
  
 

KRISTUS EV. LUT. DRAUDZES HAMILTONĀ 

APKĀRTRAKSTS 
2019. GADA OKTOBRIS 

MĒS IESVĒTĪJĀM OZOLU! 
Reiz kāds stāstīja joku: 

Ja vēlies atbrīvoties no sikspārņiem, kas dievnama zvana tornī uz draudzes rēķina dzīvo – iesvētī 

tos! 

Bet Latvijas simtgadei kāds iestādīja koku. 

Mēs iesvētījām ozolu – vai tas nozīmē, ka tas dosies ceļojumā pa pasauli? 

Vai esi traks – protams, ka nē! 

Tas paliks uz vietas- 

Dzīs saknes vienalga vai lietus līs vai zeme cieta! 

Savukārt, plāksne pie koka stumbra norāda garāmgājējam, ka tieši tajā vietā ozolu iesvētījām. 

Ar domu un lūgšanu - Lai tas pleš savus zarus pret debesīm, 

Savas rokas paceļ slavas un Dieva godināšanas dziesmā! 

Ar laiku tas arvien staltāk sveiks saules lēktu un saules rietu 

Un briedinās zīles cietas. 

Mēs tā gribam ticēt! 

Jo zemi valganu padarīs rudens, pavasara un vasaras lietus. 

Un ozolam lapas birs un dosies tālos meklējumu ceļos,  kā sikspārņi no baznīcas zvanu torņiem. 

Dievs svētī izturības, spēka koku! 

Un mūsu tautu, lai tā netaptu par sikspārņu joku! 

Hamiltonas latviešu saime ar goda viesiem pie jauniestādītā Latvijas 100gades ozola Bayfront parkā.  

Foto Astrīde Sīlis 



DĀMU KOMITEJAS ZIŅAS 
Pļaujas svētku pusdienas: Svētdien š.g. 6. okt. tūlīt pēc dievkalpojuma, 

baznīcas lejas zālē Dāmu komitejas izkārtojumā. Būs dabūjamas pilnas pusdienas- 

tītara cepetis ar pildījumu un vairākām piedevām, saldais ēdiens, vīns un kafija. 

 Cena pieaugušiem: $20. Bagātīga loterija. 

 

NO ROKAS ROKĀ  

Rudens raža atgādina Dieva svētības izliešanu pār visu radību, arī 

mums- cilvēkiem. Roku darbs labi izdevies, augļu augšanai un briešanai laika 

apstākļi labvēlīgi un rezultātā- mums ir ko ēst un dzert. Paldies Dievam, ka 

pašiem netrūkst tīra ūdens, ko dzert!  

Apzinoties, ka ne visiem klājas viegli, draudze jau vairākus gadus 

veikusi labdarības akciju “No rokas rokā”, vācot produktus nodošanai 

organizācijai “Mission Services of Hamilton”. Arī šogad lūdzam mūsu saimes 

atsaucību būt devīgiem!  

Sākot ar 6. oktobri tie, kas iegriežas dievnamā varēs nodot pārtikas 

produktus vai higiēnas preces Jancītim un Anniņai.  

Ja paši nespējat  aizvest savu ziedojumu uz baznīcu, palūdziet kādam  

izpalīdzēt! Baznīcas durvis atvērtas sestdienas un svētdienas rītos. Paldies 

par iepriekšējo gadu atsaucību, un ceram uz tās turpināšanos šoruden! 

Draudžu Dienas 2019 – “Atelpa” 

Draudžu Dienas 2019 ar nosaukumu “Atelpa” pulcināja 87 dalībniekus Ņujorkas draudzes lauku 

īpašumā, Elka Park, NY no 29. augusta līdz 1. septembrim. Katskiļu kalnos vēl joprojām elpojams svaigs, 

nepiesārņots gaiss un pilsēta liekas pavisam 

aizmirsta. Draudžu Dienu programma ietvēra sevī 

lekcijas, Bībeles pusstundas, pastaigas, 

svētbrīžus, rīta rosmi - jogu, kori, seminārus par 

ziepju un esenču eļļu gatavošanu, sadraudzību 

un, protams - atelpu.  

No Kanādas bijām 13 dalībnieki. 4 no Hamiltonas, 7 no 

Toronto un 2 no Otavas. Noslēguma dievkalpojumā, 

mūsu draudzes mācītāju ieveda amatā par LELBA 

Kanādas apgabala garīgo vadītāju. Neilgi pēc 

atgriešanās mājās  saņemts ierosinājums rīkot nākamās Draudžu Dienas tepat mūsu apkaimē, 2022. gadā. 

Pateicamies Dievam par jauki pavadītām dienām Atelpā! 



PROJEKTS “DZĪVĪBAS CEĻŠ” 
LELBĀL un valsts sociālās aprūpes centra filiāles “ Rīga” sadarbības  projekts 

“Dzīvības ceļš - no draudzes pie bērna, no institūcijas uz mājām” 

Uzsverot ģimenes nozīmīgo lomu bērna dzīvē, un ka katram bērnam ir tiesības uz ģimeni un mājām, 

LELBĀL ir uzsākusi sadarbības projektu " Dzīvības Ceļš- no draudzes pie bērna, no institūcijas uz mājām" ar 

Latvijas Valsts sociālās aprūpes centra filiāli "Rīga". 

Šī projekta ietvaros LELBĀL plāno atbalstīt un veicināt kontakta veidošanu starp institūcijā esošu bērnu ar 

funkcionāliem traucējumiem ( FT) un sabiedrību diasporā, aicinot draudzes uzņemties garīgu gādību par 

bērniem un piedalīties diskusijās, pārrunās par jautājumiem, kas skar bērna ar funkcionāliem traucējumiem 

reintegrāciju sabiedrībā. 

Šobrīd filiālē "Rīga" dzīvo 37 bērni ar smagiem FT, no kuriem 12 bērni tur atrodas uz vecāku iesnieguma 

pamata. Šie 25 bez vecāku gādības palikušie bērni aprūpes iestādē dzīvo lielākoties no dzimšanas. Bērnu 

vecums ir no 4 līdz 17 gadiem. Sasniedzot pilngadību, bērns parasti tiek pārvietots uz pieaugušo aprūpes centru. 

Šiem bērniem tā arī nav izdevies atrast uzņemošo ģimeni ( foster vai forever family). Iemesli ir dažādi: gan 

sabiedrības aizspriedumainība par cilvēku ar FT, gan nepietiekams dažāda veida atbalsts/pakalpojums ģimenēm 

ar bērniem ar FT, gan arī izglītības un medicīnas iestāžu nepieejamība (ārpus LV lielajām pilsētām un centriem). 

Lai kādi arī nebūtu iemesli, institūcija nevar aizstāt ģimenes modeli, un ir jācenšas meklēt risinājumi. 

Tādēļ ar šo projektu ceram šos aizspriedumus un stereotipus lauzt un izcelt bērnu un viņa vajadzību pēc 

ģimenes un mājām. LELBĀL saime ir aicināta iepazīties un izvēlēties bērnu, ko ņemt savā " garīgā paspārnē" un 

būt šī bērna dzīvē, kamēr viņš/ a gaida uz savu ģimeni. Nokārtojot brīvprātīgā vai viesģimenes statusu, būtu tad 

arī iespējams ar bērnu tikties un pavadīt laiku kopā, ja esat Latvijā .               (Izvilkums no projekta mājas lapas) 

LELBA JAUNATNES NOZARES NĀKAMAIS PROJEKTS “To skaidro ūden’ nejauciet”  
Paplašinātā LELBA pārvaldes sēdē, š.g. marta sākumā tapa ideja nākamam LELBA jaunatnes nozares 

projektam. Dieva radībai jau ilgi bijis jācieš cilvēku nevīžības dēļ. Atkritumu kalni un piesārņoti ūdeņi traucē 

zemeslodes veselībai. “To skaidro ūden’ nejauciet” (Čikāgas Piecīšu dziesmas nosaukums) ir projekts ar 

mērķi iedvesmot cilvēkus saudzēt vidi. 2020. gada augustā uz Latviju dosies jauniešu komanda palīdzēt ar 

kādas upes krastu satīrīšanu. Cik šauri vai plaši šis darbs tiks veikts ir atkarīgs no mums- cik aktīvi 

piedalāmies projekta priekšdarbos. Nākamajos Draudzes ziņu numuros atradīsit papildus informāciju par 

projekta parametriem un iecerēm! 

IELŪGUMS NO GRACE DRAUDZES ATZĪMĒT VISU SVĒTO DIENU-RAŽAS LAIKA NOSLĒGUMU 

Mūsu kaimiņi pilsētas rietumu galā, Grace luterāņu draudze ielūdz mūs - Kristus draudzes locekļus 

piedalīties Visu svēto dienas vakariņās un svētbrīdī. Pulcēšanās (laika apstākļiem atļaujot) baznīcas 

piemiņas dārzā plkst. 18:00, kur būs piemiņu svecīšu iededzināšana. Sekos pot-luck stila vakariņas 

dievnama telpās.  Grace dievnama adrese: 1107 Main St. West., Hamilton, ON L8S 1B8. Pieteikšanās līdz 28. 

oktobrim pie prāv. Dāvja Kaņepa. 

KALAMAZŪ ZAUDĒ SAVU DIEVNAMU UGUNS LIESMĀS, BET DRAUDZE DZĪVO! 
Uguns šodien (8. jūlijā) izpostīja mūsu mīļo dievnamu. Daļa draudzes 

sirds sadega līdzās. Es lūdzu Dievu par mums visiem, Kalamazoo 

draudzes ļaudīm, lai šis smagais laiks mūs visus tur cieši kopā, lai 

mums ir spēks piecelties no pelniem un, Dieva spēkā, Kristus 

vienotībā, būt un pastāvēt. 

Mēs noturēsim dievkalpjumu svētdien, 14.jūlijā, pulksten 10.00 

sabiedriskajā centrā. Lūdzu, būsim kopā, šī ir tā reize, lai kopā skumtu 

un lai kopā viens otru stiprinātu un atbalstītu.        Māc. Aija Graham 

(Izvilkums no draudzes Facebook lapas) 



“LUTHERFEST” 
Kārtējo gadu Faith luterāņu draudze Brantfordā rīko Reformācijas 

dienas dievkalpojumu un vakariņas apkārtējo luterisko draudžu locekļiem. 

Katru gadu šis jaukais pasākums pulcina ap 150 dalībniekus, un biļetes ($20)  

diezgan ātri izķer. Šogad, ticams būs līdzīgi jo svētku sprediķi teiks 

Austrumu sinodes bīskaps Michael Pryse. Dievkalpojums - plkst. 15:00; 

Vakariņas - plkst. 17:00. 

Dievnama adrese: 57 Brant Ave, Brantford, ON N3T 3G9 

DRAUDZES DZĪVES KALENDĀRS 

Otrdien, 1. oktobrī plkst. 12:00 – Dāmu komitejas sēde 
Svētdien, 6. oktobrī plkst. 11:00 – Pļaujas svētku dievkalpojums  (Imanta Ziedoņa dzeja) 

 Pēc dievkalpojuma Dāmu komitejas rīkotas Pateicības dienas pusdienas!  

Otrdien, 8. oktobrī plkst. 19:30 – Padomes sēde  

Trešdien, 9. oktobrī plkst. 11:00 – Ticības celsmes stunda 

Svētdien, 13. oktobrī plkst. 11:00 – Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu  

Svētdien, 20. oktobrī plkst. 11:00 – Dievkalpojums  

Trešdien, 23. oktobrī plkst. 11:00 – Ticības celsmes stunda 

Svētdien, 27. oktobrī plkst. 11:00 – Dievkalpojums atzīmējot Reformācijas dienu* ar Sv. Vakarēdienu 

   plkst 15:00 – “LUTHERFEST” dievkalpojums un vakariņas Faith - Brantfordā 

ZIEDOJUMI  ( no 18. augusta līdz  15. septembrim) 
vīra un tēva piemiņai                                                                        A. Krauklis piemiņai 

$100  -  Vijolite Alksnis                                                                       $100  -  Modris & Dagmāra Žulps 

 Zelmas vārda dienai no meitas  (jaunai grīdai)                       meitas un vīra piemiņai 

$20  -  Dzidra Suškovs                                                                       $200  -  Alvīne Bramanis 

mirušos piederīgos atceroties                                                      dāmu komitejas darbiem                                                     

$100  -  A. Moruss                                                                                $50  -  Valerija Paukšēns 

Artura Suškova piemiņai  (jaunai grīdai) 

$20  -  D. Etmanskie 

$25  -  Kārlis & Daina Ozols 

$50  -  I. Vilma Lagzdiņs, Alkšņu ģimene, Ilga Andersons, Nora Pulciņs, Gundega Dāvidsons,  

            Daina Denis & Jim Barclay, Sandra Matisons 

$75  -  Andris Brammanis  

$80  -  Ernesta & Līgas Magricas ģimene, Marga & Uldis Lūsis ģimene 

$100  -  Rasma & Mārtiņš Skuja, Baiba & Arnis Bredovskis, Rudīte Loze & Aivars Jēkabsons 

$250  -  Jānis Grinvalds 

$1000  -  Dzidra Suškovs (dēla piemiņai)  

 

Apkārtrakstu izdod Kristus ev. lut. latviešu draudzes padome Hamiltonā. Ziņas var nodot Ivetai Kaņepai 

rakstot uz e-pastu ivetakanepa@gmail.com vai zvanot 289 260 2522. 

Dievnama adrese: 18 Victoria Ave. S. Hamilton, ON L8N 2S6. Kancelejas un arī baznīcas trepju telpa tālr. ir 

905 527 5810. Māc. Dāvja Kaņepa adrese: 189 Nakoma Road, Ancaster L9G 1S6, mobilais tālr. ir 289 442 

6846 e-pasts daviskaneps@gmail.com. Draudzes priekšnieka Jāņa Grinvalda mobilais tālr. 905-339-7225; 

Konta pārzines R. Lozes tālr. mājās 905 575 0094, mobilais tālr.  905 387 0824. 


