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DIEVNAMS:
200 Balmoral Avenue,
Toronto, ON, M4V 1J6.
Biroju un mācītāja kabinets:
(416) 921-3327
baznica@bellnet.ca
stjohnslatvianchurch@bellnet.ca
DRAUDZES MĀCĪTĀJS:
Māc. Ģirts Grietiņš (647) 986-5604
grietins@gmail.com
DRAUDZES PRIEKŠNIEKS:
Kārlis Jansons (905) 464-4399
kjan27@gmail.com
DĀMU KOMITEJAS PRIEKŠNIECE:
Maija Sukse (416) 221-4309
svjanadk@gmail.com
SAULAINE:
Pārvaldnieks: Richards Urdziņš
5813 20th Side Road Essa
Utopia, ON L0M 1T0 (705) 424-1118
www.campsaulaine.com
DRAUDZES DARBVEDE:
Jana Kopmanis;
kanceleja atvērta no pirmdienas līdz piektdienai
no pulkstens 8-iem līdz 16-iem.
Vēstis ir Sv. Jāņa ev.-lut. latviešu draudzes izdevums.

“Mēs esam nākuši šeit, lai meklētu, lai
turpinātu meklējumus ar klusuma un lūgšanas
palīdzību, kas ļaus mums nonākt saskarē ar savu
iekšējo dzīvi. Kristus vienmēr teica: neraizējieties,
bet dāvājiet sevi.”
Brālis Rožē
(Tezē ekumēniskā klostera dibinātājs)
Savā kalpošanā un sludināšanā arvien esmu
centies raudzīties uz kristīgās baznīcas
mantojumu kā uz bagātību krātuvi vai dzīvu
ūdeni, no kura arvien varam smelties garīgu
stiprinājumu. To var teikt arī par kalpošanu Sv.
Jāņa draudzē.
Mūsu dievkalpojumos jau vairākas reizes
esam dziedājuši Tezē kopienas dziedājumus.
Tezē (Taize) vārds ir cēlies no neliela ciemata
Francijā, kur 20. gadsmita otrā pusē, pēckara
laikā, brālis Rožē (Roger Louis Schütz-Marsauche)
dibināja klosteri, kas bija atvērts svētceļniekiem
(īpaši jauniešiem) un garīguma meklētājiem no
dažādām kristīgām konfesijām. Arī man kā
jaunam teoloģijas studentam bija iespēja šo
klosteri vairākārt apmeklēt un mācīties dažus
svarīgus teoloģiskus principus, ko esmu centies
paturēt. Viens no šādiem principiem ir uzsvars uz
lūgšanām (Tezē ir slavena ar saviem
vienkāršajiem, meditatīvajiem dziedājumiem,
kuri pulcē kopā svētceļniekus, kas plašā baznīcā,
kura uzslieta kā liela telts, tiek pieskandināta ar
lūgšanām un dziesmām).
Citi Tezē principi, kurus varam izmantot un
nest tālāk, ir vienkāršība, ekumēnisms un
solidaritāte ar dažādu tautību un konfesiju
cilvēkiem (svētceļnieki parasti pavada Tezē vienu
vai divas nedēļas kopīgā dzīvē un sadraudzībā, kā
arī katru gadu rīko īpašus pasākumus kādā no
Eiropas pilsētām. 2016. gadā tā bija Rīga).
Pievienojot tam vēl luterāņiem svarīgo principu
par Bībeles jeb Dieva Vārda centrālo vietu, arī
mēs varam gūt iedvesmu savas draudzes garīgai
dzīvei.
Brālis Rožē aicināja dāvāt sevi sadraudzībā ar
līdzcilvēkiem. Pārdomāsim, kā mēs līdzīgus
principus varam ieviest savas draudzes dzīvē,
vispirms neaizmirstot pateikties par jau padarīto.
Draudzē gada gaitā ir bijuši tik dažādi darāmi
darbi un ir iesaistīti cilvēki, kas palīdz risināt
daudzus
praktiskus
jautājumus
(īpaši
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jāpiemindraudzes padomes darbs Kārļa Jansona
vadībā). Par uzcītīgu darbu pie dievnama un
administrēšanas paldies Janai Kopmanis un
Normundam Gobam, kā arī izpalīdzīgajam
Andrim Zvirbulim. Paldies tiem, kas iesaistās
dievkalpojumu organizēšanā kā perminderi,
lasītaji vai dievgalda palīgi. Īpašs paldies Sibillai
Korulis un Andai Johnston par daudzveidīgu
kalpošanas un palīdzības darbu. Paldies arī par
kafijas galda un citu pasākumu organizēšanu
dāmu komitejai Maijas Sukses vadībā. Nevar
nepieminēt arī Māra un Coras Lūsis atsaucīgo
kalpošanu tik dažādās jomās. Esam priecīgi par
sadarbību daudzos kopīgos pasākumos un
dievkalpojumos ar daudziem aktīviem Sv.
Andreja draudzes locekļiem un it īpaši ar prāv.
Ilzi Kuplēns-Ewart.
Bez dievkalpojumiem Sv. Jāņa baznīcā mums
jāpateicas arī par Saulaini, ap kuru izveidojusies
īpaša kopiena ar cilvēkiem, kuriem Saulaine
saistās ar skaistiem kopā pavadītiem brīžiem jau
no bērnības. Arī šogad tādu brīžu bija daudz gan
vasarā, gar iesākot rudeni. Prieks, ka arī šovasar
atkārtoti varēja notikt Saulaines bērnu nometnē
(par ko īpaši jāpateicas vadītājai Lisai Williams,
vadītājiem un daudziem brīvprātīgajiem, kā arī
Saulaines pārvaldniekam Ričardam Urdziņam ar
Robin Gibbons), kur varējām būt kopā dažādās
nodarbībās, dievkalpojumos, svētbrīžos, kā arī
esam aicināti uz retrītu oktobra otrajā pusē. Ne
visus šeit izdosies pieminēt, bet īpaši jāpateicas
par grāmatu klētiņas darbu Kristīnei KirschStivriņš, kā arī par ilggadīgu darbu - Gunta Taņņa
ģimenei.
Vienmēr gan jāatceras, ka draudze pulcējas
ne tikai mums tuvās vietās, kur kopjam latvisko
mantojumu un rīkojam pasākumus, kas ir ļoti
svarīgi, bet draudzes centrā ir Dieva Vārds, ap
kuru ir aicināti nākt kopā kā lieli, tā mazi. Lai arī
aktīvāki mums ir vecākā gadu gājuma draudzes
locekļi, bet uz svētdienas skolu aicinām bērnus
un jauniešus uz iesvētes mācībām. Dieva vārdu
īpaši pārdomājam diskusiju grupā, kas notiek
angļu valodā un par ko paldies Larry Gifford.

Kā īpaša iespēja padziļinātai garīgās dzīves
kopšanai un Svēto Rakstu pārdomāšanai ir
iecerēti
svētbrīži trešdienās (sākot ar 11.
oktobri) pl. 13.00. Man vienmēr ir bijusi svarīga
kristīga apoloģētika, kas aicina Dieva Vārdu
saprast,
ņemot
vērā
mūsu
laikmeta
izaicinājumus, kā arī skaidrot, cenšoties atbildēt
uz grūtajiem jautājumiem (piemēram dialogā ar
neticīgiem vai skeptiski noskaņotiem cilvēkiem).
Mēs nevaram pierādīt Dievu, bet varam parādīt,
kā Dievs ir darbojies dažādu cilvēku dzīvēs. It
īpaši kā palīgus gribu piesaukt nozīmīgus
baznīcas skolotājus (katrā no svētbrīžiem
pievērsīsimies
kādam
no
ievērojamiem
kristiešiem vai viņu piedāvātām tēmām). Bez
teorētiskās pārrunu daļas, būtu labi, ja svētbrīži
kalpotu kā iespēja sadraudzībai pie kafijas. Jo
baznīcā ir sava vieta senākām tradīcijām un
svinīgam dievkalpojumam, bet svarīgi, lai mēs kā
draudzes locekļi viens otru labāk iepazīstam un
spējam dalīties ar savu garīgo pieredzi.
Garīgo pieredzi varam dot tālāk ne tikai
vārdos, bet arī mūzikā. Par to joprojām varam
pateikties ērģelniekam Michael Rundans, kā arī
draudzes ansamblim, kura sniegumā īpaši
jānovērtē vadītājas Brigitas Alks ieguldītais darbs.
Līdz šim esmu iepazinis draudzes locekļu
dzīves un likteņu stāstus, apmeklējot draudzes
locekļus mājās vai slimnīcās, ko arī kopā ar
aprūpes komiteju turpināsim darīt. Aicinām
visus, kas vēlētos, lai viņus apmeklē, atsaukties
un izmantot iespēju iepazīties tuvāk.
Šeit pieminēju dažas no iespējām darboties
kopā kā vienai draudzei. Sagaidu arī jūsu
ierosinājumus, kā arī aicinu sekot līdzi
informācijai, gan draudzes mājas lapā, gan
feisbuka lapā, gan arī ziņās, kas tiek sūtītas pa epastu (ja neesat saņēmuši e-pasta ziņas, tad
atsūtiet man savu e-pasta adresi uz
grietins@gmail.com).
Ar svētības vēlējumiem un cerot uz auglīgu
sadarbību,
Māc. Ģirts Grietiņš
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ZIŅOJUMI
Mūsu draudzei bija iespeja piedalīties LELBA XV
Sinodē, kas notika no 6. līdz 8. oktobrim, Mt. Carmel
Spiritual Centre, Niagara Falls, Ontario. Katrs
draudzes loceklis varēja piedalīties, bet mūsu
draudzes delegāti bija padomes locekles Sibilla
Korulis, Gunta Reynolds un Daina Wilkinson, un
dāmu komitejas priekšsēde, Maija Sukse.
Noslēguma dievkalpojums notika svētdien 8.
oktobrī. Kā parasti, Sv. Jāņa baznīcā arī tika noturēts
dievkalpojums (laju) Sv. Andreja draudzes
izkārtojumā.
Aicinam visiem piedalīties jaunos trešdienas
sadraudzības svētbrīžos, kuri sāksies 11. oktobrī
pulksten 13.00 ar tēmu “Raugies dziļāk”; māc. Ģirta
Grietiņa vadībā. Tuvāka informācīja atrodama šīs
“Vēstīs”.
Tāpat, tie kuri gribētu pārmeklēt savu kristietību
angļu valodā, (“Explore Your Christianity! Prayer and
the Kingdom of God”) ir aicināti piedalīties “retreat”
Saulainē no 21. līdz 22. oktobrim. Plašākas ziņas
atrodamas šīs “Vēstīs”.
Saulainē mums labi klājās! Un pagajušā vasara
nebīja izņēmums. 66. Bērnu nometnē piedalījās 42
bērni, kuri baudīja kanū braucienu pa Nottawasaga
upi, braucienu uz Wasaga Beach, kā arī dažādas
interesantās nodarbībās: mācoties par dabu un
dzīvniekiem Latvijā un tepat pie mājam Ontario.
Māc. Grietiņš pavadīja daudz laiku nometnē, vadot
svētbrīžus un pārunājot ticību ar bērniem. Sirsnīgs
paldies Lisai Williams, kura organizēja un vadīja
nometni arī šogad ar palīgiem Sean Williams, Jen
Rūdolfs, Eric Zacs un visiem brīvprātīgiem, kuri
ziedoja savu laiku daloties ar savām zināšanām, lai
bērniem būtu labs pārdzīvojums Saulainē.
Lisa Williams un draudze sirsnīgi pateicās visiem,
kuri financiāli atbalstīja vasaras nometni vai ziedoja
laiku nometnei lai tā tik labi izdotos. Bez brīvprātīgo
palīdzību bērnu nometne nebūtu tik labi izdevusies.
Aicinam brīvpratīgos pasniedzejus,
kuriem ir
interesanta viela, ko stāstīt/mācīt bērniem par
latviešu valodu, dziesmām, tradicījām vai kultūru
ziedot pat vienu pusdienu mūsu nometnes bērniem.
17. septembrī, Rudens Svētki atkal labi izdevās
pateicoties rosīgai rīcības komitejai un pavāriem.
Paldies jums pa lielo darbu.
Šovasar, saimnieka mājai tika ielikti jauni logi, lai
būtu labāka gaisa kustība un atvietoja cepešplīti un

ledusskapi, kuri bīja ļoti novecojuši. Lielā māja, plāno
uzlabot vannasistabas, un atjaunot grīdu “priežu
zālē” kā arī atvietot ūdens tankus lielā mājā un
nometnes barakās un mainīt apsildīšanu no eļļas uz
(propane)
gāzi.
Atkarībā
no
budžeta
ierobežojumiem/iespējām notiks arī citi uzlabojumi
mazi un lieli. Kautgan nometne darbojās bez
iztrūkuma, tomēr Saulainei
pati, pelņa nav
pietiekami, lai segtu visus izdevumus. Katrs kurš
domā rīkot ģimenes svinības, kāzas, vai kādas citas
nodarbības/ vai kādu citu sanāksmi ir aicināts
padomāt par Saulaini un sazināties ar pārvaldnieku
Richardu Urdziņu (705-424-1118).
Normunds Goba un Richards Urdziņš, sadarbībā ar
Essa Fire Department, izveido jaunu un pilnīgāku
“Saulaines Fire Safety Plan”.
Neaizmirstat par TALKU. Nāciet talkā sagatavot
Saulaini ziemai un palīdzēt ar visādiem
uzlabojumiem 28. oktobrī. Būs darbs, sadraudzība
un gardas pusdienas!

Rudens talka Saulainē
sestdien, 28. oktobrī,
sākot 9:00 no rīta
Visi mīļi aicināti!

Finanču komiteja aicina visiem draudzes locekļiem
jau tagad nokārtot draudzes nodevas. Lūdzu
negaidīt decembri, bet ziedojiet jau tagad. Arī tie,
kuri vēl nav nokārtojuši Saulaines maksājumus lūdzu
tos nokārtot drīzumā. Draudze nevar darboties bez
līdzekļiem un šogad mēs vēl ceram atvietot baznīcā
lielās zāles skatuves aizkarus, dievnama tepiķus un
labot vai atvietot vienas klavieres. Virtuvē bija
nepieciešams iegādāties jaunu ledusskapi. Baznīcai
un Saulainei ir daudz vajadzības, kuras visas prasa
līdzekļus. Paldies pa atsaucību!
“Spirituality and Faith “ grupa Larry Gifford
vadībā, ir atsākusi darbību satiekoties plks. 9.00
pirms dievkalpojumiem. 2017.g. diskusījas bija labi
apmeklētas ar starp 10 un 18 dalībniekiem katra
tikšanās. Diskusījas notiek angļu valodā un datumi
un tēmas ir izsludinātas dziesmu lapiņās un par
ēpastu. Ja vēlaties ziņas saņemt, lūdzu dariet Larry
Gifford to zinām (larryandinta@gmail.com)
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Mūsu draudze vēl arvien aktīvi piedalās “Churches on
the Hill Food Bank” un varbūt pārsteidzoši, tieši tā kurā
mēs piedalamies, ir lielākā no visām “Daily Bread Food
Banks”. Tā darbojās no Timothy Eaton baznīcas telpām
un par nožēlu ir pieredzējusi 15% pieprasījuma
pieaugumu. Inta Gifford ir mūsu draudzes pārstāve šai
pasākumā un vairāki draudzes locekļi piedalās dažados
darbos izdalot ēdienu, u.t.t. Inta aicina katram ziedot
naudu vai arī ik mēnesi ziedot izsludināto pārtiku, kuru
var atstāt grozos pie pērminderu galda. Mums arī vajag
palīgus izdalīt lapiņas 28. oktobrī aicinot ziedot mūsu
‘kaiminiem’ pa Balmoral Avenue un tad nākamā nedeļā,
4. novembrī, iet pa mājām savākt ziedoto pārtiku.
2. decembri, Yorkminster Baptistu baznīcā notiks
Ziemassvētku koncerts par labu “food bank” un vēl
pirms Ziemassvētkiem būs īpašs aicinājums ziedot
naudu lai trūcīgākās ģimenes varētu saņemt
Ziemassvētku vakariņas. Lūdzu atbalstiet šo
nepieciešamo darbu.
Svētdienas skola atsāks darbību 15. oktobrī, Noras
Turkēvicas vadībā. Visi bērni ir mīļi gaidīti pavadīt
stundiņu dievkalpojuma laikā mācoties un
sadraudzējoties. Visi vecāki un vecvecāki ir aicināti
vest bērnus uz svētdienas skolu, to atbalstīt, un ja
varat arī palīdzēt. Nav īpaša pieteikšanās vajadzīga.
Atnāciet 15. oktobrī, vai jeb kurā svētdienā kad
skoliņa ir paredzēta un jūs būsiet silti sagaidīti.
Tuvāka informācīja par nākamām svētdienām ir
baznīcas mājas lapā (http://www.stjohnslatvian.ca).
Aprūpes darbs, turpinās un māc. Grietiņš ir gatavs
un aicina atsaukties visus, kuriem būtu vajadzīgs
apmeklejums vai būtu velme mājās saņemt
dievgaldu. Ar māc. Grietiņu var sazināties zvanot
647-986-5604 vai rakstot (grietins@gmail.com).
Dāmu komiteju kuru vada Maija Sukse, izpilda
svarīgu lomu draudzes dzīvē. To mēs katru
svētdienu redzam, kad baudam kafijas galda
sniegumus pēc dievkalpojuma. Kopā ar šo
sadraudzības un kopības veicināšanu, dāmas arī rīko
īpašus sarīkojumus un svētku mielastus. Piemēram,
Lieldienu brokastis un Ziemassvētku tirdziņu kurš ir
paredzēts š.g. 25. novembrī. Palīgspēki ir vienmēr
mīļi gaidīti. Lūdzu nākat talkā, sazinājaties ar Maiju
416-221-4309 un palīdzat, kad Jums tas ir iespējams.

Trešdienas sadraudzības svētbrīdis pl. 13.00.
“Raugies dziļāk!”
Māc. Ģirta Grietiņa vadībā

Aicinām Jūs piedalīties trešdienu sadraudzības
svētbrīžu ciklā “Raugies dziļāk!” Reiz Jēzus sēdēja
pie akas un samariešu sievai teica, ka viņš var tai dot
dzīvu ūdeni – tādu ūdeni, no kura dzerot dziļākās
dvēseles slāpes tiek remdētas (Jāņa ev. 4. nod.). No
tā laika daudzi Jēzus sekotāji katrs savā īpašā veidā
ir smēluši no Jēzus dzīvā ūdens un dalījušies ar savu
pieredzi. Mēs aicina arī jūs kopā tuvāk iepazīt
kristietības
mantojumu,
aplūkojot
dažus
ievērojamus kristietības skolotājus un kopā
priekšlasījumos, lūgšanās un sadraudzībā smelt no
mūsu ticības akas.
Svērbrīžu cikla pirmajā daļā māc. Ģirts Grietiņš
piedāvā dalīties ar savu garīgo pieredzi, pievēršoties
kristīgās apoloģētikas (kristīgā baznīcas mācības
aizstāvēšanas un skaidrošanas) pieejai, kas mēģina
senus un jaunus kristietīgās teoloģijas jautājumus
sasaistīt ar mūsu dzīvi, nevairoties arī no grūtajiem
jautājumiem, kādus ticīgiem uzdod cilvēki dažados
garīgo meklējumu posmos. (otrajā svētbrīžu cikla
daļā ar savu garīgo pieredzi dalīsies prāv. Ilze
Kuplēns-Ewart)
Aicināti visi, kas vēlas tuvāk iepazīt kristīgās
ticības izaicinājumus un smelt no ticības avotiem.
18. oktobris;
Tēma - “Ījabs”
25. oktobris;
Tēma - “Augustīns”
1. novembris;
Tēma - “Luters”
8. novembris; Tēma - “K. S. Lūiss”
15. novembris; Tēma - “Kristietība un citas reliģijas”
22. novembris; Tēma - “Timotijs Kellers”
29. novembris; Tēma - “Ieskats patristikas
mantojumā
GARĪGO GRĀMATU BIBLIOTĒKA
Varbūt ka nebūsiet ievērojuši, ka mūsu
baznīcas mazā lejas zālē jau vairāk nekā desmit
gadus atrodas garīgu grāmatu bibliotēka abās
(latviešu un angļu) valodās.
Grāmatas var aizņemties „uz goda vārda”,
parakstoties klātpieliktā burtnīcā. Lūdzu
paskatieties - (dažiem skapjiem jāpaver durvis) –
tur atradīsiet daudzas vērtīgas grāmatas par
kristīgu dzīvi, dzīves problēmām, teoloģijas
jautājumiem, bībeles vēsturi u.c.
Māris Lūsis
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19. novembrī 11:00 Latvijas valsts
svētku dievkalpojums
kopīgs visai Toronto
latviešu sabiedrībai.
(Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā)

Nākamie dievkalpojumi
Retreat in Saulaine
Explore Your Christianity!
“Prayer and the Kingdom of God”
Saturday, Oct. 21, 12:00 noon to
Sunday, Oct. 22, 1:00 pm

22. oktobrī – 20. svētdienā pēc Vasarsvētkiem
9:15
Iesvētes klase / Confirmation class
11:00
DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu
(Sv. Andreja draudzes izkārtojumā)
Pēc dievkalpojuma Amalie Kanne un Karlīne Zubāne
stāstīs par piedalīšanos ceļojumā “Sveika Latvija!”
Māc. Ilze stāstīs par savu piedalīšanos
Reformācijas 500. gada atcerē Vācijā.

29. oktobrī – Reformācijas svētdienā
11:00
DIEVKALPOJUMS abās valodās
ar dievgaldu
Dziedās Sv. Jāņa draudzes
vokālais ansamblis,
dir. Brigita Alks
(abu draudžu izkārtojumā)
2:00 Joint Reformation service of the Toronto
Ministry Area, St. James Cathedral, 65 Church St.

5. novembrī – 22. svētdienā pēc Vasarsvētkiem
10:45 Svētdienas skola / Sunday school
11:00 DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu
un kristībām
(Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā)
14:00 Sv. Barnabas baznīcā (361 Danforth Avenue)
dziesmots svētbridis Reformācijas 500 gadu atcerei
ar ansambli, Hamiltonas vīru ansambli un ērgelu

26. novembrī – Mirušo piemiņas diena
9:15 Iesvētes klase / Confirmation class
11:00 DIEVKALPOJUMS abās valodās
ar dievgaldu
Dziedās Sv. Jāņa draudzes
vokālais ansamblis,
dir. Brigita Alks
(Sv. Andreja draudzes izkārtojumā)

ADVENTA LAIKĀ: Lūdzam atnest neiesaiņotu dāvanu
bērniem, nodošanai trūcīgām ģimenēm. Mēs
piedalīsimies “Toronto Fire Fighters Toy Drive” caur
“Toronto Fire Hall 311” uz Balmoral Ave.
ADVENT TOY DRIVE: Please bring an unwrapped gift
for a child. We are participating in the Toronto Fire
Fighters Toy Drive through Toronto Fire Station 311 on
Balmoral Ave.

3. decembrī – Adventa pirmā svētdiena
9:15 Iesvētes klase / Confirmation class
11:00 DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu
(Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā)

10. decembrī – Adventa otrā svētdienā
11:00 DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu
(Sv. Andreja draudzes izkārtojumā)

2017. gada 16. decembrī plkst. 19:00

koncertu ar Latvijas ērģelnieci Laumu Akmeni.

12. novembrī – 23. Svētdienā pēc Vasarsvētkiem
9:15 Iesvētes klase / Confirmation class
11:00
DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu
(Sv. Andreja draudzes izkārtojumā)

Sv. Jāņa Draudzes Vokālā Ansambļa
Koncerts Ziemassvētku Ieskaņā
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17. decembrī – Adventas trešā svētdiena
December 17 – 3rd Sunday of Advent

BIBLE STUDY

11:00
"Es jums pasludinu lielu
prieku!"
Svētdienas skolas
attēlojums par Jēzus
piedzimšanu!
Pēc dievkalpojuma būs
eglīte
VISIEM BĒRNIEM!
11:00
"I bring you news of great joy!"
The Sunday school Christmas pageant.
After worship - a visit by Santa with
gifts for ALL CHILDREN!
(Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā)
24. decembrī – Svētvakarā – Christmas Eve
3:00 pm - SVĒTVAKARA
DIEVKALPOJUMS abās valodās
(Sv. Andreja draudzes izkārtojumā)
5:00pm - SVĒTVAKARA
DIEVKALPOJUMS
Dziedās Sv. Jāņa draudzes
vokālais ansamblis,
dir. Brigita Alks
(Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā)

25. decembrī – Kristus piedzimšanas svētkos /
Christmas Day
11:00 DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu
Worship (in Latvian) with Communion
(Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā)
!

!

The spirituality and faith discussion group (in
English) meets approximately bi-weekly from
September through June, when no church conflict
supervenes.
The group affords a unique
opportunity for both congregations’ members who
are not Latvian, or who prefer to discuss issues of
faith in English, and approved guests, to strive for
spiritual growth through deliberating the Holy
Scriptures.
In 2017 we have met regularly with between 10 and
18 participants. Adjourning for the summer break
after our June 4th session, we reconvened Sept. 24
to discuss “the Last Will be First”, Matthew 20. At
our next meeting Oct. 15, we shall be discussing
“Wisdom of the Spirit”, 1 Corinthians 2:6-16, 3:1-23
and returning to Matthew’s gospel in the 2018
Lenten season. With gratitude we have benefitted
all year from the regular participation and guidance
of Pastor Grietins. Meetings are held in the church
basement on Sunday mornings, gathering at 9:00
a.m. for fellowship and light refreshments, and
beginning the conversation at 9:30. Do join us.
To commemorate the quincentennial of the
Protestant Reformation, we will be conducting a
spiritual retreat to Camp Saulaine Oct. 21-22.
Everyone is welcome. The cost is $20. Bring a Bible
(spares will be available), sleeping bag and warm
clothing. Please contact Maris Lusis; call 416-4943858 or email malusis@rogers.com.
Larry Gifford

Lai sekotu draudzes kopīgajam darbam un
kalpošanai, aicinām ielūkoties draudzes mājas lapā http://www.stjohnslatvian.ca,
kā arī Feisbuka mājas lapā -

St. John's Evangelical Lutheran Latvian
Church of Toronto

31. decembrī – Vecgada vakarā
5:00 pm DIEVKALPOJUMS
ar dievgaldu
(Sv. Andreja draudzes izkārtojumā)
Pēc dievkalpojuma apsveikšana ar glāzi šampanieša.

7. janvārī – Epifānijas laika pirmā svētdiena
11:00 DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu
(Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā)
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Retreat in Saulaine

CHURCHES-ON-THE-HILL FOOD BANK

Explore Your Christianity!
“Prayer and the Kingdom of God”
Saturday, Oct. 21, 12:00 noon to
Sunday, Oct. 22, 1:00 pm
-

-

Discussion
Fellowship
Taizé service
Outdoor service
(weather
permitting)
Movie
Meals included

Bring your own: Bible, warm clothes, sleeping bag /
bedding
Cost: $20.00
For more information/to register:
Maris Lūsis (registrar)
malusis@rogers.com / 416-494-3858
Rev. Ģirts Grietiņš
grietins@gmail.com / 647-986-5604
Larry Gifford
larryandinta@gmail.com / 905-428-6662

Programme
Saturday Oct. 21
12:00-1:30 pm arrive, lunch
1:30-2:30
Larry Gifford – discussion prayer
and healing
3:00-3:15
coffee
3:15-5:00
Rev. G. Grietiņš – discussion prayer
5:00-6:00
free time
6:00-7:00
dinner
7:00-9:30
movie
9:30-10:00
Taizé
Sunday Oct. 22
8:00-9:00 am
9:00-10:00
10:00-12:00
12:00-1:00 pm

church service – Rev. G. Grietiņš
breakfast
discussion – Heaven?
Kingdom of God? Afterlife?
lunch and adjourn

As always, I learn something new about the Food
Bank at every Council meeting. This time I share
with you that we have the largest catchment area
of all the Daily Bread areas! As if that wasn't
impressive enough, the startling information is that
at the end of August we had already experienced a
15% increase of clients since the Food Bank
started! Our economy is not kind to people who are
struggling with basic income.
Your help is needed now more than
ever. The Food Drive on October 28 (to distribute
flyers) and November 4 (to pick up grocery
donations) along Balmoral Drive is a great way to
support the Food Bank. Come out and stroll along
with us - bring along friends and family and join our
group! The greatest fundraiser is the Christmas
concert, December 2 at Yorkminster Baptist
Church. The one I saw was spectacular, with a
variety of choirs, ensembles and more (a story
reader last time!). There will be a poster on the
church bulletin board when it comes out.
Last Christmas the Churches-on-the-Hill
started a campaign to receive $25 donations at the
respective churches to finance a Christmas dinner
for the Food Bank clients. Last year I set up my
poster during lunch after the service and I was
overwhelmed by your support! In fact, the
Chairman of the Council expressed a special word of
thanks to the generosity of the Latvians. I was very
proud! You can count on me to be doing that
again! Thank you!
Inta Gifford
Rudens jau iestājies, lapas jau mainījušas savas
krāsas un veja darbība tās nopūš atstājot kailus
zarus. Nesen būtu bijis iespeja redzēt jaunu Toronto
pilsētas stādīto kociņu pie
braucamā ceļa Balmoral pusē
lapotni pilnā greznumā. Kamēr
vēl varēja pētīt lapas Normunds,
draudzes administrators un
izskolotais mežzinis konstatēja,
ka kociņš ir ‘Tulpju koks’. Ar
tādu
nosaukumu
varēsim
priecāties
par
pilsētas
darbinieku
izvēli
mūsu
dievnama zalāju greznojot ar
ziedošu koku.
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DRAUDZES KASIERIS ATGĀDINA
Pārskatot draudzes locekļu ziedojumus
draudzei, kasiers konstatē ka it īpaši līdz šim ir
ienācis ļoti maz. Tādēļ aicina tos draudzes
locekļus, kas šinī gadā vēl nebūtu savu
pienākumu izpildījuši to darīt iespējami drīzākā
laikā, neatliekot uz gada beigām.
Gribu atgādināt, ka var saņemt kolektes un
speciālu ziedojumu aploksnes pie pērminderu
galda dievkalpojuma laikā. Varat arī paņemt
pāris līdz uz mājām, lai tās būtu izpildītas
nākamam dievkalpojumam. Šīs aploksnes ir
speciāli domatas ārkārtējiem ziedojumiem
kādam īpašam mērķim un īpaši lielākiem
kolektes ziedojumiem (sākot ar $10.00).
Aploksnes ziedojumi un kolektes tiks pieskaitīti
Jūsu gada kopziedojumam, par kuŗu tiks
izrakstīta nodokļu atlaides kvīte nākamgada
janvārī. Šīs aploksnes nav domātas draudzes
nodevām.
Lai šo varētu izkārtot, ir
nepieciešams uzrakstīt ziedotāja vārdu, ziedoto
summu un, ja ziedotājs nav draudzes loceklis,
arī ziedotāja adresi.

DRAUDZES LOCEKĻIEM:

Lai būtu pilntiesīgs draudzes
loceklis, lūdzam Jums nokārtot
draudzes nodevas, lai tās pienāktu
birojā ne vēlāk kā līdz 2017. g. 28.
decembrim!
Kvītes tiks izsūtītas jaunajā gadā par
visiem 2017. gadā saņemtiem
ziedojumiem.
Lūdzi nododiet jūsu e-pasta adresi
baznīcas birojā, lai varam
draudzes “Vēstis” un citas
draudzes ziņas izsūtīt elektroniska
veidā un tā ietaupīt lielus pasta
izdevumus.

š.g. 25. novembrī no plkst. 10:00 līdz plkst. 2:00
Būs: daiļamatnieki; dāmu kometijas loterijas galds;
un tad vēl piparkūkas, tortes, pusdienas!!!
Lūdzu nākat visi un vediet arī savus draugus līdz!
Sv. Jāņa draudzes dāmu komiteja

Tirdziņš nak! Tirziņš nak!
Piparkūkas!

ATGĀDINĀJUMS

LŪDZAM E-PASTA ADRESES

ZIEMSVĒTKU TIRDZIŅŠ
Laipni lūdzam jūs apmeklēt
gadskārtejo
ZIEMSVĒTKU TIRDZIŅU

Aicinam palīgā cepšanas dienā:
ceturtdien, 8. novembrī
pulkstens 9:00 no rīta
Piesakaties draudzes birojā 416-921-3327

Loterija!
Lūdzu ziedojiet labas mantas loterijai un nododiet
tās lejas stāvā.
Thank you! and Paldies!
For your help and generosity.
The Annual Christmas Bazaar is just around the
corner.
Mark your calendar for November 25.
But first, your help is needed for baking ‘piparkūkas’
on November 8, beginning at 9:00 am
Call the church office and volunteer 416-921-3327.
Please bring your treasures for the lucky draw
and leave them in the lower hall.
Maija Sukse - Dāmu Komitejas priekšniece
Chair Ladies’ Committee
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Udeņi plūst un
top varena straume
Ir beigusies XV LELBAs sinode un mēs
‘sinodaļi’ (delegāti sinodē) sākam pārdomāt par
guvumiem, iespaidiem darbības norisi un draudzība,
kas mūs visas trīs dienas vadīja Dieva garā.
No 6tā līdz 8tam oktobrim pie Niagaras
ūdenskrituma Kanadā Mount Carmel Spiritual Centrā
sanāca LELBAs draudžu pārstāvi, ordinētie
garīdznieki un garīdznieces un citi. LELBAs darbs ir
vērties plašuma, kā arī dziļumā. Bija sāpīgas stundas,
kad vajadzēja uz mūžu atvadīties no mīliem
draudzes ganiem. Bet arī bijuši gaiši brīži, kad
drīkstēja redzēt kā Dievs ir mūsu darbu svētījis ar
lieliem panākumiem. No mūsu draudzes piedalijās
mācītājs Grietiņš un delegāti Sibilla Korule, Gunta
Reynolds un Daina Wilkinson. Sinodes atklāšanā
piedalījas netikai sinodaļi bet arī viesi no tuvienes un
tālienes.
S
veicienus
nodeva
no ELCIC
(Kanadas
sinodes),
no
Hamilton
as
līča
rajona
luteriskā
m draudzēm, un no Kanadas bēgļu uzņemšanas
biedrības bet no Baltimoras Amerikā LIRS (Lutheran
Immigration and Refugee Service). No aizjūras,
sanākušos uzrunāja diakons Imants Miezis, kas ar
Dieva vārdu apceļo vairākas Īrijas pilsētiņas pat
pievedot ‘latviešu valodas mobilo bibliotēku’
diasporas latviešiem savā busiņā no Dublinas, kur
kārtējie dievkalpojumi tiek noturēti vienīgā luterāņu
baznīcā Īrijā. Piedalījās arī mācītāji no Latvijas, kuri
dalījās ar pieredzi kalpojot Dievam tur.
Trīs dienu laikā bija izdevība sastapt
līdzdomājušos cilvēkus, smelt garīgo enerģiju un
ķerties pie tā darba,kas ir nepieciešams turpmākai
LELBAs darbībai. Piedalījies 66 balstiesīgie – 23
garīdznieki un 43 laji. Darba sesijās apskatīja
pārvaldes, apgabalu un nozaŗu ziņojumus; veidoja
un pieņēma 16 rezolūcijas; ievēlēja prāv. Gūnāru
Lazdiņu par pārvaldes priekšnieku un pārējos
pārvaldes locekļus; noklausījamies viesu mācītāja

referātu divās daļās ar tēmu, “Luteriskās baznīcas
paštēls un identitāte – pirms 500 gadiem un
tuvākajā nākotnē”; piedalījāmies apgabala sēdes;
‘Prāta Vētrā’ iztirzājam radošās idejas. To vadīja 4.
prāvestes 4. grupās mēģinājot izskaidrot, ko mēs
saprotam no viena no vārdiem LELBAs burtu
saīsinājumā: Latvijas Evanģēliski Luteriskā Baznīca.
Tika pat veidots projekts Latvijas 100 gadei –
lugšanu stafete.
XV Sinode sakās ar dievkalpojumu ar Svēto
Vakarēdienu sekojot jau ierastai dievkalpojuma
kārtībai un liturģijai; sinode noslēdzās ar
dievkalpojumu ar Svēto Vakarēdienu ar jaunāku
laika kārtību un jaunkomponētiem dziedājumiem.
Sv. Jāņa draudzes Ansamblis, vijoļniece Inga MalejaJanovski un ērģeļnieks Davids Šmits sniedza savu
devumu Dievam par godu. Jāizsaka lielu paldies
Kanadas apgabala ‘cepejai’ Ivetei Kaņepai, kura
cepa neraudzētu rudzu maizi Svētam Vakarēdienam
abiem dievkalpojumiem, kā arī sevišku kliņģeru par
godu Reformacijas 500 gadiem).
Katra darba sesija iesākās ar himnu, kuriem saturs
atspoguloja sinodes tēmu. Pirms ēdienreizēm
sinodaļu ‘koris’ nodziedāja skaistus pateicības
lūgšanas un ‘darba’ diena noslēdzās ar
vakarlūgšanas svētbrīžiem, kurus vadīja pēdējo
gadu Amerikā ievestie mācītāji ieskaitot mūsu
draudzes
mācitāju.
Pārsteiguma
koncertā
piektdienas vakarā dziedāja
Hamiltonas vīru ansamblis
Sakarā ar to, ka visa
norise notika viena ēkā, bija arī
izdevība pēc vakara lūgšanas
sanākt informālās grupiņas
draudzīgās sarunās!
Sirsnīgs
paldies
Hamiltonas Kristus draudzes
mācītājam un locekļiem par
paveikto darbu organizējot XV
sinodi.

Vēstis 135 - 2017.g. rudenī

10

Draudzes
Ansambļa Ziņas
Ansamblis, bez pārtraukuma,
turpināja mēģinājumus visu
vasaru. Ilggadīgā Ansambļa dziedātāja Birgit
Schreyer-Duarte ar vīru sagaidīja meitiņu 5. augustā,
Ella Viktoria Schreyer-Duarte.
Ar 5. septembri atsākām ik nedēļas mēģinājumus,
otrdienās pulkstens 7:00 vakarā.
Jau šoruden Ansamblis piedalījās LELBAs XV
Sinodes noslēguma dievkalpojumā 8. oktobrī
Niagārā.
Gatavojamies piedalīties Reformācijas
Dienas dievkalpojumā atzīmējot luteriskās baznīcas
500 gadus. Mirušo Piemiņas Dienas dievkalpojumā
atskaņosim Ērika Ešenvalda dziesmas.

GATAVOJATIES!
TORONTO LATVIEŠU KONCERTAPVIENĪBA
PIEDĀVĀ
VIENREIZĒJU IESPĒJU DZIRDĒT UN SATIKT
PASAULSLAVENO OPERAS ZVAIGZNI

MAIJU KOVAĻEVSKU
PIRMS VIŅAS OFICIĀLĀ DEBIJAS KONCERTA
KOERNER ZĀLĒ

Ziemsvētku ieskaņas koncerts būs
16. decembrī, 19:00 Dievnamā
Vienmēr gaidam jaunus dziedātājus!
Lūdzu sazināties ar Brigitu Alku vai Guntu
Reynolds.

Ērika Ešenvalda autorkoncerts
ar ‘Orpheus’ kori Toronto
“ Nordic Light”
multimedialās simfonijas
pirmatskaņojums Kanadā
2018. gada 24. februārī
(sestdien)
Metropolitan United Baznīcā
Ar diriģentu Robert Cooper un
‘Orpheus’ kori.

Koncerts ir Ērika Ešenvalda
autorkoncerts.
Tikai un vienīgi Ērika darbi.
Ēriks pats būs klāt!
Ēriks vadīs meistarklases KičeneraVaterlū universitātē un meistarklases/
darbnīcu ar Toronto koristiem nedēļu
pirms koncerta.
Laura Adlers kārto šo viesošanos
sadarbībā ar ‘Orpheus’ kori. Ja kāds
vēlas atbalstīt un/vai brīvpratīgi
palīdzēt, lūdzu sazināties ar Lauras.
laura.adlers@gmail. com

SV. JĀŅA BAZNĪCĀ
CETURTDIEN, 25. JANVĀRĪ
PLKST. 19:00
PĒC KONCERTA SEKOS
PIEŅEMŠANA
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Cienītie draudzes locekļi !
Aicinu Jūs iepazīties ar šī gada draudzes kalendāru un ņemt lidzdalību kur Jums laiks atļauj.
Lūdzu, jūtaties droši zvanīt uz mūsu draudzes kanceleju, tel: 416-921-3327, vai atstājot ziņu
sekretārei Janai Kopmanei, kad jautājumi paceļas, vai, vēlaties sarunāt tikšanos ar mācītāju
Grietiņu savās mājās, slimnīcā, aprūpes mājā, vai baznīcā.
Mums ir tik daudz iespējas sanākt sadraudzībā, vai tas būtu dievkalpojumos, trešdienas
sadraudzības svētbrižos, rudens talkā saulainē, nogales sabraukums “retreat” saulainē,
bibeles stundās, tā arī koncertos un ziemassvētku tirdziņā.
Šajās vēstīs ir pievienota draudzes nodevu lapa. Ja draudzes nodevu slimības vai citu
apstākļu dēļ nespējat maksāt, lūdzu, dariet to zināmu, rakstot vai zvanot.
Cenšamies regulāri atjaunot mūsu aktīvo draudzes locekļu kartoteku. Ja Jūsu dzīves vietas
un telfonu # maiņa nav paziņota, lūdzu to dariet zināmu rakstiski vai zvanot:
St. John’s Ev. Luth. Latvian Church of Toronto
200 Balmoral Avenue, Toronto, ON, M4V 1J6
Tel: 416-921-3327
Ceru Jūs satikt mūsu baznīcā vai sarīkojumos. Lūdzu atstājiet ziņu birojā, ja vēlaties ka es
Jums atzvanu.
Sirsnībā,
Ruta Siliņa,
Membership committee

Sv. Jāņa Ev. Lut. Latviešu Draudze - St. John's Ev. Luth. Latvian Church
200 Balmoral Avenue, Toronto, ON M4V 1J6 -- (416) 921-3327
Draudzes nodeva (Givings) :
Vārds(i) (Name(s)) :
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$$$

Lai segtu gadskārtēju budžetētos izdevumus, Padomes ieteiktā minimālā nodeva būtu $300 no katra iesvētītā,
vai 18 gadīga un vecāka draudzes locekļa. (To meet its annually b udgeted expenses, the Church Council
suggests a minimum Giving of $300 from every confirmed, or 18-year old and older memb er of the
congregation.)

Obligāti maksājumi citām organizacijām (Obligatory
payments to other organizations) :
Latvijas Ev. Lut. Baznīcai Amerikā un ārpus Latvijas un Teoloģijas
Izglītības Fondam (Ev. Luth. Church of Latvia Abroad and
Theological Education Fund)
(no personas/per person) :

$13.50 x ______

Ziedojumi (Donations) :
Baznīcas vispārējām vajadzībām (Church general purpose):
Saulaines vispārējām vajadzībām (Saulaine general purpose):
Par Godu (In Honour of) : ________________________________
Piemiņai (In Memory of): ________________________________
Citam (Other): ______________________________
Baznīcas Kapitāl Fondam (Church Capital Fund):
Saulaines Kapitāl Fondam (Saulaine Capital Fund):
Kopā (Total)
Datums (Date) :

Paraksts (Signature) :

Adrese (Address) :

Epasts (Email) :

Maksājuma Varianti (Payment Options) :
Check one:

____ Kopsumma (Total) :
Mans čeks par augšminēto summu, izrakstīts uz "St. John's Ev. Luth. Latvian Church of Toronto", ir pievienots.
(My cheque for the above amount, made payable to "St. John's Ev. Luth. Latvian Church of Toronto" , is enclosed.

____ Mēnešmaksa (Monthly Pre-Authorized Withdrawal) :
Kopsumma (Total) / 12 = $ ______________
Ir pievienots čeks pārstrīpots ar rakstu "VOID". Es dodu atļauju "St. John's Ev. Luth. Latvian Church of Toronto" atvilkt
augšminēto summu no konta numura kas uzrādīts uz pievienotā čeka ikkatru mēneša 15tajā dienā. (I have enclosed a cheque
marked "VOID" . I authorize "St. John's Ev. Luth. Latvian Church of Toronto" to deduct the amount specified above from the
account number on the cheque on the 15th day of each month).

Paraksts (Signature) :
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