāvāja Steven Scholom.
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Draudzes dzīve
Turpinājums no 5.lpp.
Pa kreisi: R.Rekšāns sveic klātesošos un velta muzikālu
priekšnesumu saviem ģimenes locekļiem
Lejā: D.Samta ar dēlu Artūru izpilda 4-rocīgu skaņdarbu.

LA VĪRU KORA KONCERTS
2018. gada 7. aprīlī pie mums viesojās Losandželosas vīru koris “Uzdziedāsim, brāļi!”, kura rindās
dzied arī 7 mūsu apkaimes puiši, tai skaitā mūsu draudzes priekšnieks Kārlis Veilands.
Koris mūs priecēja ar jauku koncertu, savukārt mēs vīrus pēc tam cienājām ar Draudzes dāmu
komitejas gatavotajām 3 veidu zupām! Sirsnīgs paldies dāmām un Gvīdo Bergmanim par šo
lielisko dāvanu!
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LATVIEŠU SKOLAS 65 GADU JUBILEJA
ZK Latviešu skola šajā mācību gadā svinēja
65.gadskārtu. Arī draudzes pārstāvji kuplā
skaitā bija devušies sveikt mūsu skoliņu.
Apsveikuma vārdus sacīja draudzes priekšnieks,
savukārt Dāmu komiteja dāvināja fantastisko
kliņģeri 65 formā!

Augšā: A.Greenband ceptais
kliņģeris
Pa kreisi: Skolas bērni dzied
un dejo
Lejā pa kreisi: K.Veilands
sveic skolu draudzes vārdā
Lejā pa labi: S.Filica prezentē
R.Grand cepto jubilejas torti
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Citi notikumi

2018. gada 6. oktobrī, sestdienā, Latvijā notiks 13. Saeimas vēlēšanas. Nobalsot vēlēšanās varēs
Latvijas pilsoņi, kuri vēlēšanu dienā būs sasnieguši 18 gadu vecumu un kuriem būs derīga Latvijas
pilsoņa pase. Vēlēšanu iecirkņi ārvalstīs ir iekļauti Rīgas vēlēšanu apgabalā, tāpēc vēlētāji ārvalstīs
varēs balsot par Rīgas vēlēšanu apgabalā reģistrētajiem deputātu kandidātu sarakstiem.
Kā vēlēšanās varēs nobalsot ASV dzīvojošie vēlētāji?
ASV dzīvojošiem vēlētājiem būs divas iespējas, kā nobalsot 13. Saeimas vēlēšanās:
1) 13. Saeimas vēlēšanu dienā varēs nobalsot personīgi jebkurā ārvalstī vai Latvijā izveidotā
vēlēšanu iecirknī. Arī mūsu – Sanfrancisko iecirknis būs atvērts 6. oktobrī no plkst. 7.00 rītā līdz
plkst. 20.00 vakarā pēc vietējā laika Draudzes namā!
2) Nobalsot iespējams arī pa pastu, iepriekš piesakoties Latvijas vēstniecībā ASV, Vašingtonā.
Pieteikties balsošanai pa pastu var līdz 2018. gada 14. septembrim, uzrādot derīgu Latvijas pilsoņa
pasi un aizpildot iesniegumu. To var izdarīt personīgi vēstniecībā vai arī nosūtīt pasi un pieteikumu
uz vēstniecību pa pastu. Kopā ar pasi un iesniegumu ir jānosūta arī iepriekš apmaksāta aploksne
pases un izziņas nosūtīšanai atpakaļ vēlētājam ar ierakstītu pastu (USPS) vai kurjerpastu (UPS,
DHL, FedEx).
Iesnieguma forma un plašāka informācija par vēlēšanām atrodama Latvijas vēstniecības ASV mājas
lapā: http://www.mfa.gov.lv/usa/velesanas-2018
Pasta balsošanas iesnieguma kopijas būs atrodamas arī pie ziņojumu dēļa mūsu Draudzes namā.
Ja jums nepieciešama konsultācija par to, kā pieteikties pasta balsošanai, varat sazināties ar
Sanfrancisko vēlēšanu iecirkņa vadītāju Tairu Zoldneri (taira.zoldnere@gmail.com), ZKLB
priekšsēdi
Mārtiņu
Andersonu
(tikunta@yahoo.com)
vai
ar
Unu
Veilandi
(una.veilande@gmail.com, 408-813-5104).
Informatīvs seminārs par vēlēšanu dalībniekiem – partijām un to programmām notiks
Draudzes namā svētdien, 16.septembrī plkst. 1pm.
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Finanšu ziņas
DRAUDZES DIEVKALPOJUMU APMEKLĒJUMS UN KOLEKTES
13.maijā

Sanfrancisko

M.Rubenis

21 apmeklētāji

$128.00

SAŅEMTIE ZIEDOJUMI (Apr 12 – Jūn 2)
LELBA un Rietumu apgabala nodeva
Ruta Lukas
$12.00
Zelta Vārtu Vēstīm
Ruta Lukas
Veronika Zacharias

Ritas Hercs piemiņai
Edvīns un Māra Adītājs

$75.00

$45.00
$50.00

Minimālās draudzes nodevu likmes:
Strādājošiem: $200 gadā, pensionāriem $175 gadā un studentiem $12 gadā
LELBA nodeva ir $12 gadā
AICINĀM ATBALSTĪT „ZELTA VĀRTU VĒSTU” IZDOŠANU AR JŪSU ZIEDOJUMU

Notikumi ZK latviešu sabiedrībā
9. septembris, svētdiena 9:30am ZK Latviešu skolas mācību gada sākums
16. septembris, svētdiena 1pm Diskusija par Saeimas vēlēšanām
30. septembris, svētdiena 2pm Sanfrancisko Jaunā teātra izrāde “Sprīdītis?”
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Kontakti
DRAUDZES VALDE
Priekšnieks Kārlis Veilands: 876, West Iowa Ave., Sunnyvale, CA 94086
tel: (408)813-7100, e-pasts: kveilands@gmail.com
Sekretāre Rasma Rekšāne: 1671 46th Ave., San Francisco, CA 94122
tel. (415)566-5473, e-pasts: rekshans@att.net
Kasieris Aivars Savelis: 4107 39th Ave., Oakland, CA 94619
tel. (510)531-3865, e-pasts: aivarss@aol.com
Dāmu komit. vadītāja Anita Greenband: 443 Alberto Way, #124, Los Gatos, CA 95030
tel. (408)656-9898, e-pasts: anitag28@msn.com
Valdes loc. Gvīdo Bergmanis: 678 Daffodil Dr., Benicia, CA 94510
tel. (707)748-0138, e-pasts: gbergsf1@aol.com
Valdes loc. Rasma Bīns: 1235 Diamond St., San Francisco, CA 94131
tel. (415)824-9575
Valdes loc. Tekla Kristofors: 13 Carnoustie Drive, Novato, CA 94949
tel. (415)382-1587, e-pasts: karltekla@aol.com
Valdes loc. Anita Norāns: 12635 Indie Court, Saratoga, CA 95070
tel. (408)252-1423, e-pasts: noransm@aol.com

REVĪZIJAS KOMITEJA
Priekšsēdis Artis Salmiņš: 829 Juana Ave., San Leandro, CA 94577
tel. (510)483-5803, e-pasts: artsalmins@aol.com
Komitejas loceklis Arnolds Ābele 4022 Payne Ave., San Jose, CA 95117
tel. (408)246-7642, e-pasts: flyer4022@aol.com
Sekretārs Uldis Ramāns: 1631 St. Norbert Dr., Danville, CA 94526
tel. (925)837-9552, e-pasts: auramans@sbcglobal.net

ZELTA VĀRTU VĒSTU REDAKCIJA
Redakcija: 876 W Iowa Ave, Sunnyvale, CA 94086, e-pasts zvvestis@gmail.com

ZK LATVIEŠU DRAUDZES NAMS
Adrese: 425 Hoffman Ave, San Francisco, CA, 94114 | Telefons: 415-550-9056
Nama lietošanas jautājumos zvanīt Sallijai Filicai, TEL. 415-550-9056
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