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koka zariem, kas tiecas augšup. Tā arī mūsu tautas koks ir sazarojis tik
daudzos veidos pasaulē un Latvijā.
Kristus joprojām aicina – līdzīgi kā sv. Jāņa baznīcas altāra
Jēzus saka: “Es esmu pasaules
gleznā – visus pasaulē izkaisītos ceļiniekus. Jēzus rokas ir atvērtas
gaisma” (Jāņa ev. 8:12)
visiem. Tik daudzi arī aizgājušajā gadā ir atsaukušies un saņēmuši viņa
svētību šajā vietā, pie šī altāra. Tieši tāpēc šī vieta ir gaiša un svēta. Ne
Kristīgu draudzi var
ar mūsu svētumu, bet ar viņa aicinājumu, kuram atsaucamies katrs ar
salīdzināt ar vietu, kas glabā
savām dāvanām, spējām ar savu kalpošanu, ar bērnu nometni Saulainē,
gaismu, to atstaro un nes tālāk.
ar nākšanu kopā lūgšanās, pārrunās un ļaujoties draudzes ansambļa
Aizgājušajā
gadā
skanējumam, kā arī sadarbojoties ar Sv. Andreja draudzi un prāvesti Ilzi
svinējām
draudzes
Kuplēnu-Ewart.
septiņdesmit gadu jubileju un
Kristus pats ir gaisma. Ja ieraugam viņa gaismu, tad viņš
pieminējām tik daudzus, kuri
aizdedz gaismu arī katrā no mums, un māca šo gaismu neslēpt. Jēzus
kopā darbojušies draudzē un
vēlas, lai iedegtā liesma mūsos nenodziest, lai neapdzēšam to
devuši gaismu tālāk. Dažkārt
mīlestību, ko reiz viņš mūsos ir aizdedzis. Vieniem tas bija jaunībā, jau
tieši
pagātnes
atmiņas
svētdienas skolā, iesvētībās; citiem - vedot savus bērnus Dieva priekšā
saglabājas un sniedz īpašu,
kristībās; citiem darbojoties un iesaistoties dažādās draudzes
neatkārtojamu gaismu.
aktivitātēs, sanākot kopā Saulainē, kā arī saņemot Vārdu, kas apgaismo
Nozīmīgākais pagātnes
mūsu domas un aicina kopā - pie Viņa galda.
piemiņas laiks saistījās ar 18.
Atcerēsimies – jo tuvāk Kristum, jo tuvāk viens otram. Mūsu
novembri,
kad
svinējām
dzīves ceļos baznīca var kalpot kā krustceles un īpaša tikšanās vieta –
Latvijas dibināšanas simtgadi,
lai tiktos ar Dievu un vienam ar otru. No aizgājušā gada īpaši spilgti
kā arī aizlūdzām par visiem,
atceros daudzas mūsu tikšanās un sarunas. Ir tik labi ieraudzīt un
kam bijusi un ir dārga mūsu
pieredzēt, ka mūsu garīgums nepaliek tikai privāts un apslēpts dziļi
valsts un kultūra.
sirdī, bet atspīd visiem, kas gatavi to ieraudzīt.
Dieva rādītā gaisma nav
Mēs nevaram izmainīt un izglābt visu pasauli, mēs nevaram
žilbinoša, tā ir maiga kā svece,
izvēlēties laiku, kurā dzīvojam, bet joprojām varam aizdegt un uzturēt
tā pulcē kopā visus, kas dodas
gaismu - sevī, savā draudzē, veidot gaismas salas, kuras ieraugot,
pretī gaismai. Tā pielīdzināma
atsauksies visi, kas tiecas pretī gaismai. To varam darīt dziesmā, vārdā,
gaismai, kas spīd caur dižena
kalpošanā.
Kristus arvien aicina visus pie sevis, uz savu draudzi - nevis svētos, bet nepilnīgos, ne uz baznīcu kā
svēto muzeju, bet kā uz garīgu skolu, izaugsmes vietu, kurā attīstība iespējama tikai pazemībā – pieņemot
otru cilvēku viņa citādībā.
Kristus gaisma spīd visām tautām, arī latviešiem. Viņa priekšā turpināsim kopt savu īpašo mantojumu
un kultūru, savas garīgās vērtības un tradīcijas – visu, ko lolojam un sargājam.

Mācītāja raksts

Mācītājs Ģirts Grietiņš

2

Draudzes sastāvs uz 2018. g. 31. decembri
Mūsu draudzē skaitliski ir 669 locekļi.
No tiem 358 locekļi ir nokārtojuši savas saistības ar draudzi.

Kristīti: Laura Kanderate Kate Anna Priede Kristians Kārlis Priede
Iesvētīta: Laura Kanderate 2018.11.04
Laulāti: Emilija Ārija Jansons ar Steven Brian McEwen 2018.06.09

2018.11.04

Mūžībā aizsaukti:
Verners Alksnis

Edīte Lūcija Pētersons

dzimis 1926. g. 22 . maijā
miris 2018. g. 12. jūnijā

dzimusi 1922. g. 25. janvārī
mirusi 2018. g. 21. janvārī

Austra Bārs

Isabel Christine Roziņš

dzimusi 1920. g. 8. februārī
mirusi 2018. g. 29. aprīlī

dzimusi 1924. g. 21. martā
mirusi 2018. g. 10. maijā

Voldemārs Dambergs

Velta Liesma Seilis

dzimis 1925.g. 6. augustā
miris 2018. g. 22. octobrī

dzimusi 1921. g. 7. jūlijā
mirusi 2018. g. 3. oktobrī

Vija Antmanis Kraujiņš

Guntis Ilmārs Tannis

dzimusi 1927.g.24 maijā
mirusi 2018.g.6. jūlijā

dzimis 1927. g. 11. februārī
miris 2018. g. 22. janvārī

Ženija Ērika Nigalis

Elmārs Tauriņš

dzimusi 22.g. 24. maija
mirusi 2018.g. 15. septembrī

dzimis 1925. g. 22. maijā
miris 2017. g. 2.jūnijā

Anna Oss

Astrīda Ināra Vītiņš

dzimusi 1920. g.28. jūlijā
mirusi 2018. g. 7. Jūnijā

dzimusi 1932. g. 18.oktobrī
mirusi 2018. g. 16. jūlijā

Velta Zilvers

Skaidrīte Rita Pauderis

dzimusi 1928. g. 30. novembrī
mirusi 2018. g. 12. maijā
Draudzes mācītāja ziņojums par 2018. gadu:

dzimusi 1921. g. 12. novembrī
mirusi 2018. g. 17. jūnijā

•
Mūsu draudzes garīgās dzīves centrā ir dievkalpojumi, ar kuriem atzīmējam arī īpašus notikumus
un svētkus. Dievkalpojumos draudzes locekļi iesaistās kā pērminderi, palīgi pie dievgalda vai lasa
lasījumus.
•
Aizgājušā gadā notikuši 30 dievkalpojumi sv. Jāņa draudzes izkārtojumā, kam parasti sekoja
sadraudzība pie kafijas galda. īpaši jāpiemin labi apmeklētie O. Kalpaka, Lielās piektdienas un Lieldienu
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dievkalpojumi. Aprīlī aizvietoju prāv. Ilzi Kuplēns-Ewart atveseļošanās laikā un noturēju dievkalpojumus sv. Andreja
draudzes izkārtojumā. Piedalījos ar uzrunu un lūgšanu Batistu dziesmu dienā.
•
2018. gads paliks atmiņā kā Latvijas simtgades gads, kam par godu mūsu draudzes vadībā tika organizēts
simtgadei veltīts 18. novembra dievkalpojums ar Latvijas Radio kora piedalīšanos.
•
Nozīmīgs notikums 2018. gadā bija draudzes 70 gadu jubilejas atzīmēšana, kurai tika veltīts īpašs Jubilejas
dievkalpojumus ar archibīskapes Laumas Zušēvicas līdzdalību. Jāsaka paldies jubilejas organizēšanas komitejai.
•
Pateicība arī svētdienas skolas skolotājām, kas palīdzeja kalpošanā, vadot Svētdienas skolu, lai gan bērni ir
aktīvāki īpašos pasākumos, piemēram Bētlemes ainas tēlojumā pirms Ziemassvētkiem vai Lieldienās.
•
Dievkalpojumi notikuši pārsvarā latviešu valodā, brīžiem papildinot ar angļu valodu (pirmā mēneša svētdienā ar
dievgaldu), arī kopīgi un sadarbībā ar prāv. Ilzi Kulpēns-Ewart īpaši dievkalpojumi.
•
Sadarbība ar Churches on-the-Hill draudzēm, apmeklējot kopīgas sanāksmes, rīkojot Good Friday Walk, kā arī
piedaloties ELCIC draudžu mācītāju sanāksmēs.
•
21.-24. jūnijā piedalījos ELCIC Eastern Synod Assembly 2018, uzstājos ar uzrunu.
•
Pateicos visiem, kas palīdzēja un atbalstīja, lai varētu notikt garīga kalpošana, dievkalpojumi un svētbrīži
draudzes īpašumā “Saulaine”: dievkalpojumā Jāņos un Rudens svētkos.
•
Īpašs notikums bija Saulaines vasaras bērnu nometne jūlijā. Vadīju divus svecīšu svētbrīžus un pārrunas ar
bērniem.
•
Oktobrī notika Retrīts Saulainē – īpašs laiks kopīgām pārdomām, meditācijām un sadraudzībai (10 dalībnieki).
•
Prieks, ka draudzē darbojas Bībeles Diskusiju grupa, kur aktīvi piedalos kopā ar vadītāju Laurence Gifford.
Bībeles studijas notiek pirms dievkalpojuma vidēji divas reizes mēnesī, izņemot vasaru. Grupa tikās arī mājās pie
draudzes locekļiem, lai skatītos kristīgu filmu, kā arī grupas dalībnieki piedalās Saulaines retrītā.
•
Organizēju kino vakaru Klusā laika iesākumā (“Zupa un filma”).
•
Pastorālā aprūpē veltīju laiku sarunām īpaši ar vecākiem draudzes locekļiem, draudzes locekļu apmeklējumiem
mājās un slimnīcās, veco ļaužu aprūpes iestēdes.
•
Sasaukta aprūpes grupa, kas izplatīja draudzes manis veidoto izdevumu “Vārds un lūgšana” (kurā atrodamas
lūgšanas un mācītāja sprediķi), apzvanām draudzes locekļus un piedāvājam apmeklējumus.
•
Saziņai ar plašāku sabiedrību esmu izveidojis draudzes Facebook lapu, darbojas draudzes mājas lapa, kā arī
informācija par draudzes dzīves notikumiem bieži tiek atspoguļota “Latvija Amerikā”.
•
Tika noturēti 4 svētbrīži ar Tezē dziedājumiem gavēņa laikā pirms Lieldienām, kopā ar prāv. Ilzi Kuplēns-Ewart.
•
Astoņas bēres manā vadībā.
•
Esmu piedalījies pasākumos KLCT, vadījis pensionāru svētbrīdi un trīs svētbrīži svētdienu pēcpusdienās.
•
Latviešu centrā lasīju referātu pensionāriem par Latviešu indentitāti un kultūru, kā arī notika pārrunas
trešdienās:
•
4. aprīlis: Situācija Latvijas luterāņu baznīcā. 18. aprīlis: Latvietība un kultūra. 2. maijs: Latvietība, identitāte un
patriotisms.
•
Apmeklējumi Kristus dārzā, arī apsveicot draudzes locekļus Ziemassvētkos.
•
Noturēti 5 īsreferāti pēc dievkalpojuma.
•
Piedalos iesvētes mācības vadīšanā.
Pateicos visiem, kas aktīvi kalpojuši un ir gatavi arī turpmāk iesaistīties draudzes darbā!

Mācītājs Ģirts Grietiņš
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Draudzes padomes priekšnieka ziņojums
2018. gada decembrī mūsu draudze
atzīmēja 70 raženus gadus kalpojot
Dievam. Kopš draudzes dibināšanas
1948.g. 12.decembrī daudz kas ir
paveikts, un ar lielu pateicību atceramies un godinām
visus, kas Kristus vārdā strādā, lai mūsu draudze
varētu izpildīt savu misiju. Mūsu draudze turpinās
mainīties. Patreiz draudzes aktīvākā grupa ir vecāka
gada gājumā un tas rada dažādus izaicinājumus.
Piemēram, kā labāk apkalpot šo grupu? Mācitāja
Grietiņa pastorālā aprūpe, pēcpusdienas meditatīvie
svētbrīži dievnamā un latviešu centrā, kā arī citi
pasākumi, ir tēmēti šai grupai. Ir arī citas sekas no šīm
maiņām.
Dievkalpojumu
apmeklētāju
skaits
samazinās, kā arī ziedotāju skaits un ienākums
draudzei. Uzturēt dievnamu un Saulaini prasa daudz
līdzekļu, un kaut gan mūsu vecākā gadu gājuma grupa
devīgi ziedo, tie samazinās skaitā un pietiekoši daudz
no jaunākiem gada gājumiem nenāk klāt. To mēs
redzam svētdienas skolā, katru svētdienu
dievkalpojuma solos, kā arī dāmu komitejā, kur trūkst
jaunas rokas izpalīdzēt ar svētdienas kafījas galdiem
un citiem pasākumiem, piemēram Ziemsvētku
tirdziņu. Mums ir jādomā par nākotni un katram
draudzes loceklim ir jāieskatās savā sirdī un
jāpārdomā, kā es varu palīdzēt savai draudzei un
baznīcai. Ne tikai atsūtīt kādu ziedojumu un varbūt
atnākt uz Svētku dievkalpojumu: katram jāpadomā
kā aktīvi piedalīties dievkalpojumos, draudzes vadībā,
dāmu komitejā, kā arī Saulainē. Tikai tad mūsu
nākotne būs vēl daudz gadus nodrošīnāta.
2018. gadā jūsu draudzes padome beidzot varēja
sekmīgi nokārtot nodokļu lietu ar “Canada Revenue
Agency”. Līdz ar to arī atrisinājās tiesas lietas ar tiem,
kuri bija sūdzējuši draudzi tiesā. Šis ļoti nepatīkamais
posms ir tagad pagātnē un mēs varam skatīties uz
daudz gaišāku nākotni.
Varam atskatīties uz ļoti sekmīgu 2018.g. Saulaines
bērnu nometni. Pateicos vadītājai Lisai Williams un
visiem citiem, kuri nodarbojās ar bērniem, strādāja
virtuvē un darīja visu lai “Saulainē mums labi klājās!”.
2018.g. nometni apmeklēja apmēram četrdesmit
bēŗnu kuri varēja izbaudīt divas aktīvas nedēļas
skaistā dabā, piedaloties mākslā un sportos un
apskatot ticības jautājumus ar māc. Grietiņu. Šovasar

mēs paredzam, ka nometne atkal ilgs divas nedēlas,
darbojoties no 21. jūlija. līdz 3. augustam. Tā kā mūsu
ilggadīgā nometnes galvenā vadītāja, Lisa Williams,
šogad neuzņemās nometnes vadību, padome meklē
jaunu vadītāju kam ir pieredze bērnu audzināšanā,
organizācījā un nometnes darbā. Aicinu jau tagad
domāt par vasaru, sūtīt savus bērnus un mazbērnus
uz nometni, un pašiem braukt uz Saulaini baudīt
skaisto dabu, tā atbalstot Saulaini gan ar darbu gan ar
ziedojumiem.
Saulaines saimnieks Richards Urdziņš, kopā ar savu
dzīves biedreni Robin, ļoti rosīgi strādā, lai uzkoptu un
uzlabotu Saulaini. Šoziem turpinās remonti un
uzlabojumi lielā mājā. Ir ielikta jauna apkure un ūdens
sildītājs, kā arī uzlabotas labierīcības. Padome arī
apskata atjaunot “waste water” sistēmu un
labierīcības šķūnī – ceram to paveikt 2019.g. rudenī.
Mūsu draudzes sadarbība ar Sv. Andreja draudzi
turpinās labā gaisotnē, gan ikdienas dzīvē, gan ar
mūsu draudžu mācītāju sadarbošanos garīgā dzīvē.
Sv. Jāņa draudzes vokālais ansamblis 2018. gada
oktobrī nosvinēja 40 pastāvēšanas gadus ar ļoti
skaistu un pacilājošu koncertu. Pateicamies Brigitai
Alkai par ilgadīgo ansāmbļa vadību, un priecājamies
par ansāmbļa devumu dievkalpojumos un koncertos.
Ceram, ka vēl ilgus gadus ansambļa balsis atskanēs
mūsu dievnamā.
Mūsu dāmu komiteja, Maijas Sukses vadībā, turpina
savu svētīgo darbu, sagādājot kafijas galdu pēc
dievkalpojumiem lai veicinātu draudzes sadzīvi, kā arī
atbalstot draudzi ar citiem pasākumiem. Kā jau
minēts, dāmu komiteja labprāt gaida papildspēkus,
un ir pateicīga par katru kas var izpalīdzēt – vai nu tas
ir laiku par laikam, jeb regulārākā veidā. Kopā
strādājot izveidojās draudzības un darbs vieglāk
veicās, tātad aicinu jūs pieteikties pie priekšnieces
Maijas Sukses; svjanadk@gmail.ca.
Es gribētu pateikties bībeles diskusiju grupas
vadītājam Larry Gifford. Diskusiju grupa satiekās
gandrīz katru otro svētdienu, un ir domāta katram,
kas vēlās iedziļināties mūsu Kristīgā ticībā. Diskusijas
notiek angļu valodā. Izsaku pateicību arī Intai Gifford
un mūsu draudzes grupiņai, kas darbojās “COTH Food
Bank” izdalot trūkumā nonākušiem palīdzību no
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Timothy Eaton baznīcas telpām. Aicinu katru kas var,
ziedot šim svarīgam pasākumam.
Paldies svētdienas skolas vadītājām Annei Reinbergai
un Norai Turkēvicai, kā arī visiem, kas izpalīdz skoliņā.
Svētdienas skola gaida vēl bērnus! Nodarbības notiek
abās valodās, latviešu un angļu, un ir domātas
bērniem no abām draudzēm. Ja nevariet vest bērnus
katrā svētdienā kad skoliņa satiekās, tad vediet kad
variet.
Izsaku pateicību visiem padomes locekļiem par labo
sadarbību, gan savstarpēji, gan mani atbalstot ar labu
padomu un darbu.
Tāpat pateicos mūsu
pērminderiem, ērģelniekam M. Rundānam, kā arī
draudzes
darbvedei,
Janai
Kopmanei,
administratoram Normundam Gobam un mūsu
jaunajam kopējam Dāvim Maksiņam par lielo darbu ko

viņi katru dienu veic. Ir vēl daudzi citi, kas ziedo savu
laiku un pieliek čaklu roku, lai mums draudzes dzīve
labāk izdotos – sirsnīgs paldies visiem!
Beidzot, aicinu visus draudzes locekļus būt devīgiem
ar ziedojumiem, jo tie veicina draudzes un Saulaines
darbu.
Pēdējos
gados
ziedojumi
nopietni
samazinājušies, diemžēl radot iztrūkumu. Pēc
iespējas nododiet ziedojumus pirmajā pusgadā, pirms
vasaras. Ja izdevīgāk, variet sadalīt domāto devumu
par vairākiem mēnešiem.
Nāciet un piedalaties savā draudzes pilnsapulcē,
2019.g. 17. martā pēc dievkalpojuma.
Kārlis A. Jansons
Kārlis Jansons, draudzes priekšnieks

Aprupes grupa
Priecājieties ar priecīgajiem, raudiet ar tiem, kas raud. (Rm 12:15)
Aprūpes darbs vienmēr is spēlējis svarīgu lomu
mūsu draudzes dzīvē. Pirmos gados to galvenokārt
veica draudzes mācitājs un dāmu komiteja. Kaut
gan vēl paši nebijām galīgi iegruntējušies jaunajā
zemē,
vajadzēja
sniegt
palīdzīgu
roku
jauniebraucēju ģimenēm, grūtdieņiem pēckara
eiropā, atraitnēm ar vairākiem bērniem, u.c.
Ap 1970. gadu tika nodibināta maza Žēlsirdīgo
Samāriešu grupiņa, Kinstler Kundzes vadībā, kas
katru svētdienu pēc dievkalpojuma apmeklēja
fiziski un garīgi slimos dažādās iestādēs un
slimnicās. Vēlāk aprūpes darbu pārņēma Diakone
Aina Avotiņa un Mācītāja Anita Gaide ar palīgiem.
Gadu mijā aprūpes darbs ir mainjies. Nu jau liela
daļa no draudzes locekļiem ir pārkāpuši 80. gadu
slieksnim, un vairs nevar apmeklēt dievkalpojumus.
Daži nesaņem palīdzību no ģimenes locekļiem vai

citiem
paziņām.
Patreizejās
aprūpes
grupas fokus ir – šī
vecākā paaudze. Grupu
vada
Mācītājs Grietiņš un Māris Lūsis. Aprūpes grupā
esam seši, jo līdz šim neviens cits nav atsaucies
aicinājumam nākt palīgā. Tomēr mēģinam uzturēt
sakarus ar vecākiem draudzes locekļiem, šad un tad
piezvanot – apvaicājoties kā klajas, pastāstot par
notikumiem draudzes dzīvē, tāpat parunājoties –
un izsūtot speciālo mācītāja apkārtrakstu vecākiem
draudzes locekļiem. Pēc iespējas arī apciemojam
draudzes locekļus Kristus Dārzā vai savos mitekļos.
Mācītājs arī piedāvā Svēto Vakarēdienu mājā tiem,
kas nespēj atnākt uz baznicu.
Laipni lūdzam nākt palīgā šai svarīgā darbā.

Māris Lūsis un māc. Ģirts Grietiņš
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Draudzes komitejas un darbības grupas
The Spirituality and Faith Discussion Group
The Spirituality and Faith
Discussion Group in English
at St. John’s provides an
opportunity for English
speakers, and Latvians who
are comfortable discussing
deep issues of faith in
English, to explore their
Christianity in a group
setting. The group engages
in a close reading and discussion of selected
scriptures, and other topics as agreed by the
members. The group meets at two week (or
longer) intervals, with breaks at Christmas and
Easter, and for the summer.
We are a welcoming group. Membership is open
to all members of the St. John’s and St. Andrews
congregations, and to guests by agreement. We
have been blessed with the active participation and
leadership of our pastor, Māc. Girts Grietiņš, and
also, from time to time, Māc. Ilze Kuplēns-Ewart of
St. Andrews, and St. John’s Emeritus Pastor Dr.
Fritz Traugott Kristbergs. We treasure past
contributions from Dr. Anita Gaide, Dr. Ivars Gaide
and Mac. Rasma Caune, who continue to receive
our mailings.
In calendar 2019, the group met 14 times. We
concluded our examination of CS Lewis’s Mere
Christianity with the chapters on the Great Sin
(Pride), Charity and Forgiveness; we also
concluded our examination of Matthew’s Gospel
with Christ’s betrayal, Passion and Resurrection.
The group proceeded with the close reading of
selected Psalms using the lectio divina approach (to
attentively and prayerfully read the Word of God).
Our last meeting of 2018 was on first Advent as we
finished up a look at St. Paul’s epistle to the
Galatians.
In April, Maris and Cora Lusis hosted the
movie night, where we enjoyed Chinese takeaway
and watched and discussed the film, Shadowlands,
a biopic dramatizing the relationship of CS Lewis

and his wife Joy Davidman. (In April 2019, the
Lusis’s have kindly offered to host another)
In October, we had a wonderful retreat
weekend in Camp Saulaine, themed Towards the
Light. There were 11 participants (some active
members sadly could not attend due to illness) in
weekend activities which featured discussions of
New Testament canon, religion and imagination,
contemplative
prayer
and
meditation,
Bonhoeffer’s treatise on cheap grace and costly
grace, a film, “At Sachem Farm” with Minnie Driver,
a taizé service and an outdoor service, all in Camp
Saulaine’s beautiful setting. Thanks to all eleven
who attended, and to the leaders Maris Lusis and
Mac. Grietiņš, to the ‘victuallers’ and to Richard
Urdziņš. Due to its continuing popularity there is
sentiment for a repeat next fall making this an
annual event toward a traditional meeting.
In 2019 we began with an examination of the Old
Testament book of Isaiah, and St. Paul’s epistles to
the Thessalonians, future topics to be determined
at the discretion of the group.

Larry Gifford

jauno pasta adresi.
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Vokālais Ansamblis / Vocal Ensemble
2018.
gada 27.
oktobrī
Sv. Jāņa
draudzes
vokālais

‘Ansamblis’ atskatījās uz 40 dziesmotiem gadiem. Tāpat ar pateicību atzīmējām mūsu diriģentes Brigitas Alkas
40 gadus vadot dziedātājus mēģinājumos pēc garo braucienu no Buffalo, kuri reti kad tika atsaukti laika
apstākļu dēļ, kaut viņas pastāvīgā mājvieta atrodas t.s. sniega joslā. aievērojams gads - oktobrī atzīmēsim 40
dziedošos gadus. Koncerts būs 27. oktobrī. Koncerta repertuārā bija iemīļotas dziesmas (koristu ieteikumi)
un jauni skaņdarbi - tā skaitā veltījumi diriģentei Brigitai Alkai, ‘Ansamblim’, draudzes 70 gadu jubilejā un
Latvijas simtgadei. Pateicāmies Dāvidam Šmitam par akuratiem pavadījumiem un bieži radošiem pēcspēlem,
ka pie klavierēm tā arī ērģeles. Paldies māc. Grietiņam, draudzes padomei, dāmu komitejai, Mārai Strazdiņai
(ar palīdzēm), un draudzes locekliem par sadarbību un atbalstu. Visumā 2018 bija arī citādi veiksmīgs gads:
v februārī viesojās Ēriks Ešenvalds. Atbalstījam un piedalījamies Ērika vadīto meistarklasi un Kanadas
v
pirmizrādi simfonija “Ziemelu gaisma”
v jūlījā 8 Ansambļa dalībnieki piedalījās Latvijas Dziesmu un Deju Svētkos, Rīgā
v 18. novembrī kuplinājām ekumenisko dievkalpojumu svinot Latvijias 100 gadus
v 16. decembrī dziesmas skanēja draudzes 70. g. jubilejas svinībās
v piedalījamies baznīcas svētku dievkalpojumos - Lieldienas, Mirušo Piemiņas dienā kā arī Ziemsvētkos
v Mēginājumi notiek otrdienas vakaros, no 6:30 lidz 9:30. Vienmēr gaidam papildus spēkus katrā balsī.
Lūdzu sazināties ar diriģenti-716 834 4780 vai Guntu Reynolds- 416 602 7176,vanadze@hotmail.com
Lai dziesma skan Dievam par godu!
Gunta Reynolds
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Grāmātu galds un

bibliotēka
Aizņematies vērtīgas grāmatas
latviešu un angļu valodās kristīgai dzīves ziņai.
Grāmatas atrodas mazā lejas zālē vairākos
plauktos. Lūdzu izmantojiet! Atrodi savu grāmatu,
izraksti, izlasi un atnes atpakaļ. Tuvāka informācija
pie Māra Lūša.

Iegādājaties grāmatas par
ticību un ticības tēmām vai š.g. baznīcas
kalendāri ($20)
(Lūdzu sazinājaties ar
Austru Kirkup caur draudzes biroju.)

Svētdienas skola / Sunday School
2018. g. 9. decembrī divdesmit
piedalījās gadskārtējā Betlemes
bērnu eglīti - un Ziemsvētku vecīša

mūsu draudžu bērni
skatē ar sekojošu
apciemojumu

baznīcas zālē.
2019.g. pavasara svētdienas skolas datumi atrodami:
Jāņu draudzes tīmekļa lapā:
www.stjohnslatvian.ca
Lūdzam pierakstī š.g. Lieldienu dievkalpojumu un

brokastu datumu21.aprīlis
nāktu
uz
ģimenes
balto
cienasta galdam. Tā
svetdienas
skolas

Izsludinam 5. maijā Baltā galdautu dienu, kad vecvecāķi
dievkalpojumu ar saviem mazbērniem, varbūt ar savas
svētku galdautu un kadu ģimenes specialitāti kopējam
varam radīt draudzīgu un svinīgu sajūtu, kad arī ir
gada beigas.

Lai sekotu draudzes kopīgajam darbam un
kalpošanai, aicinām ielūkoties draudzes mājas lapā http://www.stjohnslatvian.ca
kā arī “Facebook” mājas lapā St. John's Evangelical Lutheran Latvian Church of
Toronto

**************************
JŪSU IEVERĪBĀĪ
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Tāpat ja pārceļaties lūdzam ziņot jauno pasta adresi.

**************************
LŪDZAM E-PASTA ADRESES
Ja Jums ir jauna e-pasta adrese, vai
Jūsu e-pasta adrese ir mainīta
lūdzam par to ziņot draudzes
birojam.
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1948.-49.-50. gadu padome un dāmu komiteja
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Draudzes 70 gadu dibināšanas atceres dievkalpojums un svinības
Dārgie lasītāji, vēlos jums sniegt atskaiti par skaistu
notikumu mūsu draudzē pagājusā gadā. Mūsu draudze
svinēja savu ceļu uz 70 pastāvēšanas gadiem 2018. g.16.
decembrī.
Šajā trešā Adventā egles un sveču siltā gaismā, kuplā skaitā
sanāca labvēļi un draudzes locekļi ar ģimenēm un
draugiem.
Ērgeļu un pirmās draudzes dziesmas
pavadījuma padomes priekšsēdis Kārlis Jansons ievadīja
garīdzniekus, draudzes padomi, damu komitejas locekles,
un citus draudzes darbiniekus dievnamā. Archibiskape
Lauma Zušēvica, prāv.emer. Dr. F.T. Kristbergs, prāveste
Ilze Kuplēna-Ewart, māc.Rasma Caune un mūsu draudzes
mācītājs Ģirts Grietiņš šo speciālo dievkalpojumu kuplināja
ar savu klātbutni un vadību.
Šo speciālo svētdienu, vārdā un dziesmā, kuplināja
draudzes Ansamblis Brigitas Alkas vadībā, draudzes
ērģelnieks Michael Rundāns, Sv. Andreja draudzes
ērģelnieks Davids Šmits un Svēto rakstu lasītāji, Anda
Kukse-Kalviņa, Sibilla Korule un Gunta Reynolds. Vai tas
bija ērģelu mūzikas pavadījumā, klusumā zem siltā koka
jumta, vai draudzes Ansambļa skaisto melodiju gaisotnē,
es nebūtu pārsteigta, ka klātesošie dievlūdzeji aizklīda
domās par saviem un draudzes pavadītiem 70 gadiem, kur
ar nenoliedzamu vadību un pašaizliedzīgumu ir kalpojusi
vairāki mācītāji, Arturs Briedis, arch. Arnolds Lūsis,
prāv.emer. Ivars Gaide, prāv.emer. Dr. Fritz Traugott
Kristbergs, māc. Dr. Anita Gaide un diakone emerita Aina
Avotiņa.
Šajā speciālā dievkalpojumā skanēja Adventa
vēstījums un Adventa dziesmas ar mūsu garīdznieku
tekstiem tā skaitā Archibiskaps Arnolds Lūsis, prāv.emer.
Ivars Gaide, un ar kurām ilggadējā ērģelniece un
palīgmācītāja Dr. Anita Gaide ir ievadījusi neskaitāmus
dievkalpojumus.
Slēdzot dievkalpojumu, draudzes priekšnieka
Kārļa Jansona uzruna bija mudinājoša, atzistot un
pateicoties par visu, kas ir bijis, kas ir, un visu kam vēl jābūt
draudzes nakotnē.
Apsveikumu posmi ievadīja archibiskape Lauma
Zušēvica. Viņas sirsnīgie vēlējumi, atzinība un pateicība par
visu pašaizliedzīgo darbu draudzes labā atbalsojās, kur vēl
uzzinājām par personīgām atmiņām kalpojot draudzes
bērnu nometnē Saulaine un tās svarīgo vērtību bērnu un
jaunatnes izaugsmē. LELBAL virsvaldes sekretārs Daboliņa
kungs nesa sveicienus no LELBAL priekšsēža prāv.emer.
Kaņepa un no Hamiltonas Kristus draudzes. Sv.Andreja

draudzes padomes priekšsēde Indra Merton savā
apsveikumā ziņoja par sevišķu dāvanu draudzei un
baznīcai– priekškari skatuvei sabiedriskā zālē. Rakstveida
apsveikumi tika saņemti no Toronto Austruma draudzes,
katoļu draudzes priekšnieka Dr. V. Mileiko un Kičeneras
dievkalpojuma kopas priekšsēdes A.Forstmanes.
Pēc
dievkalpojuma
pulcējamies
baznicas
saviesīgās telpas un ar dzirkstošu vīna glāzes pacelšanu
draudzes priekšnieks Kārlis Jansons sveica visus, baudīt
sadraudzību, atceroties skaistos mirkļus un dalīties ar to,
kas stāv nakotnē, uzturēt, veidot un bagātināt draudzes
dzīvi Toronto pilsēta un Saulainē! Jansona kungs arī
pateicas jubilejas rīcības komitejai Andas Kukses-Kalviņas
vadībā.
Maija Sukse, dāmu komitejas priekšsēde, nodeva
draudzei aploksni ar speciālu veltījumu atzīmējot draudzes
jubileju un Latvijas simtgadi nobeidzot ar aicinājumu pie
viesību galda. Vēlos šaja rakstā arī izcelt to, ka dāmu
komitejas darbs caur šiem 70 gadiem ir nesis svētību,
mājīgumu un aicinošu siltumu un sadraudzību visos
draudzes sarīkojumos un pasākumos, vai tas būtu pēc
kārtējiem dievkalpojumiem pie kafijas, tejas vai zupas
galda, vai rupīgi organizētiem sarīkojumiem un svinībām.
Jubilejas mielastā visi varēja baudīt damu komitejas un
draudzes locekles pašceptās varenās tortes, svētku
kliņģeri un pīragus. Vissirsnīgāko paldies izsakam Gitai
Ezerai, Intai Gifford, Corai Lūsei, Ausmai Miķelsonei,
Natālijai Tannei, Ritai Miķelsteinai, Rasmai Suchovai, un
Marai Strazdinai.
Gaidam to brīdi kad varēsim iesvētīt Sv. Andreja
draudzes dāvanu, jaunos aizkarus skatuvei, lejas telpās un
par tiem priecāties ik svētdienu kā arī Lieldienas un
Kanadas Dziesmu Svetkos!
Satiksimies nakotnē Saulainē, kur saimnieks
Richards Urdziņš ar kundzi Robin gādā par draudzes lauku
īpašumu to gatavojot svētbrīžiem, svētkiem un bērnu
nometnei, jeb pilsētas dievkalpojumos, mūsu paša mācītāja
Ģirta Grietiņa vai Sv. Andreja draudzes mācītājas prāvestes
Ilzes Kuplēnas-Ewart vadītos dievkalpojumos.
Esam tik bagātināti un svētīti, ka varam kopīgi ar
Sv. Andreja draudzi sanākt pašu latviešu celtā dievnamā.
Lai ziedotais laiks un naudas caur šiem gadiem nav veltīgs.
Vēlu katru šī raksta lasītājam veselību un labklājību saja
jauna gada. Lai pozitīva enerģija un svētība mūs visus
mudina un drošina nākotnes darbos Dievam par godu.

Ruta Siliņa
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Saulaines nometnes atskaņas 2018
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Bērnu nometne

Children’s Camp
July 21st to August 3rd, 2019

no 21. jūlija līdz 28. jūlijam

Svētbrīdis / Church service 2:00 pm ---- Atklāšana / Camp opening 2:45 pm

š.g. 7. aprīlī pēc dievkalpojama- $50 ar $35 atlaides zīmi
Pieteikties draudzes birojā 416.921.3327 līdz 2. aprīlim

š.g. 4. maijā

š.g. 23. jūnijā
15
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‘Saulaine’ Management Committee
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Membership Committee
Mūsu draudze pateicās visiem kas piedalās
ar savu izsniegto roku, ziedoto laiku, kur vel, par
saviem financiāliem ziedojumiem.
Kopā ar
draudzes biroju sastrādājam un atjaunojam mūsu
locekļu sarakstu caur gadu. Mūsu draudzes locekļi,
kuriem ir 80. vai vairāk gadi, ir draudzes dibinātāji
un lielākie atbalstītāji. Bez Jums mūsu baznīcas
nams nedz vai draudze varētu pastāvēt.

Our congregation sincerely thanks all who
have, both in spirit and physically as well as
financially, supported our church throughout the
years. We applaud your generosity! Our senior
members, who founded and still attend services,
are our most generous supporters, without whom
our congregation and church would not be able to
exist.
We are happy for all who come through the
church doors to spend moments in the warm
wooden interior, to be embraced by beautiful
music, to meditate silently and to pray together.

Mēs priecājamies par katru kas jūtas, ka var ienākt
pa dievnama durvīm un izjust šī nama silto koka
pajumti, muzikas skaņas un savas meditācijas, kā
klusībā vai sadraudzībā un kopā dievkalpojumā
lūgt.
Aicinam visiem kas saņem šo ,,Vēstis”
atlicināt brīdi apskatīt arī mūsu mājas lapu
internetā... www.stjohnslatvian.ca tā arī justies
droši zvanot vai rakstot draudzes birojam

We invite you and your family, friends and
acquaintances to familiarize yourselves with our
web page www.stjohnslatvian.ca
Feel free to contact our church office to:
• contact the pastor, Rev. Girts Grietins to
request a pastoral visit in your home or
hospital;
• notify us of address or telephone changes;
• obtain information on christenings,
communion or to make funeral
arrangements;
• receive more information about our
church, or, to learn about membership.
We encourage all who are able to attend
Sunday services, which are alternated between St.
John's and St. Andrew's congregation ministers
leading Sunday service.
Dear members of our church, if numbers
bring up cautionary flags, it is important to know
our most current and approximate active member
statistics:
157 members are 80 years old or older;
468 members are between 18-79 years of age;
44 members are younger than 18.

Aicinam arī Jūsu radus, draugus un viesus atnākt
svētdienās uz mūsu baznīcu, kur būs vai nu Sv. Jāņa
draudzes vai Sv. Andreja draudzes izkārtojumā
dievkalpojums. Kas par bagātību…lai patiesa
sadraudze aug ar saticību un cieņu!
Svētā Jāņa evaņģēliska luteriska draudze
Toronto un mūsu dievnams pastāv tikai no Jūsu
financiāliem ziedojumiem, tās, kas ir Jūsu iespēju
robežās.
Ja skaitļi iespaido mūsu uzmanību tad ir
svarīgi zināt, ka draudzei ir sevišķs un nopietns
aktīvs sadalijums…
157. locekļiem ir vairāk nekā astoņdesmit gadi; 468.
locekļiem ir starp 18 un 79 gadi;
44. personām draudze ir mazāk neka 18 gadi;
Sveicam Jūs visus šajā 2019. gadā ieejot musu
draudzes 71. gadu mija un lūdzam droši sazināties
ar mūsu draudzes darbiniekiem, ziņot par Jūsu un
ģimeņu maiņām, un, atnākt uz mūsu baznīcu un
sarikojumiem.
Ar cieņu,

As we enter the congregation’s 71st year, we greet
you wholeheartedly and welcome you to our
future services and events.
Respectfully and sincerely,

Ruta Siliņa

Ruta Silins
Membership Committee
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Dāmu komiteja / Ladies’Auxiliary
Foto: Kārlis Eihenbaums Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Kanadā,
abu draudžu dāmu komiteju priekšnieces Inta Briede un Maija Sukse pie Intas ceptā svētku
kriņģeli Latvijas 100 gadei.

Aizvadītajā gadā dāmu komiteja darbojās ar labiem panākumiem,
neskatoties uz skaitlisko sarukumu. Dāmu komiteja turpināja rīkot kafijas
galdu katru otro svētdienu un lielākās svinībās sadarbībā ar Sv. Andreja
draudzes dāmu komiteju.
1. aprīlī: Lieldienas– Izpalīdzējām Andreja draudzes dāmām sagatavot
svētku brokastis, kuras bija labi apmeklētas. Cienast bija
daudzpusigs un garšīgas. Atlikumu dalījāmies.
6. maijā: Baltā galdautu diena un svētdienas skolas pēdējā diena:
Organizējām galdus un izlikām atnestos garduma groziņus
(Karstā jūlijā abas dāmu komitejas sarunāja kafijas galdus atsākt augustā).
7. oktobrī: Pļaujas svētki: atzīmējām ar mielastu
27. oktobrī: Ansambļa 40.g. jubilejas koncerts: Cienastu koordinēja Māra Strazdiņa ar palīgiem – dāmam, ansambļu
dalībniekiem, un citām draudzes locekļēm.
7. & 14. novembrī: Noturējām piparkūku cepšanas talkas.
18. novembrī: Latvijas Republikas 100.g. valsts svētki: Pēc ekumeniskā dievkalpojuma jubilejas kliņģeris ar
šampanieti, pie abu draudžu dāmu komiteju skaisti klātiem galdiem un garo cienasta galda. Bija ļoti
svīnīgi un pacilājoši, kad mēs Toronto dziedājām Latvijas himnu reizē ar tautu pie Brīvības pieminekļa
un visa Latvijā!
24. novembrī: Ziemassvētku tirdziņš: Dāmu komitejas rīkotais līdzekļu vākšanas sarīkojums ar lielu
dažādību nopērkamiem gardumiem- no piparkūku cepšanas talkām, pīragu cepšanas maratonu, un
ziedotiem cepumiem (tortem un saldmaizītēm). Bija loterija, kur ilgas stundas tika ziedotas ložu
sagatavošanai, ko nu vēl telpu iekārtošana.
9. decembrī: Bērnu eglīte abu draudžu bērniem un svētdienas skolas eglītes dievkalpojums: Andreja
draudzes dāmu izkārtojuma ar svētku mielastu un sevišķu bērnu augumam klāts galds zāles vidū
16. decembrī: 70. g. jubileja Sv. Jāņa draudzei: Izpalīdzot padomes rīcības komitejai dāmu komiteja izkārtoja
salduma galda piedāvājumus. Paldies NatālijaiTannai, Rasmai Suchovai, Ritai Mikelšteina, Intai Gifford, Corai
Lūsei, Ausmai Miķelsonei, Gitai Ezerai, Mārai Strazdiņai…par ziedotiem gardumiem.
Kā parasti notiek
dzimšanas dienās- ir dāvanas! Dāmu komiteja bija izkārtojusi svētku kliņģeru pie kā atradās aploksni ar $100 par
katru pastāvēšanas gadu!
Gada noslēgumā dāmu komiteja ar ziedojumiem atbalstīja: Saulaines nometni ($250); Kristus dārzu ($350);
COTH Food Bank, Scott Mission, un Yonge Street Mission (katrai $300).
Vislielāko pateicību visiem it visiem, kas pielikuši roku jebkādā veidā. Tā visi kopā mēs varam panākt šo lielo darbu
draudzes dzīvē par godu Dievam.
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Maija Sukse, Dāmu komitejas priekšniece
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VELTĪJUMS GAVĒŅA LAIKAM:
PĀRDOMAS, PĀRRUNAS, PAĒŠANA TREŠDIENĀS
KO NOZĪMĒ “KONTEMPLATĪVĀ MEDITĀCIJA”?
KO DARĪSIM TAJĀ?
Ikdienā mēdzam apkraut sevi ar pienākumiem,
darbiņiem, domām, blakus trokšņiem.
Ar to it kā ietinam savu dvēseli vatē.
Kā lai paspējam sadzirdēt Dievu ar šādu dzīves
ieradumu?
Neesam nekāds izņēmums. Pravietis Ēlija, bēgot no
milzīgām nepatikšanām gaidīja uz kādu zīmi no Dieva,
lai zinātu kā tālāk rīkoties. Sanācā, ka Dievs nebija ne
lielā, stiprā vējā, ne zemestrīcē, ne uguns liesmās, bet
“klusā, čukstošā balsī” (1. Ķēniņu 19:9-12).
Lai labāk spētu dziļi ieklausīties šajā “klusajā, čukstošā balsī”, tas ir, ar dvēseli, ne tikvien ar smadzenēm, - būs iespēja
pirms pārdomām pavadīt 30 minūtes mierīgā sagatavošanā.
Iesāksim ar pāris vienkāršām kustībām, lai atslābinātu stīvās locītavas
•
pavadīsim kādas minūtes klusējot, fokusējot uz elpu kā Dieva elpas dāvanu, no kā nāk mūsu dzīvība.
•
iedzilināsimies, klusībā fragmentā no tās dienas teksta.
•
noslēgsim ar īsu pateicības lūgšanu
•
Pēc tam, turpināsim ar kopīgām pārdomām un pārrunām.

Gavēņa laikā ļausim, lai Jēzus uz mums runā ar vārdiem, ko viņš Jāņa evaņģēlijā saka par sevi: ES ESMU:
13. martā. “Pasaules gaisma” Kādēļ “ES ESMU”? Kā Dieva gaisma mūs sasniedz?
Ko nozīmē ieraudzīt Dieva gaismu mūsdienu pasaulē? Kā Jēzus gaismu nest tālāk?
20. martā. “Dzīvības maize”. Kas uztur mūsu dvēseli? Kādas ir mūsu dziļākās slāpes un izsalkums?
Kā varam pabarot sevi un citus? Kāda būtu garīgās barības diēta?
27. martā. “Vīna koks”. Jēzus vīns kā jauns piepildījums. Koki Bībelē.
Kādā veidā esam zari pie Jēzus koka. Kādus augļus sagaidām?
3. aprīlī. “Labais gans” (“Durvis pie avīm”.) Kā Dievs mani gana, rāda ceļu, vada?
Ko dara Dievs un kas jādara man? Kā Jēzus mani atrod, atgriež, sargā, glābj?
10. aprīlī. “Ceļš, patiesība un dzīvība” (“Augšāmcelšanās un dzīvība”) Kādi ir garīgie ceļi, tradīcijas, reliģijas mūsdienu
pasaulē. Kā pretoties meliem un atklāt patiesību? Kā piedzīvot un uzturēt īstu dzīvību?
Atsauksimies šiem ietilpīgajiem tēliem ar savām izjūtām, lūgšanām, jautājumiem un piedzīvosim Jēzus klātieni mūsu
sadraudzībā un kopīgā maltītē (pateicamies sv. Jāņa un sv. Andreja draudžu dāmu komitejām).
11.30
12.oo
13.00

Kontemplatīva meditācija. (vada prāv. Ilze Kuplēns-Ewart)
Pārdomas, jautājumi, dalīšanās pieredzē. (vada māc. Ģirts Grietiņš un prāv. Ilze Kuplēns-Ewart)
Sadraudzība pie zupas (pateicamies Sv. Andreja un Sv. Jāņa draudžu dāmu komitejām)

Draudžu mācītāji: Ilze Kuplēna-Ewart, Ģirts Grietiņš
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Dievkalpojumu kalendārs / Worship
Visi dievkalpojumi ir kopīgi Sv. Andreja un Sv. Jāņa draudzēm

Marts

Aprīlis

3. martā – Epifānijas laika pēdējā svētdien
March 3, 11:00 DIEVKALPOJUMS

11:00

DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu
(Sv. Jāņa izkārtojumā)

Pēc dievkalpojuma: F.T. Kristberga referats: Kur
pazuda mūsu varoņi? (Kafijas galds S.K.K. izkārtojumā)

14. aprīlī Pūpolu svētdiena Palm Sunday
11:00 DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu

6. martā- trešdien– Pelnu diena / Ash Wednesday
17:00 MEDITĀTĪVS DIEVKALPOJUMS
ar dievgaldu

10. martā

Gavēņa laika piektā svētdiena
April 7, 5th Sunday of Lent

7. aprīlī

Pulkveža Oskaŗa Kalpaka un Latvijas
brīvības cīnītāju piemiņas dievkalpojums
ar T!K!K!-S!K!K! līdzdalību

dziedās Ansamblis- dir. Brigita Alks
ABU DRAUDŽU PADOMJU IEVEŠANA AMATĀ

Gavēņa laika pirmā svētdiena
March 10, 1st Sunday of Lent

18. aprīlī Zaļā ceturtdiena Maundy Thursday
19:00 DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu

DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu

(Sv. Jāņa izkārtojumā)

(Sv. Andreja izkārtojumā)

17. martā

19. martā

Gavēņa laika otrā svētdiena
March 17, 2nd Sunday of Lent

11:00 DIEVKALPOJUMS

(Sv. Andreja izkārtojumā)

Dziedās Vokālais Ansamblis
Pēc dievkalpojuma:
“Churches on-the-Hill” Good Friday Walk

(Sv. Jāņa izkārtojumā)

Pēc dievkalpojuma / after the worship service:
Sv. Jāņa ev.-lut. latviešu draudzes gadskārtējā
pilnsapulce baznīcas lielā zālē ap pulksten 12:45
The annual general meeting of St. John’s Lutheran
Latvian Church will take place at 12:45.

beginning at 12:30 at Holy Rosary R.C. Church and Our Lady
of Perpetual Help R.C. Church, proceeding to churches in
our community with closing worship at Timothy Eaton
Memorial United Church

21. aprīlī

24. martā
11:00

Lielā Piektdiena
March 19, Good Friday
11:00
DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu

Gavēņa laika trešā svētdiena
March 24, 3rd Sunday of Lent
DIEVKALPOJUMS abās valodās

Kristus Augšāmcelšanās Svētki
April 21, Easter Sunday
7:00 Lieldienu Rīta DIEVKALPOJUMS
(Sv. Jāņa izkārtojumā)

ar dievgaldu

Dziedās Vokālais Ansamblis

(Sv. Andreja izkārtojumā)
Pēc dievkalpojuma: kafijas galds

31. martā

8:30 Lieldienu brokastis visiem
abu draudžu dāmu komiteju izkārtojumā

Gavēņa laika ceturtā svētdiena
March 31, 4rd Sunday of Lent

10:00

Lieldienu Rīta DIEVKALPOJUMS
(Sv. Andreja izkārtojumā)
DIEVKALPOJUMS abās valodās
ar dievgaldu

11:00MŪZIKĀLS PATEICĪBAS DIEVKALPOJUMS
abās valodās (Sv. Andreja izkārtojumā)
Sv. Andreja draudzes gada svētki
70. gadu dibināšanas atcere un svinības
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28. aprīlī
11:00

Jūnijs

Baltā Svētdiena
April 28, first Sunday of Eastertide
DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu

June 16
11:00

(Sv. Andreja izkārtojumā)

Trīsvienības svētki- The Holy Trinity
DIEVKALPOJUMS
(Sv. Jāņa izkārtojumā)
Pēc dievkalpojuma: kafijas galds.

Maijs
5. maijā
11:00

23. jūnijs

Lieldienu laika trešā svētdiena
May 5, 3rd Sunday of Eastertide
DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu

11:00

(Sv. Jāņa izkārtojumā)
Pēc dievkalpojuma:

BALTĀ GALDAUTU SVĒTKI

Otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
June 23, 2nd Sunday after
Pentecost
DIEVKALPOJUMS
ar dievgaldu
(Sv. Andreja izkārtojumā)
Pēc dievkalpojuma: kafijas galds.

12. maijā

11:00
19. maijā
11:00

Lieldienu laika ceturtā svētdiena
May 12, 4th Sunday of Eastertide
Pirms dievkalpojuma: 09:00Tradicionālās
BURVĪGĀS BROKASTIS
DIEVKALPOJUMS abās valodās
ar dievgaldu (Sv. Andreja izkārtojumā)

30. jūnijs
11:00

(Sv.Jāņa izkārtojumā)
Pēc dievkalpojuma: kafijas galds

Jūlijs

Lieldienu laika piektā svētdiena
May 19, 5th Sunday of Eastertide
DIEVKALPOJUMS

7. jūlijs

(Sv. Jāņa izkārtojumā)
Pēc dievkalpojuma kafijas galds

26. maijā
11:00

Lieldienu laika sestā svētdiena
May 5, 6th Sunday of Eastertide
IESVĒTES DIEVKALPOJUMS
ar dievgaldu (abu draudžu izkārtojumā)

Ceturtā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
July 17, 4th Sunday
after Pentecost
10:00 Ekumenisks DIEVKALPOJUMS
(Kanadas dziesmu svētku ietvaros)

14. jūlijs

Jūnijs
2. jūnijs
11:00

11:00

Lieldienu laika septītā svētdiena
June 2, 6th Sunday of Eastertide
DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu

21. jūlijs

(Sv. Jāņa izkārtojumā)
Pēc dievkalpojuma kafijas galds

9. jūnijs

11:00

Vasarsvētki - Svētā Gara svētki
June 9, Pentecost

11:00

Trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
June 30, 3rd Sunday after Pentecost
DIEVKALPOJUMS

DIEVKALPOJUMS
(Sv. Andreja izkārtojumā)
Pēc dievkalpojuma: kafijas galds
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Piektā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
/ Jāņa Kristītāja diena /
5th Sunday after Pentecost
DIEVKALPOJUMS

Sestā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
6th Sunday after Pentecost
DIEVKALPOJUMS
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