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VASARAS	  LASĪŠANA...	  

	   Mana	  “cardio-‐rehab”	  programma	  

izbeidzās	  jūnija	  mēnesī,	  bet	  tomēr	  vasaras	  laiks	  

būs	  veltīts	  veselības	  piekopšanai,	  acu	  operācijai	  

un,	  kad	  acis	  sadzīs,	  daudz	  lasīšanai.	  	  

	   Pirms	  gada	  pārgāju	  uz	  jauno	  HD	  Kindle	  

un	  tas	  ir	  daudz	  ērtāks	  un	  vieglāk	  lasāms.	  	  Paša	  

priekam	  man	  patīk	  lasīt	  vēstures	  grāmatas,	  

vēstures	  romānus	  un,	  mana	  mīļākā	  žanra	  	  –	  

kriminālromānus,	  vai,	  kā	  daži	  tos	  sauca:	  

“burlaku”	  romānus!	  Pašreiz	  	  lasu	  daudz	  no	  Jussi	  

Adler-‐Olsen	  un	  Jo	  Nesbo	  bet	  gaidu	  ar	  sajūsmu	  

C.J.	  Sansom	  jaunāko	  Tudor	  laikmeta	  

detektīvromānu!	  

	   Daži	  varbūt	  jautās:	  kāpēc	  lasīt	  romānu	  

par	  kriminālistiem,	  slepkavībām	  un	  cita	  veida	  

brutāliem	  notikumiem,	  ja	  pasaulē	  tagad	  jau	  

tādu	  gadījumu	  ir	  papilnām?	  	  Vai	  nevajadzētu	  

drīzāk	  lasīt	  ko	  jautrāku,	  kas	  ļautu	  lasītājam	  

izbēgt	  no	  pasaulīgām	  rūpēm	  un	  grūtībām?	  

Angļu	  detektīvromānu	  autore	  P.D.	  James	  par	  šo	  

jautājumu	  runāja	  lekciju	  sērijā	  1986.	  gadā	  

“Trinity	  College,	  University	  of	  Toronto”.	  

(Lekcijas	  publicētas	  kā	  Murder,	  mystery,	  and	  

morals:	  the	  art	  of	  the	  detective	  story:	  the	  Larkin	  

Stuart	  lectures,	  Toronto,	  1986).	  	  P.D.	  James	  nav	  

tikai	  romānu	  autore,	  bet	  arī	  konsultante	  

Anglikāņu	  baznīcas	  liturģijas	  komisijai.	  	  Viņai	  ir	  

dziļa	  teoloģiska	  izpratne	  un	  pat	  viņas	  galvenais	  

raksturs,	  detektīvu	  inspektors	  Adam	  Dalgliesh,	  

ir	  tēlots	  kā	  Anglikāņu	  mācītāju	  dēls,	  kurš	  bieži	  

citē	  no	  Bībeles	  un	  Book	  of	  Common	  Prayer.	  
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	  	   P.D.	  James	  proponē,	  ka	  labi	  

detektīvromāni	  ir	  pievilcīgi,	  jo	  tajos	  mēs	  

redzam,	  ka	  dzīves	  mistēriju	  var	  atrisināt	  un	  ka	  

to	  var	  darīt	  ar	  mums	  Dieva	  doto	  inteliģenci.	  	  

Viņas	  romānos	  atrisinājums	  nekad	  nav	  panākts	  

ar	  kailu	  technoloģiju	  (CSI	  modē!),	  bet	  caur	  

domāšanu,	  vērošanu,	  neatlaidību	  un	  pārliecību	  

par	  taisnību	  un	  tiesu;	  citos	  vārdos,	  panākts	  ar	  

cilvēku	  prātu	  un	  dvēseli.	  	  Tas	  ir	  nozīmīgs	  

vērojums	  un	  atgādina,	  ka	  esam	  radīti	  pēc	  Dieva	  

tēla	  un	  līdzības	  un	  ka	  mūsos	  ir	  potencīals	  dzīvot	  

tā,	  lai	  vairojam	  Dieva	  mieru,	  mīlestību	  un	  

taisnību	  pasaulē.	  	  

	   Viņa	  arī	  domā,	  ka	  detektīvromāni	  ir	  

pievilcīgi,	  jo	  tie	  (visumā,	  ar	  retiem	  bet	  tomēr	  

interesantiem	  izņēmumiem!)	  apliecina,	  ka	  

taisnība	  un	  patiesība	  beidzot	  uzvarēs,	  vienalga	  

cik	  rafinēti	  un	  gudri	  kriminālisti	  varētu	  likties.	  	  

Mistērija	  tiks	  atklāta	  un	  izskaidrota,	  labie	  cilvēki	  

pastāvēs	  pret	  ļaunajiem,	  taisnība	  būs	  spēcīgāka	  

nekā	  grēks,	  pārdarītāji	  tiks	  apcietināti,	  sods	  būs	  

piešķirts	  un,	  ja	  ne	  vienmēr	  būs	  “happy	  ending”	  

tad	  vismaz	  būs	  atrisinājums.	  	  Un	  dzīve	  tāda	  

bieži	  ir.	  	  

	   P.D.	  James	  vērojumos	  par	  

detektīvromāniem	  un	  to	  morālo	  mācību	  atskan	  

daudz	  Bībeles	  mācības	  par	  dzīves	  mistēriju	  un	  

par	  Dieva	  tiesu	  un	  taisnību.	  Mūsu	  dzīve	  tagad,	  

kā	  apustulis	  Pāvils	  vēroja,	  ir	  tāda,	  kurā	  ir	  arvien	  

misterija	  un	  neziņa,	  bet	  kura	  apsola	  šis	  

misterijas	  atrisinājumu:	  Mēs	  tagad	  redzam	  

neskaidri,	  kā	  raudzīdamies	  atspulgā,	  bet	  tad	  –	  

vaigu	  vaigā;	  tagad	  es	  atzīstu	  daļēji,	  bet	  tad	  

atzīšu	  pilnīgi,	  kā	  es	  pats	  esmu	  atzīts.	  (I	  Kor.	  

13:12),	  un	  rakstot	  par	  augšāmcelšanos,	  viņš	  to	  

sauca	  ar	  grieķu	  vārdu	  misterion,	  ko	  mēs	  parasti	  

tulkojam	  noslēpumu:	  Redzi,	  es	  jums	  atklāju	  

noslēpumu:	  ne	  visi	  mēs	  aizmigsim,	  bet	  visi	  mēs	  

tapsim	  pārvērsti	  –	  pēkšņi,	  vienā	  acumirklī,	  

pēdējai	  taurei	  skanot.	  (I	  Kor.	  15:52-‐53).	  	  Ir	  

pārāk	  daudz	  vietu	  Bībelē	  kas	  atgādina	  par	  Dieva	  

tiesu	  un	  mūsu	  atbildību	  Dieva	  troņa	  priekšā,	  

kad	  Jēzus	  nāks	  tiesāt	  dzīvos	  un	  mirušos,	  bet	  

izlasiet	  Mateja	  ev.	  25:31-‐46,	  lai	  iegūtu	  vienu	  no	  

spilgtākiem	  tādiem	  tēlojumiem.	  Un	  arī	  Jāņa	  

atklāsmes	  grāmatas	  pēdējās	  nodaļas	  apsola	  

dzīves	  ciešanu,	  netaisnību,	  un	  pat	  nāves	  

pārvēršanu	  jaunā	  dzīvē,	  kurā	  nāves	  vairs	  nebūs,	  

nedz	  bēdu,	  nedz	  vaimanu,	  nedz	  sāpju	  vairs	  

nebūs.	  (Jņ.	  Atkl.	  21:4)	  Tiek	  arī	  atkārtota	  Dieva	  

apsolītā	  svētība	  labiem	  un	  Viņa	  sods	  tiem,	  kas	  

darījuši	  ļaunu:	  Kas	  uzvar,	  tas	  mantos	  šo	  visu,	  un	  

es	  būšu	  viņa	  Dievs,	  un	  viņš	  būs	  mans	  dēls.	  	  Bet	  

bailīgajiem	  un	  neticīgajiem,	  negantniekiem,	  

slepkavām	  un	  netikļiem,	  burvjiem	  un	  elku	  

pielūdzējiem,	  un	  visiem	  meļiem	  būs	  daļa	  degošā	  

uguns	  un	  sēra	  ezerā,	  kas	  ir	  otrā	  nāve.	  (Jņ.	  Atkl.	  

21:7-‐8)	  

	   Labs	  detektīvromāns	  ir	  gandrīz	  kā	  

ticības	  apliecinājums,	  kas	  piepilda	  mūsu	  

dziļākās	  ilgas	  pēc	  visu,	  kas	  ir	  labs	  un	  pareizs.	  	  

Tas	  rāda	  Dieva	  taisnības	  uzvaru,	  apliecina	  

patiesības	  spēku	  un	  cilvēku	  godu.	  

	   Mieru,	  veselību,	  atpūtu,	  daudz	  prieka	  

un	  saules	  visiem	  šajā	  vasarā	  vēlot,	  

Prāv.	  Dr.	  F.T.Kristbergs	  
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KALENDĀRS/CALENDAR	  

Nākamie	  dievkalpojumi...Up	  Coming	  Worship	  Services	  
	  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	  
6.	  jūlijā	  -‐	  4.	  Svētdiena	  pēc	  Vasarsvētkiem	  
10:00	  	   Dziesmu	  Svētku	  EKUMENISKS	  DIEVKALPOJUMS	  	  
	   	   252	  James	  St.	  North,	  Hamilton	  
(piedalīsies	  vietējā	  Kanadiešu	  Anglikāņu	  draudze;	  dievkalpojums	  būs	  latviešu	  un	  angļu	  valodās)	  
	  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
	  
13.	  jūlijā	  -‐	  5.	  svētdienā	  pēc	  Vasarsvētkiem	  
Saulaines	  nometnes	  atklāšana	  
11:00	  	   KOPĪGS	  DIEVKALPOJUMS	  ar	  dievgaldu	  
	   Sv.	  Andreja	  baznīcā	  
	  
Trešdien	  16.	  jūlijā	  /	  Wednesday	  July	  16	  
8:00pm	  	  	  	  	  Svecīšu	  dievkalpojums	  Saulainē	  
Candlelight	  evening	  worship	  at	  Saulaine	  

	  
20.	  jūlijā	  -‐	  6.	  svētdienā	  pēc	  Vasarsvētkiem	  
10:30	   DIEVKALPOJUMS	  Saulainē	  
3:00	  pm	   KOPĪGS	  DIEVKALPOJUMS	  
	   Sv.	  Andreja	  baznīcā	  
	  
Trešdien	  23.	  jūlijā	  /	  Wednesday	  July	  23	  
8:00pm	  	  	  	  	  Svecīšu	  dievkalpojums	  Saulainē	  
Candlelight	  evening	  worship	  at	  Saulaine	  

	  
27.	  jūlijā	  -‐	  7.	  svētdienā	  pēc	  Vasarsvētkiem	  
10:30	   DIEVKALPOJUMS	  Saulainē	  
3:00	  pm	  KOPĪGS	  DIEVKALPOJUMS	  ar	  dievgaldu	  
	   Sv.	  Andreja	  baznīcā	  

	  
Trešdien,	  30.	  jūlijā	  /	  Wednesday	  July	  30	  
8:00pm	  	  	  	  	  Svecīšu	  dievkalpojums	  Saulainē	  
Candlelight	  evening	  worship	  at	  Saulaine	  

	  
Augusta	  mēnesī	  kopīgi	  dievkalpojumi	  
notiks	  Sv.	  Jāņa	  baznīcā.	  
	  
3.	  augustā	  -‐	  8.	  svētdienā	  pēc	  Vasarsvētkiem	  
11:00	   DIEVKALPOJUMS	  ar	  dievgaldu	  
	  
10.	  augustā	  	  -‐	  9.	  svētdienā	  pēc	  	  Vasarsvētkiem	  
11:00	   DIEVKALPOJUMS	  
	  
17.	  augustā	  	  -‐	  10.	  svētdienā	  pēc	  Vasarsvētkiem	  
11:00	   DIEVKALPOJUMS	  

	  
24.	  augustā	  -‐	  11.	  svētdienā	  pēc	  Vasarsvētkiem	  
11:00	   DIEVKALPOJUMS	  
	  
31.	  augustā	  -‐	  12.	  svētdienā	  pēc	  	  Vasarsvētkiem	  
11:00	   DIEVKALPOJUMS	  
	  
7.	  septembrī	  -‐	  13.	  svētdienā	  pēc	  
	   Vasarsvētkiem	  
11:00	   KOPĪGI	  KAPU	  SVĒTKI	  York	  kapsētā	  
	  
14.	  septembrī	  -‐	  14.	  svētdienā	  pēc	  
	   Vasarsvētkiem	  
11:00	  	   RUDENS	  SVĒTKU	  	  DIEVKALPOJUMS	  
	   Saulainē	  
	  
21.	  septembrī	  -‐	  15.	  svētdienā	  	  pēc	  
	   Vasarsvētkiem	  
11:00	   DIEVKALPOJUMS	  
	  
28.	  septembrī	  -‐	  16.	  svētdienā	  pēc	  
	   Vasarsvētkiem	  
11:00	   DIEVKALPOJUMS	  
	  
5.	  oktobrī	  -‐	  17.	  svētdienā	  pēc	  Vasarsvētkiem	  
	   Pļaujas	  svētki	  
11:00	   DIEVKALPOJUMS	  ar	  dievgaldu	  
	  
12.	  oktobrī	  -‐	  18.	  svētdienā	  pēc	  Vasarsvētkiem	  
11:00	   DIEVKALPOJUMS	  
	  
19.	  oktobrī	  -‐	  19.	  svētdienā	  pēc	  Vasarsvētkiem	  
11:00	   DIEVKALPOJUMS	  
	  
26.	  oktobrī	  -‐	  Reformācijas	  svētdienā	  
11:00	   DIEVKALPOJUMS	  
	  
2.	  novembrī	  -‐	  Visu	  Svēto	  svētdienā	  
11:00	   Kopīgs	  Sv.	  Andreja	  un	  Sv.	  Jāna	  
draudžu	  dievkalpojums	  iesākot	  abu	  draudžu	  
sadzīvi	  Sv.	  Jāņa	  dievnamā.	    
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PADOMĀSIM!	  

Visu	  Svēto	  svētdienā,	  2.	  novembrī,	  ar	  kopīgu	  dievkalpojumu	  iesāksim	  jaunu	  un	  potenciālu	  pilnu	  posmu	  jau	  
ilggadējā	  sadarbībā	  starp	  mūsu	  draudzi	  un	  Sv.	  Andreja	  draudzi.	  Šis	  jaunais	  pasākums	  dod	  mums	  visiem	  
iespēju	  pārdomāt	  esošo	  darbību	  un	  padomāt,	  vai	  nevaram	  dažas	  lietas	  savādāk	  –	  labāk	  –	  darīt.	  
Daži	  šādi	  pārdomu	  punktu	  būtu...	  

• Vai	  plkst.	  11:00	  rītā	  ir	  labākais	  laiks	  dievkalpojumiem?	  Vai	  cits	  laiks	  –	  piemēram	  10:00am	  –	  nebūtu	  
labāks?	  

• Kā	  varam	  mūsu	  altāŗa	  telpu	  iekārtot	  /	  pārkārtot,	  lai	  draudzes	  locekļi	  varētu	  vieglāki	  nākt	  pie	  
dievgalda.	  Tagad	  ir	  vairāki	  pakāpieni.	  Kā	  darīt	  pieejamību	  pie	  dievgalda	  ērtāku?	  

• Kādas	  ir	  jūsu	  domas	  par	  angļu	  valodas	  dievkalpojumiem?	  Vai	  atsevišķu	  dievkalpojumu	  angļu	  
valodā?	  	  Un,	  cikos?	  Cik	  bieži?	  Vai	  labāk	  būtu	  dievkaklpojums	  angļu	  un	  latviešu	  valodās?	  

	  
Vai	  jums	  būtu	  citi	  ieteikumi?	  	  Lūdzu	  tos	  dariet	  zināmus	  draudzes	  mācītājam	  vai	  draudzes	  Padomei.	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
LET’S	  THINK	  ABOUT	  IT!	  

On	  All	  Saints	  Sunday,	  November	  2,	  we	  will	  begin	  a	  new	  era	  in	  an	  already	  long	  and	  rich	  tradition	  of	  co-‐
operation	  between	  St.	  John’s	  and	  St.	  Andrew’s	  Latvian	  Lutheran	  congregations.	  This	  new	  phase	  in	  our	  
congregations’	  lives	  gives	  the	  opportunity	  to	  re-‐think	  what	  we	  do	  and	  to	  examine	  if	  we	  can	  do	  it	  better.	  
Some	  points	  of	  consideration	  are..	  

• Worship	  time:	  is	  11:00	  really	  the	  best	  time?	  	  Would	  another	  time	  –	  10:00am	  perhaps	  –	  be	  better?	  
• How	  can	  we	  improve	  accessibility	  for	  communion	  for	  all	  our	  members?	  Currently	  there	  are	  

multiple	  steps	  to	  negotiate,	  causing	  difficulty	  for	  many.	  How	  can	  we	  renovate/re-‐arrange	  the	  altar	  
area	  to	  make	  it	  more	  accessible	  and	  more	  inviting?	  

• What	  are	  your	  thoughts	  about	  English	  language	  worship	  services?	  	  Do	  you	  prefer	  worship	  only	  in	  
English,	  or	  do	  you	  think	  that	  worship	  in	  both	  languages	  is	  preferable?	  How	  often	  would	  you	  like	  to	  
have	  worship	  in	  English	  (or	  both	  languages)?	  	  

	  
Do	  you	  have	  other	  suggestions?	  Please	  send	  your	  suggestions	  either	  to	  Rev.	  Kristbergs	  or	  to	  the	  
Church	  Council!	  
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LIELDIENAS	  

   
       COTH	  Lieldienu	  gājiens	  
	  
SVĒTDIENAS	  SKOLA/SUNDAY	  SCHOOL	  

The	  Sunday	  School	  met	  about	  twice	  a	  month,	  following	  the	  same	  calendar	  of	  lessons	  as	  the	  rest	  of	  the	  
church.	  Of	  course,	  the	  highlight	  at	  this	  time	  of	  the	  year	  was	  Easter.	  	  Who	  doesn't	  love	  a	  visit	  from	  the	  
Bunny	  as	  a	  final	  reward	  for	  the	  lessons	  and	  activities?	  	  This	  year	  we	  added	  a	  family	  Communion	  to	  
celebrate	  Ģimenes	  Diena	  (Family/Mothers'	  Day).	  This	  marked	  the	  end	  of	  our	  year.	  Now	  becoming	  a	  
tradition,	  the	  children	  (and	  Rev.	  Dr.	  F.T.Kristbergs!),	  received	  a	  summer	  survival	  kit	  of	  a	  pail	  and	  shovel	  
and	  water	  toy	  as	  gratitude	  for	  their	  participation	  and	  for	  well-‐deserved	  recreation!	  	  
	  
As	  ever,	  the	  parents	  of	  the	  children	  are	  the	  strength	  of	  our	  success.	  	  We	  are	  so	  grateful	  for	  their	  support	  in	  
bringing	  their	  children	  and	  their	  energy	  to	  our	  Pūpolu	  Svētdiena	  (Palm	  Sunday)	  and	  Ģimenes	  Dienas	  
lunches	  in	  the	  spring.	  
We	  love	  you	  and	  your	  children!!	  	  Bring	  your	  friends	  and	  spread	  the	  word	  -‐	  we	  will	  start	  again	  in	  October!!	  

	  
Blessings	  for	  a	  safe	  summer,	  
Nora	  Turkevics,	  Anne	  Reinbergs,	  Karena	  Avenins,	  Inta	  Gifford	  	  	  
	  
	  
ANSAMBLIS	  

Ansamblis	   pirmos	   sešus	   mēnešus	   šogad	   ir	   sekmīgi	   darbojies.	   	   Piedalījamies	   vairākos	   dievkalpojumos,	  
ieskaitot	  Ģimenes	  dienas	  un	  Aizvesto	  piemiņas	  dienas	  dievkalpojumos.	   	  Cītīgi	   gatavojamies	  XIV	  Kanadas	  
Dziesmu	  svētkiem	  Hamiltonā.	   	  Ansambļa	  dalībnieki	  piedalīsies	  Garīgā	  koncertā	  un	  Kopkoru	  koncertā,	  kur	  
Brigita	  Alks	  būs	  virsdiriģente.	  	  Viena	  enerğētiska	  dziedātāja	  (Māra	  Ķeniņa)	  arī	  piedalīsies	  Jaundeju	  skatē	  un	  
Tautas	   deju	   lieluzvedumā.	   	   Pēc	   īsa	   vasaras	   pārtraukuma	   atsāksim	   gatavoties	   rudens/ziemas	   dziesmu	  
darbiem	   -‐	   dievkalpojumos	   -‐	   Plaujas	   svētkos,	  Mirušo	   piemiņas	   un	   Ziemassvētkos.	   	   Plānojam	   gadskārtejo	  
koncertu	  -‐	  novembra	  sākumā	  un	  kā	  parasti	  Ziemassvēktu	  ieskaņas	  koncertu.	  	  	  

Vienmēr	  gaidam	  jaunus	  dziedātājus.	  	  Pieteikties	  lūdzu	  pie	  Brigitas	  Alks	  vai	  Gunta	  Reynolds.	  
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SAULAINE	   	   	   	  

 
 Pagatnē... 
 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
 Tagadnē...  www.campsaulaine.com 

 
Saulaines	  vasaras	  bērnu	  nometne	  	  
	  13.	  jūlijam	  –	  2.	  augustam	  
Saulaine’s	  summer	  children’s	  camp	  	  	  
July	  13	  –	  August	  2	  
	  
	  

Nedeļas	  nogalē	  jūnijā	  skauti,	  mazskauti,	  gaidas	  un	  guntiņas	  nometņoja	  Saulainē	  gatavojoties	  
11.	  Lielai	  nometnei	  ,,Mantojums”	  	  augustā	  Rockaway,	  Ņūdžersijas	  pavalstī.	  
We	  enjoyed	  having	  the	  scouts	  and	  guides,	  cubscouts	  and	  brownies,	  here	  for	  a	  camping	  
weekend.	  They	  discovered	  they	  were	  fully	  prepared	  for	  their	  summer	  camp	  “Mantojums”	  to	  
be	  held	  in	  New	  Jersey	  this	  August.	  
	  

SUNDAY	  JULY	  13	  –	  Nometne	  sākās/Camp	  starts	  
Pieteikšanās/Registration	  @	  10:00	  am	  
Pusdienas/BBQ	  Lunch	  @	  12:30	  pm	  
Atklāšana/Camp	  opening	  –	  2:00	  pm	  –	  Māc.	  Dr.	  Anita	  Gaide	  
Vakariņas/Dinner	  @	  5:30	  pm	  
	  
	  
WEDNESDAYS	  -‐	  JULY	  16,	  23,	  30	  
Svecīšu	  dievkalpojums/Candlelight	  evening	  worship	  @8:00	  pm	  
	  

 

 



 	  
Vēstis	  126	  –	  2014.g.vasarā	  

	  
	   	  

SAULAINE	  

SATURDAY	  JULY	  19	  –	  	  
Vakariņas/Dinner	  @	  5:00	  pm	  
Ugunskurs	  un	  teātris	  ,,Sprīdītis”/Campfire	  and	  play	  	  @	  7:00	  pm	  
Uzkodas	  pēc	  teātŗa/Post	  theatre	  ‘munchies	  
	  
SUNDAY	  JULY	  20	  -‐	  
Sidrabenes	  nometne	  ciemosies	  un	  pārnakšņos!	  Camp	  Sidrabene	  visits	  and	  stays	  overnight!	  
Pusdienas/Lunch	  	  
	  
THURSDAY	  JULY	  24	  –	  
Penzionāri	  ciemosies/Pensioners’	  visit	  
	  
SATURDAY	  AUGUST	  2	  –	  
Mākslas	  izstāde	  un	  pusdienas/Art	  exhibit	  and	  lunch	  @	  1:00	  pm	  
Nometnes	  slēgšana/Closing	  ceremony	  to	  follow	  
	  
AUGUST	  22-‐24	  WEEKEND	  
ALUMNI	  WEEKEND	  SPLASH	  –	  art,	  sports,	  dance	  and	  dinner	  (and	  tubing	  down	  the	  river!)	  
	  
SUNDAY	  SEPTEMBER	  14	  –	  
Rudenssvētki	  un	  mākslas	  izstāde/Fall	  Fest	  and	  Art	  Exhibit	  
Kafijas	  galds/Coffee	  and	  treats	  @	  10:30	  am	  
Dievkalpojums/Service	  @	  11:00	  am	  –	  Prāv.	  Dr.	  F.T.	  Kristbergs	  
Mākslas	  izstāde	  tieši	  pēc	  dievkalpojuma/Art	  exhibit	  after	  church	  service	  	  @12:00	  
Pusdienas/Lunch	  @1:00	  pm	  
Laimīgā	  Loze/Lucky	  Lottery	  @	  2:30	  pm	  
	  
KAUTKAD	  OKTOBRĪ	  VAI	  NOVEMBRĪ/DATE	  TBA	  
Rudens	  talka/Autumn	  work	  bee	  
	  
FRIDAY	  OCTOBER	  31	  –	  
Hallowe’en	  Fright	  Night	  ….	  Casual	  dinner,	  scary	  movie,	  costume	  dance	  …	  in	  the	  Pine	  Lounge	  
because	  The	  Barn	  will	  be	  too	  cold!	  More	  details	  to	  follow.	  
	  
SATURDAY	  NOVEMBER	  8–	  
Lāčplēšu	  atceres	  dievkalpojums	  @	  1:00	  pm	  
Sekos	  referāts	  un	  aukstais	  galds	  
	  
	  
	  
	  

Elviga	  Sebris,	  Saulaines	  bērnu	  nometnes	  vārdā	  
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TĒRVETES	  KALNAMUIŽAS	  BAZNĪCAI	  400	  GADI	  

Mūsu	  māsu	  draudze	  Tērvetē	  ziņoja	  mums,	  ka	  ša	  
gada	  31.	  maijā	  tiks	  svinēta	  dievnama	  400	  gadu	  pastāvēšanas	  svētki.	  	  Tā	  kā	  padomes	  locekle	  Sibilla	  Korulei	  
bija	  jau	  sarunāts	  lidojums	  uz	  Latviju	  ap	  šo	  laiku	  tad	  padome	  nolēma,	  ka	  personsīgs	  apsveikums	  tādā	  
nozīmīgā	  jubilejā	  būtu	  vietā.	  Kopā	  ar	  apsveikuma	  vārdiem	  tiks	  arī	  sniegta	  aploksne	  dievnama	  talākai	  
iekārtošanai	  kā	  arī	  tradicionalais	  ziedu	  pušķis.	  

Agrā	  rītā	  bija	  jāsteidzas	  uz	  ‘Saktas’	  ziedu	  tirgu,	  lai	  pasūtīt	  pienācīgs	  sakārtojums	  un	  tad	  ātri	  mašīnā,	  
lai	  braukt	  tos	  92	  kilometrus	  uz	  Tērveti.	  	  Izbraucu	  jau	  drīzi	  pēc	  9:00,	  kaut	  pateicības	  dievkalpojums	  būšot	  
tikai	  12:00.	  	  Bija	  taču	  jāierēķina	  apmaldīšanas	  laiku	  Jelgavā.	  Tur	  gan	  nemaldījos-‐	  gan	  mazā	  Tērvetē	  pašā,	  jo	  
dievnams	  no	  ceļa	  grūti	  redzams,	  jo	  visapkārt	  koki.	  	  Kad	  kāpu	  kalnā	  uz	  dievnamu	  varēja	  jau	  dzirdēt	  it	  kā	  
enģeļu	  balsis,	  jo	  dievnamā	  ir	  laba	  akustika.	  	  Laiks	  tanī	  rītā	  bija	  pavēss	  un	  mākoņains,	  bet	  kad	  koris	  Tērvetē	  
dziedāja	  vārdus	  ‘kad	  latvieši	  Dievu	  lūdz,	  tad	  debesis	  pasmaida’	  tad	  arī	  saule	  izlīda	  no	  mākoņiem	  un	  diena	  
kļuva	  mīlīgāka.	  Īsi	  pirms	  12:00	  sāka	  pulcēties	  Kalnamuižas	  draudze-‐	  ap	  40	  cilvēki,	  kā	  arī	  apsveicēji	  no	  
apkārtnes	  draudzēm.	  	  Punktu	  12:00	  izskanēja	  baznīcas	  zvans.	  

Draudzes	  priekšsēde	  Laima	  Buķevica	  bija	  jau	  laikus	  izsūtījusi	  ielūgumus	  un	  dievkalpojumā	  
piedalijas	  netikai	  draudzes	  mācītājs	  bet	  arī	  Archibiskaps	  Vanags,	  Zemgales	  biskaps,	  Jelgavas	  prāvests	  un	  
bijušais	  draudzes	  mācītājs.	  Pēc	  divu	  stundu	  garo	  dievkalpojuma	  sekoja	  apsveikumu	  runas.	  Tērvetes	  Dome	  
bija	  izkārtojusi	  draudzes	  vēsturi	  bildēs	  skaisti	  ierāmētās	  foto	  palielinājumos.	  Citi	  tuvenieki	  apsveica	  ar	  
ziediem	  un	  dāvanām	  un	  kā	  pēdējā	  runāja	  mūsu	  pārstāve.	  	  Apsveikumu	  vārdi	  bija	  skaisti,	  jo	  mūsu	  paša	  
diakone	  Aina	  Avotiņa	  tos	  sarakstīja	  nolasīšanai.	  	  	  
	  
	  Augsti	  godājamais	  Archibiskap	  Vanags,	  godātais	  biskap,	  prāvest	  un	  Tērvetes	  Kalnamuižas	  mācītāj,	  cienītā	  
draudzes	  priekšniece	  Laima	  Buķevica,	  un	  visi	  draudzes	  locekļi,	  kuŗi	  seko	  122.	  Psalma	  vārdiem:	  
	   	   Es	  priecājos,	  kad	  man	  teica:	  	  „Iesim	  tā	  Kunga	  namā.”	  	  
Lielajā	  jubilejā	  nesu	  sveicienus	  no	  Jūsu	  māsu	  draudzes	  Toronto,	  Kanadā.	  
	  Sv.	  Jāņa	  draudze	  kopā	  ar	  prāv.	  emer.	  Dr.	  F.T.	  Kristbergu,	  māc.	  Dr.	  Anitu	  Gaidi,	  diak.	  Ainu	  Avotiņu,	  draudzes	  
priekšnieku	  Kārli	  Jansonu	  un	  padomi	  sveic	  Kalnamuižas	  draudzi	  ar	  šiem	  vārdiem	  no	  103.	  Psalma:	  
	   	   „Teici	  to	  Kungu,	  mana	  dvēsele,	  
	   	   	   un	  viss,	  kas	  manī,	  Viņa	  svēto	  vārdu!	  
	   	   Teici	  to	  Kungu,	  mana	  dvēsele,	  
	   	   	   un	  neaizmirsti,	  ko	  Viņš	  tev	  labu	  darījis!”	  	  
No	  gruvešu	  kaudzes	  jūs	  atjaunojāt	  šo	  seno	  dievnamu,	  lai	   jums,	  jūsu	  bērniem	  	  un	  mazbērniem	  būtu	  mīlīga	  
vieta	  kur	  slavēt	  un	  pateikties	  Dievam.	  	  
Tiešām,	  elles	  vārti	  nespēja	  uzvarēt	  Dieva	  veidoto	  draudzi.	  	  
	   	   Mēs	  esam	  kopā	  ar	  jums	  lūgšanā:	  
	   	   	   lai	  Dievs	  sargā	  un	  stiprina	  ikvienu	  draudzes	  locekli	  un	  
	   	   	   dod	  Svētā	  Gara	  palīgu,	  sludinot	  Viņa	  Vārdu	  līdzcilvēkiem.	  	  	  
	  
	   Pateicības	  vārdi,	  ko	  teica	  ilgadējā	  draudzes	  priekšniece	  bija	  sirsnīgi	  un	  vairākas	  pateicības	  
dāvaniņas	  tika	  pasniegtas	  pirms	  tika	  lūgts	  pulcēties	  pie	  draudzības	  galda	  baudīt	  3!	  klinģerus,	  lielu	  torti,	  
dučiem	  un	  dučiem	  pīradziņi	  ar	  kafiju,	  tēju	  vai	  sulām.	  



 	  
Vēstis	  126	  –	  2014.g.vasarā	  

	  
	   	  

	   Tad	  bija	  atkal	  laiks	  posties	  atpakaļ	  uz	  Rīgu	  ar	  ļoti	  siltām	  domām	  par	  svinībām,	  sirsnīgo	  draudzi	  un	  
ar	  pacilātu	  garu.	  	  
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CAMINO	  DE	  SANTIAGO 

„...ja	  Tas	  Kungs	  tā	  gribēs,	  mēs	  dzīvosim	  un	  darīsim	  to	  un	  to.”	  	  Jēkaba	  vēst.	  4:15„	  
	  
Buen	  Camino,	  Buen	  Camino	  -‐	  labu	  ceļu,	  labu	  ceļu!”	  	  Šo	  sveicienu	  mēs	  bieži	  dzirdējām	  mūsu	  nesenā	  
Santiago	  Camino	  soļojumā,	  Spānijas	  Galicijā.	  	  Tas	  ir	  sveiciens,	  ko	  viens	  otram	  teic	  staigādami	  šo	  
svētceļojumu,	  īpaši	  kad	  viens	  otram	  paiet	  garām.	  Camino	  ceļi	  ir	  vairāki,	  pieci	  galvenie,	  kas	  visi	  ved	  uz	  veco	  
pilsētu	  	  Santiago	  De	  Compostela,	  kur	  Jēzus	  mācekļa	  Jēkaba	  kaps	  tika	  atrasts	  ozolu	  mežā	  850.	  gadā.	  	  	  Jēkabs	  
pats	  bija	  pirmais,	  kas	  kā	  kristīgās	  ticības	  apustulis	  Spānijā,	  iesāka	  šo	  ceļu	  staigāt	  42.,43.	  gadā.	  	  
	  
Viņš	  pats	  atdeva	  savu	  dzīvību	  ticības	  dēļ,	  kā	  martīrs	  44.	  gadā	  Jeruzālemē.	  Bet	  viņa	  mirstīgās	  atliekas	  viņa	  
sekotāji	  pārveda	  uz	  Spāniju.	  	  Vietā,	  kur	  bija	  vienkāršais	  pat	  līdz	  tam	  laikam	  neuzietais	  kaps	  ,	  tika	  uzcelta	  
varena	  katedrāle	  1128.	  gadā.	  	  	  Daudzas	  reizes	  pārbūvēta,	  islamiešu	  karaspēka	  izpostīta,	  tās	  augstie	  torni	  
šodien	  sniedzas	  debesīs.	  	  Jēkaba	  kaps	  ir	  tās	  pamatos	  un	  tā	  stāv	  kā	  testaments	  un	  liecība	  visai	  kristīgai	  
saimei	  no	  tā	  laika	  līdz	  šai	  dienai.	  	  
	  
Camino	  jeb	  ceļš	  ir	  staigāts	  jau	  vairāk	  kā	  tūkstots	  gadu.	  	  	  Vispazīstamākais	  ir	  tā	  sauktais	  franču	  ceļš,	  kas	  
iesākas	  St.	  Jean	  pilsētā,	  Francījā,	  sākuma	  daļā	  iekļaujot	  22	  kilometru	  Pireniju	  kalnu	  soļojumu,	  līdz	  kāmēr,	  	  
gandrīz	  800	  kilometru	  garumā,	  ceļš	  ieved	  Santiago	  de	  Compostela.	  
	  
No	  visām	  pasaules	  malām,	  cilvēki	  plūst	  (pat	  līdz	  2000	  vienā	  dienā)	  uz	  Camino.	  Dažādu	  personīgu	  iemeslu	  
dēļ.	  Tie	  var	  būt	  dzīves	  nozīmes	  meklētāji,	  kultūras,	  vēstures	  	  pētnieki	  un	  dažādu	  reliģiju	  pārstāvi.	  
	  	  	  	  
Pamatā,	  tas	  ir	  kristiešu	  ceļš,	  kas	  seko	  skaidri	  iezīmētām	  dzeltenām	  bultām	  un	  ir	  pazīstami	  ar	  gliemežu	  
vāku,	  kurā	  iegravēts	  vienkāršs	  sarkans	  krusts,	  kas	  tiek	  arī	  piekārts	  pie	  mugursomas.	  Jā	  ir	  zīmīgi,	  ka	  tu	  staigā	  
anonīmi	  (kā	  to	  darījuši	  arī	  karaļi	  un	  pāvesti)	  un,	  ka	  visa	  tava	  trūcīgā	  iedzīve	  tiek	  nesta	  vienā	  somā	  uz	  
muguras.	  
	  
Pirms	  dažiem	  gadiem	  redzējuši	  filmu	  „Ceļš”,	  ar	  Camino	  ceļa	  staigāšanas	  sižetu.	  Ilgāku	  laiku	  par	  to	  
domājām,	  cerēdami	  	  šo	  ceļu	  paši	  	  redzēt,	  piedzīvot	  un	  staigāt.	  	  Sākām	  tam	  gatavoties.	  	  
	  
Ieskatījāmies	  arī	  Jēkaba	  vēstulē	  rakstītājā	  (4:	  13-‐15),	  kur	  arī	  teikts:	  „Nu	  tad	  jūs,	  kas	  sakāt:	  šodien	  vai	  rītu	  
mēs	  dosimies	  uz	  to	  un	  to	  pilsētu...	  jūs	  taču	  nezināt.	  Kāda	  jūsu	  dzīve	  ir	  rītu;	  jo	  tā	  ir	  tvaiks,	  kas	  uz	  brīdi	  ir	  
redzams	  un	  tad	  izgaist,	  kur	  jums	  būtu	  jāsaka:	  ja	  Tas	  Kungs	  tā	  gribēs,	  mēs	  dzīvosim	  un	  darīsim	  to	  un	  to...”	  	  
	  
Paldies	  Dievam,	  varējām	  to	  realizēt	  pirms	  dažām	  nedēļām	  (no	  8.-‐	  16.maijam)	  staigājot	  112	  kilometrus	  no	  
spāņu	  vecās	  viduslaikā	  celtās	  Sarria	  pilsētas	  līdz	  Santiago.	  Ar	  mugursomām,	  un	  jāatzīstas,	  ka	  gandrīz	  nekad	  	  
neesmu	  staigājusi	  ar	  mugursomu.	  Bijām	  piesardzīgi	  mērodami	  apmēram	  12	  –	  15	  kilometrus	  dienā.	  	  	  	  Kaut	  
uzskatu	  sevi	  par	  dūšīgu	  soļotāju,	  nekad	  neesmu	  staigājusi	  tik	  garu	  ceļu	  dienu	  no	  dienas.	  Pavadījām	  deviņas	  
dienas	  ceļā,	  sākot	  agrā	  rītā	  pirms	  saules	  lēkšanas,	  putnu	  dziesmu	  un	  gaiļu	  uzmodināti	  un	  pavadīti.	  	  
	  	  	  
Ceļš	  bija	  galvenais	  mērķis	  uz	  ko	  koncentrējāmies.	  	  Kāda	  studente	  spāņu	  valodas	  klasē	  man	  vaicāja,	  vai	  
nepavadīsim	  kādu	  laiku	  Madridē,	  jo	  Madride	  bija	  galvenā	  pilsēta	  kurā	  ielidojām.	  Atbildēju	  ka	  nē,	  jo	  mums	  
bija	  viens	  mērķis	  un	  tas	  bija	  lai	  mērotu	  un	  staigāt	  šo	  vienu	  no	  pasaules	  trīs	  ievērojamiem	  svētceļiem	  (divi	  
citi	  ir	  Jeruzāleme	  un	  Roma).	  
	  
Atbildēju	  ka	  nē,	  jo	  mums	  bija	  viens	  mērķis	  un	  tas	  bija	  lai	  mērotu	  un	  staigāt	  šo	  vienu	  no	  pasaules	  trīs	  
ievērojamiem	  svētceļiem	  (divi	  citi	  ir	  Jeruzāleme	  un	  Roma).	  
	  
Camino	  ceļš	  ir	  katra	  šī	  ceļa	  mērotāja,	  iemīļots	  un	  atcerēts.	  Cilvēki	  ir	  pat	  miruši,	  tieši	  šo	  ceļu	  staigādami.	  	  	  
Pieminekļi,	  viena	  mirušā	  melnie	  zābaki	  	  atstāti	  kā	  liecība	  par	  ceļinieka	  nodošanos,	  pat	  līdz	  pēdējam	  elpas	  
vilcienam.	  	  
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Šis	  ceļojums	  bija	  citādāks,	  nekad	  līdz	  šim	  nepiedzīvots.	  Braukt	  uz	  Spāniju,	  uz	  Eiropu	  lai	  pavadītu	  gandrīz	  
visu	  laiku	  staigājot!	  	  	  Pirmā	  dienā,	  pārguruši,	  12	  kilometrus	  nogājuši,	  īsti	  neticējām,	  ka	  vēl	  100	  km.	  	  
noiesim.	  	  Bet	  ar	  Dieva	  palīgu	  izturējām;	  pati	  pēdējā	  	  soļošanas	  diena	  	  līdz	  Santiago	  katedrālei	  bija	  
visvieglākā,	  spoži	  apspīdēta	  ar	  Dieva	  svētību.	  
	  
Kad	  redzējām	  pilsētu	  tālumā,	  un	  ienācām	  katedrālē,	  tad	  jutām,	  ka	  esam	  sasnieguši	  līdz	  šim	  neparastu	  un	  
neparedzētu	  mērķi.	  	  Tad	  gājām	  uz	  katedrāles	  biroju,	  lai	  saņemtu	  savas	  apliecības	  par	  nostaigāto	  ceļu.	  	  
Mums	  palīdzēja	  kāds	  brīvprātīgais	  no	  Īrijas,	  smaidīgs	  gaišs	  cilvēks,	  kas	  stāstīja,	  ka	  	  tūkstots	  vai	  pusotra	  	  
cilvēku	  katru	  dienu	  	  ierodas	  Santiago	  pēc	  nostaigātā	  ceļa.	  Samērā	  daudzi	  ceļā	  pavadījuši	  pat	  30	  vai	  vairāk	  
dienu	  staigājot	  visus	  800	  kilometrus.	  Bet	  tādi	  kā	  mēs,	  tā	  pēdējo	  posmu	  -‐	  112	  kilometrus.	  	  
	  
Kad	  mums	  Santiago	  katedrāles	  birojā	  prasīja	  vai	  varam	  liecināt,	  ka	  visu	  ceļu	  esam	  nostaigājuši,	  mēs	  ar	  
skaidru	  sirdi	  varējām	  teikt	  savu	  jā	  vārdu.	  	  Pēc	  tam,	  katedrāles	  dekāna	  parakstītu,	  varējām	  saņemt	  liecību	  
kas	  apgalvo,	  ka	  esam	  staigājuši	  	  šo	  ceļu	  reliģisku	  un	  garīgu	  iemeslu	  dēļ.	  	  	  
	  
Jāpiezīmē,	  ka	  apliecība	  ir	  latīņu	  valodā	  rakstīta,	  pat	  vārds	  cik	  iespējams	  arī	  pārtulkots	  latiņu	  valodā.	  Ivars	  
palika	  par	  Ivaru,	  bet	  uzzināju,	  ka	  mans	  latīņu	  vārds	  ir	  Annam.	  	  
„Buen	  camino!”	  tiešām	  labs	  sveiciens,	  jo	  piedzīvojām	  vislabāko	  ceļu,	  sekojot	  tūkstošiem	  ticīgajiem.	  Viņu	  
pēdās	  staigājām	  un	  kad	  nebijām	  pārāk	  noguruši,	  tad	  varējām	  vērot	  citu	  liecināto.	  	  Kāds	  franču	  izcelsmes	  
ceļinieks,	  Fīlips,	  bija	  uzņēmies	  atstāt	  dzeltenas	  zīmītes	  uz	  krūmiem.	  	  Viena	  no	  tām	  bija	  uzsprausta	  uz	  
skaista	  ziedoša	  krūmu	  kādā	  pastorālā	  kalnainā	  vietā.	  	  	  Viņš	  rakstīja,	  lai	  viņa	  bērni	  to	  zinātu,	  viņš	  var	  
apliecināt,	  ka	  viņš	  pats	  ir	  vietā,	  kas	  vistuvāk	  atgādina	  debesu	  mājas.	  	  
	  
„Ja	  Dievs	  tā	  gribēs.	  	  ...	  Ja	  Tas	  Kungs	  	  tā	  gribēs.”	  Kaut	  to	  varam	  teikt	  par	  katru	  savu	  dzīves	  dienu	  un	  laiku,	  	  
mēs	  tomēr	  varējām	  	  tā	  apzīmēt	  savu	  Camino	  ceļojumu.	  	  Kaut	  nebija	  viegli,	  bija	  labi	  un	  varējām	  liecināt	  un	  
to	  turpināsim	  darīt,	  ka	  esam	  redzējuši	  un	  baudījuši	  vienu	  no	  garīgi	  un	  vēsturiski	  nozīmīgiem	  pasaules	  
ceļiem.	  	  	  
	   	  Anita	  Gaide 
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ENGLISH	  MINISTRY	  

The	  Spirituality	  and	  Faith	  Discussion	  Group	  is	  exploring	  Paul's	  letter	  to	  the	  Romans	  in	  which	  he	  explains	  
the	  fundamentals	  of	  his	  Christian	  faith.	  	  In	  the	  early	  chapters,	  Paul	  describes	  how	  believers	  can	  only	  be	  
saved	  by	  Christ's	  grace,	  and	  not	  by	  one's	  own	  good	  works.	  	  This	  has	  sparked	  a	  vigorous	  debate	  within	  the	  
group	  of	  the	  nature	  of	  Grace	  and	  the	  requirements	  for	  salvation.	  
	  
This	  theme	  is	  explored	  in	  the	  motion	  picture	  Babette's	  Feast	  which	  is	  seen	  by	  many	  as	  a	  parable	  of	  
Grace.	  	  Cora	  and	  Maris	  Lusis	  graciously	  hosted	  a	  gathering	  of	  the	  group	  at	  their	  home	  for	  a	  delicious	  
dinner	  (feast!)	  and	  a	  viewing	  of	  the	  film.	  	  We	  will	  be	  following	  up	  at	  our	  next	  group	  meeting	  with	  a	  
discussion	  of	  the	  film.	  
	  
The	  group	  is	  breaking	  for	  the	  summer.	  	  We	  will	  be	  continuing	  the	  study	  of	  Romans	  when	  we	  resume,	  date	  
to	  be	  announced.	  
	  
Larry	  and	  Inta	  
	  
	  

 
Mīļās	  māsas	  un	  brāļi! 

Pēc	  3	  nedēļām	  no	  15.	  līdz	  22.	  jūnijam	  plānojam	  izdalīt	  300+	  jaunus,	  kvalitatīvus	  apavus	  kādos	  15	  
punktos	  Kurzemē.	   

Katrā	  vietā	  (pilsētā,	  ciemā)	  plānojam	  pavadīt	  vismaz	  2	  stundas,	  iepazīstoties	  ar	  cilvēkiem,	  kā	  arī	  
spēlējot	  spēles	  ar	  bērniem.	  Mūsu	  izdales	  komanda	  sastāvēs	  no	  jauniešiem,	  kas	  ir	  no	  ASV,	  Kanādas	  
un	  Austrālijas.	  Atklāsim	  projektu	  15.	  jūnijā	  Rīgas	  Jēzus	  baznīcā,	  piedaloties	  dievkalpojumā.	  Mūsu	  
projekta	  izdales	  maršruts	  būs:	  Vaiņode-‐Bārta	  (16.	  jūn.),	  Nīca-‐Rucava	  (17.	  jūn.),	  Cīrava-‐Aizpute-‐
Kazdanga	  (18.	  jūn.),	  Snēpele-‐Pelči	  (19.	  jūn.),	  Piltene-‐Kolka	  (20.	  jūn.),	  Strazde-‐Nāriņciems	  (21.	  jūn.),	  
Talsi	  (22.	  jūn). 

Vēlos	  pateikties	  visiem,	  kas	  ir	  atbalstījuši	  mūsu	  baznīcas	  projektu	  "Priecīgas	  pēdas".	  Kopumā	  ir	  
notikuši/vēl	  notiks	  walk-‐a-‐thon	  vai	  pasākumi	  14	  draudzēs/pilsētās	  ASV,	  Kanādā	  un	  Melburnā,	  
Austrālijā.	   

Mums	  vēl	  ir	  iespēja	  paplašināt	  šo	  svētīgo	  atbalstu.	  Vajadzība	  pēc	  apaviem	  ir	  liela!	  	  Aicinu	  ziedot	  
tās	  draudzes,	  kas	  vēl	  nav	  atbalstījušas	  šo	  mūsu	  projektu. 

Kanādā	  ziedojumus	  sūtīt	  uz	  LRDF	  (Latvian	  Relief	  and	  Development	  Fund),	  memo	  "Priecīgas	  
pēdas".	  LRDF	  c/o	  Māris	  Pauderis,	  4	  Credit	  Union	  Dr.,	  Toronto,	  ON	  M4A	  2N8. 

Atbalstīsim	  mūsu	  māsas	  un	  brāļus	  Kurzemē	  un	  kalposim	  kopā! 

Māc.	  Dāgs	  Demandts, LELBA	  Jaunatnes	  nozares	  vadītājs 
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ĪSZIŅAS	  –	  šis	  un	  tas.	   	  

Dziesmu	  Svētkos	  Hamiltonā…	  
Garīgais	  koncerts	  

ceturtdien,	  3.	  jūlijā	  plkst	  4:00pm	  
Christ	  Church	  Cathedral	  252	  James	  St.	  North	  

Ekumeniskais	  Dievkalpojums	  
svētdien,	  6.	  jūlijā	  plkst	  10:00am	  

Christ	  Church	  Cathedral	  252	  James	  St.	  North	  
	  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	  
Jūlijā	  un	  augustā	  būs	  Sv.	  Andreja	  un	  Sv.	   Jāņa	  draudzes	  kopīgie	  dievkalpojumi.	   	   Jūlijā	  mēnesī	   tie	  
notiks	  Sv	  Andreja	  baznīcā	  un	  augusta	  mēnesī	  kopīgie	  dievkalpojumi	  notiks	  Sv.	  Jāņa	  baznīcā.	  
Dievkalpojuma	  laiki	  Sv.	  Andreja	  baznīcā	  tiks	  drīz	   izziņoti.	   	   	  Dievkalpojumi	  Sv.	  Jāņa	  baznīcā	  notiks	  
augusta	  mēneša	  svētdienās	  plkst	  11:00	  a.m.	  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

What’s	  your	  e-‐mail	  address?	  Has	  it	  changed?	  
	  
Help	  us	  expand	  our	  ministry	  to	  you	  –	  and	  help	  cut	  down	  mailing	  costs	  too!	  	  
Send	  us	  your	  e-‐mail	  address	  so	  that	  we	  can	  send	  you	  church	  news	  and	  announcements.	  
Send	  your	  e-‐mail	  address	  to	  us	  at:	  
	   baznica@bellnet.ca	  
	   stjohnslatvianchurch@bellnet.ca	  
Pls	  note:	  we	  will	  not	  give	  your	  e-‐mail	  address	  to	  anyone	  else.	  
It	  will	  only	  be	  used	  for	  our	  congregation’s	  communications	  with	  you.	  

E-‐PASTA	  ADRESES…	  
	  
Palīdziet	  mūsu	  draudzei	  samazināt	  
pasta	  izdevumus!	  Paziņojiet	  mums	  
jūsu	  e-‐pasta	  adresi,	  lai	  varat	  saņemt	  
draudzes	  ,,Vēstis”	  un	  ziņas	  ar	  e-‐pastu!	  
Iesūtiet	  jūsu	  adresi:	  
baznica@bellnet.ca	  

Finanču	  komiteja	  jautā	  –	  	  
	  
	   Vai	  zinat,	  ka	  bez	  jūsu	  atbalsta	  nebūtu	  mūsu	  
svētdienas	  skola,	  Saulaine,	  garīgā	  aprūpe	  veciem	  un	  
slimiem,	  kā	  arī	  garīdznieku	  pakalpojumi?	  
	  

	  
	   	  

Paldies	  par	  piedalīšanos	  dievkalpojumos	  ar	  lasījumiem!	  Vēl	  meklēju	  jaunus	  lasītājus.	  
Lūdzu	  piesakaties,	  jo	  tā	  varat	  vairāk	  iesaistīties	  kalpošanā	  Dievam	  un	  līdzcilvēkiem.	  
Ikviens	  var	  pieteikties,	  ja	  to	  vēlas!	  	  
	  

Diakone	  Aina	  Avotiņa	  

SIGN	  UP	  TO	  BE	  A	  READER	  AT	  EITHER	  THE	  ENGLISH	  SERVICE	  OR	  THE	  LATVIAN	  SERVICE	  


