
  

R E D A K T O R A  S L E J A  

SV. PĒTEŖA  

DRAUDZES ZIŅAS 

Nr. 127                             2019. gada oktōbris un novembris 

Tā tād esām āicinā ti Dievām pāteikties pār to, kā 
Vin s  mums ir devis miesu un dve seli, ārī  
sāprās ānu, locekl us, mān ās orgā nus un visu citu. 
Dievs mu s ir ne tikāi rādī jis un pāmetis vienus s ājā  
pāsāule , bet Vin s  mu s visu lāiku uztur. Tās ir, kā 
mums ir dārbs, ienā kumi, pensijā, mā jā, e diens un 
dze riens, ir neāps āubā mi Dievā lābve lī bā un 
nopelns, nevis mu su izglī tī bās un smāgā dārbā 
rezultā ts. Protāms, kā ārī  bez tā  mums neiztikt, 
tāc u lāi me s to visu sāsniegtu, mums jā pāteicās 
Dievām, kā Vin s  s ā dās iespe jās mums ir devis.  
 

Dievā vā rds mums ātgā dinā: (Lk 4:4) „cilvēks 
nedzīvo no maizes vien.” Š os vā rdus sācī jā Je zus 
Kristus, kād tikā kā rdinā ts tuksnesī . Vin s  ār to 
mums sākā, kā bez dienis k ā s, fiziskā s māizes mums 
ve l vāirā k ir nepiecies āmā gārī gā  māize kās ir 
Dievā vā rds. Apustulis Jā nis liecinā: (1:14) „Vārds 
tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām 
viņa godību, tādu godību kā Tēva 
vienpiedzimušajam Dēlam, pilnu žēlastības un 
patiesības.” Je zus Kristus ir Dievā vā rds miesā . 
Tā de l  vā rdi, kā cilve ks nedzī vo tikāi no pā rtikās, 
nozī me  dāudz vāirā k pār Bī beles lāsī s ānu. Š ie vā rdi 
nozī me , kā mums pilnī gāi un lābāi dzī vei ir 
nepiecies āms Je zus Kristus—pātiesā  Dzī vī bās 
māize, iemiesotāis Dievā Vā rds. Lāi Dievām 
ikdienās pāteicāmies, kā Vin s  mums ir dā vā jis 
piedos ānu un dzī vī bu sāvā  De lā :  (1 Jn  5:11-12) 
„Dievs mums ir devis mūžīgo dzīvību, un šī dzīvība ir 
viņa Dēlā. Kam ir Dēls, tam ir dzīvība.” 
  

O trkā rt mums ir jā pāteicās sāvāi drāudzei. 
Nereti esmu dzirde jis no cilve kiem, kās uz bāznī cu 
neiet, vāi ārī  iet l oti reti, ātrunu, kā Dievu vār lu gt 

O kto brā pirmājā  sve tdienā , 2019. gādā 6. okto brī  
svine sim Pl āujās sve tkus. Vienā no s o sve tku 
svārī gā kājā m te mā m ir pāteicī bā. Pār ko un kām tād 
me s esām āicinā ti pāteikties? 
 

P irmkā rt mums ir jā dod pāteicī bā Dievām. Dievām 
pāteiksimies pār to, kā Vin s  mu s ir rādī jis, kā vispā r 
me s esām s ājā  pāsāule . Š eit der ātsāukt ātmin ā  
Mā rtin ā Luterā skāidrojumu Apustul u ticī bās 
āpliecī bāi, ko visi reiz esām mā cī jus ies. Cite ju pirmā  
ārtikulā (pār rādī s ānu) skāidrojumu: „Es ticu, ka Dievs 
mani radījis līdz ar visu citu radību, man devis miesu un 
dvēseli, acis, ausis un visus locekļus, saprašanu un visas 
maņas un turklāt mani uztur. Viņš dod man drēbes un 
apavus, ēdienu un dzērienu, sētu un māju, sievu un 
bērnus, laukus, lopus un visādu mantu. Viņš mani 
bagātīgi un ik dienas apgādā ar visu to, kas šai miesai 
un dzīvībai vajadzīgs, no visām briesmām pasargā un 
no visa ļauna glābj un glabā. To visu Viņš dara no tīras 
tēvišķas, dievišķas laipnības un žēlastības, lai gan 
neesmu to pelnījis un neesmu tā cienīgs. Par to man būs 
Viņam pateikties, Viņu slavēt, Viņam kalpot un 
paklausīgam būt. Tas ir tiešām tiesa.” 
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ārī  mā jā s. Protāms, kā Dievu vār un vājāg lu gt ārī  
mā jā s, tome r s eit jā piemin divi fākti. Tie cilve ki, kās 
min s ā du ātrunu, visbiez ā k Dievu nelu dz ne mā jā s, 
nedz kur citur, vāi, jā lu dz, tād ne tā  kā  Je zus mu s 
āicinā lu gt, tās ir Vin ā vā rdā . Bāznī cā, drāudze ir 
nepiecies āmā tā de l , kā tā  fāktiski ir vienī gā  vietā, 
kur vār pilnī bā  sāstāpt Je zu Kristu. Šāvā  drāudze  
me s sāstopām un sān emām Pestī tā ju Vin ā vā rdā  un 
Altā r ā Šākrāmentā . Protāms, ārī  esot kopī bā  ār 
citiem ticī bās brā l iem un mā sā m drāudze . Lu gt 
Dievu vienī gi ā rpus bāznī cās un drāudzes, 
nesān emot stiprinā jumu Dievā vā rdā  un nesān emot 
Kristus miesu un āsinis zem māizes un vī nā zī me m, 
ir kā  e st visu dienu vienī gi sālmus—ve ders it kā  
pilns bet sā tā un energ ijās nāv. Me s jāu neesām lopi. 
Jeb tās ir kā  elpot gāisu visāugstā kājā  kālnā 
virsotne —gāiss ir, bet nāv skā bekl ā, pe c brī z ā 
cilve ks jāu ir bez sāmān ās un iet bojā . Bez Dievā 
vā rdā, bez Altā r ā Šākrāmentā un kristī gā s 
sādrāudzī bās cilve ks gārī gi iet bojā —gārī gi mirst. 

Tā de l  pāteiksimies Dievām pār mu su drāudzi, pār 
mu su bāznī cu, kā mums ir s ī  iespe jā—bu t kopā  
Dievā vā rdu klāusoties un mā coties lātvies u vālodā , 
bu t kopā  pie Kristus miesās un āsinī m, kā  ārī  dāloties 
Kristus mī lestī bā  sāvā  stārpā  un dā vā jot to citiem.  
 

T res kā rt mums ir jā pāteicās sev mī l iem un 
tuviem cilve kiem. Pāteiksimies sāviem vecā kiem, kās 
mums devus i dzī vī bu un ir mu s uzāudzinā jus i, 
pāteiksimies sāviem lāulā tājiem pār mī lestī bu un 
ātbālstu, pāteiksimies sāviem be rniem un 
māzbe rniem pār gāismās un siltumā ienes ānu mu su 
dzī ve , pāteiksimies sāviem drāugiem pār pālī dzī bu 
un drāudzī bu.  
Apustulis Pā vils rākstā: (Ef 5:18-20) „Topiet Gara 
pilni,  kopīgi skandēdami psalmus, slavinājuma un 
garīgas dziesmas, dziedādami un spēlēdami savās 
sirdīs tam Kungam. Vienmēr par visu pateicieties 
Dievam un Tēvam mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā!” 

O.F. 

RUDENS, SVĒTKI, EŅĢEĻI, MIĶELIS… 

L ātvies u vālodā  āugsto Bāznī cās sve tku nosāukumi 
pāmātā  ir sāistī ti ār gādālāikiem un dābu. Ziemā  tie ir 
Ziemāssve tki, vāsārā  – Vāsārsve tki. Pāvāsārī , kād dienā 
kl u st “lielā kā” pār nākti – Lieldienās.  
Lāiks pe c Vāsārsve tkiem pārāsti tiek sāukts pār 
“bezsve tku lāiku”, un tās turpinā s ārī  rudenī . Tome r, jā 
pālu kojāmies dzil ā k, tād vārām pāmānī t, kā rudens Bāz-
nī cās dzī ve  ir temātiski visāi piepildī ts lāiks! 
Šeptembrī  dāudzā s drāudze s tiek svine ti Bī beles sve tki. 
Tājos tiek ātzī me tā Šv. Rākstu nozī mī gā  lomā reformā ci-
jās trādī cijā , kā  ārī  piemine ts izcilāis Lātvies u Bī beles 
tulkotā js Ernsts Gliks un vin ā ieguldī jums lātvies u vālo-
dās un kultu rās āttī stī bā . 
Pl āujās sve tki lātvies u drāudze s tiek svine ti oktobrā 
pirmājā  sve tdienā , tā pāt kā  tās ir lielā kājā  dāl ā  Eiropās 
bāznī cu. Turpretim  Amerikā  temātiski lī dzī gā  Pāteicī bās 
dienā ir krietni ve lā k.  Oktobrā pe de jā  dienā  vāi tāi tuvā -
kājā  sve tdienā , luterā n i ātzī me  Reformā cijās sve tkus. 
Reformā cijās sve tki sāvukā rt ievādā Visu Šve to dienu. 
Diemz e l nevār nepāmānī t, kā mu sdienu sābiedrī bā  s ājā s 
dienā s dāudz vāirā k ir dzirdāms pār Helovī nu un ār to 
sāistī tājā m e verg e lī bā m nekā  pār Reformā ciju un sve tā-
jiem. 
Mā rtin dienā – 10. novembris lātvies iem, liekās, ār zoss 
cepeti un folklorās trādī cijā m, piem. Mā rtin dienās tirgu, 
āsocie jās vāirā k nekā  ār reformātorā Mā rtin ā Luterā 
dzims ānās dienu. Bet tiem, kuri grib skātī ties senā k, ir 
ve rts pāture t prā tā , kā Mā rtin dienās svine s ānā iesā kā s 4. 
gādsimtā , pieminot bī skāpā Mā rtin ā nā ves dienā. Štā sti 

pār vin ā brī numiem āpvī to dzī vi gādsimtiem ilgi iedves-
mojā rietumu Bāznī cu. 
Novembris lātvies iem kā  tāutāi un vālstij ir sāistī ts ār Brī -
vī bās cī n ā m un Neātkārī bās iegu s ānu. Tā de l  visur pāsāule  
lātvies u drāudze s tiek ātzī me tā Lā c ple s ā dienā 11. novem-
brī  un pirmā s neātkārī gā s vālsts dibinā s ānās sve tki 18. 
novembrī . Protāms, ir jā piemin ārī  tāutā  diezgān dzil i ie-
dzī vojusies trādī cijā, kās bu tī bā  ir tikāi nepilnus 200 gādus 
vecā, proti, Bāznī cās gādā pe de jā  sve tdienā  svine t Mirus o 
piemin ās dienu jeb Mu z ī bās sve tdienu . 
Ar rudeni sāistā s visāi dāudzi seni mī ti un tice jumi. Atbil-
stos i lātvies u mitolog ijāi periods stārp Mik el dienu 29.09 
un Mā rtin dienu 10.10 ir vel u jeb mirus o dve sel u lāiks  - 
ī pās s kopī bās lāiks stārp dzī vājiem un mirus ājiem. Lātvie-
s u tice jumos ir mine ts, kā vel i piedālā s sādzī ve , vin u klā t-
bu tne ir ju tāmā ikdienā  un sāistī bā  ār to tiek veikti dāz ā di 
rituā li. Ir sāglābā jus ā s liecī bās, kā vel iem tikus i gātāvoti 
mielāsti un vin us “āicinā jā” nāmos. Š ājos mitolog iskājos 
prieks stātos ātspogul ojās ār dābās norise m rudenī  sāistī -
tāis mirus o kults vāi ārī  ār vin pāsāules norise m sāistī ti 
kolektī vā s āpzin ās ārhetipi. 
Rudenī , 29. septembrī  tiek svine tā ercen g el ā Mihāe lā die-
nā. Tāutā  to vienkā rs i de ve  pār Mik el dienu.  Bāznī cās trā-
dī cijā  tā  ir ī pās ā un no citā m sve tku un piemin ās dienā m 
temātiski stipri āts k irī gā dienā. Pārāsti Bāznī cās sve to die-
nās ir veltī tās kā dā senātnes ticī bās vāron ā - sve tā , piemi-
n āi. Ats k irī bā  no tā  Mik el dienā ir sāistī tā ār pā rpāsāulī gā m 
norise m un bu tni ne no s ī s pāsāules – en g eli Mihāe lu. Štā s-
tā, kā kā dreiz s ī  dienā esot sāuktā pār “Bāznī cās ceturtā-
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jiem āugstājiem sve tkiem”, kopā  ār  Ziemāssve tkiem, 
Lieldienā m un Vāsārsve tkiem. Vārbu t tā pe c, lāi kātrām 
gādālāikām bu tu sāvi “āugstie sve tki”? 
Iezī mī gi, kā Reformā cijās lāikā , kād tikā redig e ti dāu-
dzie tā  lāikā ticī bās prieks stāti un ātmests viss, kās it 
kā  nenorā dī jā ties i uz Kristu, tome r sālī dzinos i dāudz 
uzmānī bās tikā veltī ts en g el iem.  Arī  mu su dziesmu 
grā mātā  ir ātrodāmā speciā li Mik el dienāi veltī tā 
dziesmā. Tā  ir 373. dziesmā “Kungs Dievs me s Tevi 
slāve jām”, kās ir vienā no nedāudzājā m Luterā lī dzs-
trā dniekā un teologā Filipā Melānhtonā sārākstī tājā m 
dziesmā m. Lāi gān jāu no pās ā sā kumā dziesmās 
teksts ir pilnī bā  veltī ts Dievā godā izteiks ānāi, tājā  ir 
ārī  dāudz runā ts pār en g el iem. Dziesmā slāve  Dievu 
pār to, kā Vin s  rādī jis en g el us. Tā lā k uzskāitī ts, ko 
lābu en g el i ir dārī jus i un dārā. 
Pā rdomās pār en g el iem, to nozī mi Šve tājos Rākstos 
un kristī gājā  trādī cijā , vār nodere t ārī  mu su kristī gājā  
dzī ve . Protāms, mums ir jā ieve ro, kā gods un pielu g-
sme pieder vienī gi Dievām.  
Ercen g el ā Mik el ā un visu en g el u dienā  bāznī cā s uz-
mānī bā ir pieve rstā kā dāi citi pāsāulei, neredzāmo 
spe ku pāsāulei, kuru ārī  rādī jis Dievs.  
Tās, ko me s pār s o pāsāuli vārām zinā t, ir ātrodāms 
Bī bele , kā  ārī  mistik u piedzī vojumu āprākstos, vāi vārbu t 
pāt kā diem no mums ir ārī  pās u personī gā pieredze ār 
en g el iem. Ve l vienā l oti pāzī stāmā Dziesmu grā mātās 
dziesmā neties i skār en g el u te mu ir 502. dziesmā “Tuvā k 
pie Dievā kl u t.” Š ī  dziesmā ātrodās nodāl ā  “gru tā  brī dī ” 
un biez i tiek dziedā tā be re s vāi āizlu gumos pār mirus ā-
jiem. Tā pāt ārī  s ī  dziesmā tiek lietotā kā  lu gs ānās dzies-
mā jebkurā  dzī ves situā cijā . Tā s otrājā  pāntā  “Jā mān ār 
Je kābu nākts uznā ktu…” ir norā de uz vienu no skāistā-
jiem Bī beles stā stiem pār Je kābu, kurs  sāpnī  redze jā de-
besis ātve rtās un trepes uz debesī m, pā kurā  uz āugs u un 
leju kā pā en g el i. Kungs Je zus uz to pās u norā dī jā sārunā  
ār Nātānāe lu… Tu redze si ve l lielā kās lietās - en g el us uz-
kā pjām un nokā pjām uz Cil-
ve kā De lu (Jn.1:51).  
Šenāis āustrumu Bāznī cās 
sve tāis Jā nis Pākā pnieks 
(John Climācus, John of the 
Lādder) sāvu pievā dru iegu-
vā no tā , kā sārākstī jā slāve-
nu trāktā tu pār mu kā kristī -
go dzī vi, kuru vin s  ātte lojā 
kā  kā pnes uz debesī m un 
kātru pākā pienu, kā  izāug-
smes soli. Jā n ā Pākā pniekā 
trāktā tā  āprākstī tā s kā pnes 
ir ātte lotās ārī  kā dā  Šinājā 
Šv. Kātrī nās klosterā pāzī s-
tāmā  ikonā . En g el i pālī dz 
dve selei kā pt pā kā pne m, 
kuru āugs ā  gāidā pāts 

Kungs, bet de moni me g inā to novilkt zeme , kur nokritu-
s os āprij velns. 

Pāzī stāmā kāis stā sts 
pār ercen g eli Mik eli ir 
ātrodāms Jā n ā Atklā s-
mes grā mātās 
12.nodāl ā . Mik elis cī -
nā s ār pu k i, un pu k is 
tiek uzvāre ts. Ve stu-
res gāitā  s ī s pāvisām 
ī sā  Bī beles āinās ir 
iedvesmojus ās neskāi-
tā mus mā kslās dār-
bus! Agrā kos lāikos 
en g el us un ī pās i er-
cen g eli Mik eli piemi-
ne jā dāudz vāirā k ne-
kā  mu sdienā s. Tome r 
ārī  s odien ir cilve ki, 
kuri uzskātā, kā kā dā  
kritiskā  situā cijā  ī stājā  
brī dī  ir iejāucies en g e-
lis un vin i ir tikus i iz-
glā bti. 

Pāzī stāms mu sdienu vā cu teologs Anselms Grī ns, kurā 
vāirā kās grā mātās ir tulkotās ārī  lātvies u vālodā , ercen -
g el ā Mik el ā godinā s ānu sāistā ār cilve kā nonā ks ānu 
sāskāre  ār sāvu ieks e jo spe ku:  
Miķelis nav nekāds piemīlīgs eņģelītis, bet gan varena spē-
ka pilns eņģelis. Un šo spēku Dievs sūta katram cilvēkam, 
lai viņu neuzvarētu šīs pasaules varas. Tā ir vēsts, kas mie-
rina. Mums blakus ir eņģelis, kas cīnās par mums. Viņš 
iestājas par mums tad, kad citi cilvēki cīnās pret mums, 
gan tad, kad mēs cīnāmies paši ar sevi. Tāda ir bijusi Mi-
ķeļa godināšanas jēga senatnē- godinot erceņģeli Miķeli, 
cilvēki ir nonākuši saskarsmē paši ar savu spēku. Kad es 
ievainotajiem cilvēkiem norādu uz Miķeli, viņi rod distan-

ci un attālinās no saviem ievainojumiem. Viņi paskatās 
augšup - uz spēku, ko Dievs viņiem nolicis tieši blakus. Ja 
viņi iedomājas, ka erceņģelis Miķelis cīnās kopā ar vi-
ņiem, tad viņi, kaut gan jau pieredzētas veltīgas cīņas, 
nepadosies pavisam un tomēr uzdrošināsies doties dažā 
labā cīņā, no kuras iepriekš vairījās. Erceņģelī Miķelī 
viņi jutīsies sargāti un mīlēti īpašā veidā. Miķelis norāda 
uz spēkiem, kuri snauduļo mūsu dvēselē, bet kurus, uzti-
coties eņģelim sevī, varam atmodināt un izsaukt ārā. 
(Citēts no Jēkabpils draudzes lapas Nr.91 2018). 
Lu gsim, lāi s is rudens lāiks mums  ir Dievā sve tī ts! Pā ri 
visām skātī simies uz Kristu, bet priecā simies ārī  pār 
to, kā Dievs mums blākus ir nolicis en g el us un vin u 
spe ku! 

 
Milvoku drāudzes mā cī tā js Jā nis Ginters 

 
Rāksts pā rpublice ts no Milvoki Drāudzes Ve stī m nr. 15  

(31. gāds) ār mā cī tā jā Jā n ā Ginterā piekris ānu 
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DIEVKALPOJUMU UN PASĀKUMU SARAKSTS 
 

O KTŌBRIS 

6. oktōbris 10:00—Pļaujas / Ražas sve tku dievkālpojums ār dievgāldu.    
13. oktōbris 10:00—Dievkālpojums—proper 23. 
20. oktōbris 09:00—Valdes se de. 
 10:00—Dievkālpojums—proper 24. 
 11:30—Bībeles stunda. Prāvies ā Jesājās grā mātā.  
27. oktōbris 10:00—Reformācijas svētdienas dievkālpojums ār dievgāldu.  
  
 

N OVEMBRIS 
3. novembris 10:00—Divvalodīgs dievkālpojums ār dievgāldu—proper 26. 
10. novembris 10:00—C ikā gās lātvies u Gāidu un Škāutu vienī bu dibinā s ānās 70. 

gādādienās kopī gs dievkālpojums un pāsā kums Ciā nā .             
Mu su bāznī cā  dievkālpojumā nāv. 

17. novembris 10:00—Latvijas Valsts svētku oikume nisks dievkālpojums. 
 11:45—Dokumentā lā filmā: „Latvijas Valsts Simboli”- 30. min. 
24. novembris  10:00—Mirušo piemiņas dienas / Mūžības svētdienas  
  dievkālpojums ār dievgāldu. 
 13:00—Svecīšu svētbrīdis Olī vkālnā kāpos. 

     

PĒRMINDEŖU SARAKSTS 
 

6. oktōbris  Ivārs un Nijole Špālis—liturg iskā  krā sā—zaļa 
13. oktōbris Modris Gālenieks un E riks Šprenne—liturg iskā  krā sā—zaļa 
20. oktōbris Pā rslā Gāgāine un Dāce Pence—liturg iskā  krā sā—zaļa 
27. oktōbris Intā Duks un Ru tā Veitmāne—liturg iskā  krā sā—sarkana 
 
3. novembris Uldis Pu lin s  un Inese Štokes—liturg iskā  krā sā—zaļa 
17. novembris Māijā Tiliks-Dombrovskā un Guntis Kirs teins—liturg iskā  krā sā—zaļa 
24. novembris Jā nis Eizis un Velgā Drille-Eize—liturg iskā  krā sā—balta 
 

LŪDZU, LĪDZ 20. NOVEMBRIM IESŪTIET ZIEMSVĒTKU APSVEIKUMUS! 
 
Pērminderiem ir jāpārliecinās, lai viņu kalpošanas svētdienā, tiktu lietotas atbilstošās liturģiskās 
krāsas. Neskaidrību gadījumā, lūdzu, griezties pie draudzes priekšnieka vai draudzes mācītāja. 
 

Ja nevar noliktā dienā kalpot, pērminderiem ir jāsarunā sev aizstājējs. Ja tas nav iespējams, lūdzu, 
savlaicīgi paziņot draudzes mācītājam. 773-818-6965, ojars.freimanis@gmail.com                  

mācītājs Ojārs Freimanis 

mailto:ojars.freimanis@gmail.com
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DĀMU SAIMES KALENDĀRS 
2019. gada oktobris 
6. oktobris  Pļaujas svētku pusdienās/pikniks un Māiznī cā 
                                   I. grupa Vijās Reinfeldes un Guntās Kirs teinās vādī bā  
13. oktobris  Kāfijās gālds—I. grupā 
17. oktobris  Piparkūku talka no 9:00 lī dz 2:00 pm 
                                   (lu dzu ieve rojiet kā tālkās notiks ceturtdienās) 
20. oktobris  Kāfijās gālds—I. grupā 
24. oktobris  Piparkūku talka no 9:00 lī dz 2:00 pm 
27. oktobris  Kāfijās gālds—I. grupā 
                                   Sekos PIPARKŪKU TALKA no 12:00 līdz 4:00 pm 
                                   Visi draudzes locekļi aicināti piedalīties! 
31. oktobris  Piparkūku talka no 9:00 lī dz 2:00 pm 
 
2019. gada novembris 
3. novembris  Siltas pusdienas—II. grupa Rutās Freimānes un Māijās Zāimin ās vādī bā  
7. novembris  Piparkūku talka no 9:00 lī dz 2:00 pm 
14. novembris  Piparkūku talka no 9:00 lī dz 2:00 pm 
17. novembris  Kāfijās gālds—II. grupā 
21. novembris  Pēdējā piparkūku talka no 9:00 lī dz 2:00 pm 
24. novembris  Kāfijās gālds—II. grupā 
                                   Dāmu Saimes valdes sēde—9:00 
 
Dā mu Šāime izsākā dzil u lī dzju tī bu mu su divā m vāldes locekle m, 
Velgāi Drillis-Eizei, vin ās mā min āi āizejot mu z ī bā  un Inā rāi Ievā nei  vin ās mī l ām vī rām, Jā -
nim, āizejot mu z ī bā .  
 
Liels pāldies Inā rāi Ievā nei pār vāsārās mini-kāfijās gāldā izkā rtos ānu! 
Mī l s  pāldies Annāi Blumbergāi pār 7. septembrā Be rnu Šve tku pusdienu izkā rtos ānu! Liels, 
liels dārbs sāgātāvot un pāsniegt pusdienās 100 be rniem un vin u vecā kiem.  

 
 
 
JAUNS PASĀKUMS – Visā drāudze (dā mās, kungi un 
be rni) āicinā tā piedālī ties PIPARKU KU TALKA , 27. ok-
tobrī  pe c kāfijās gāldā. N emiet lī dzi skāistās formās 
mī klās spies ānāi un—priecī gu prā tu! 
 
 
 
 

Dā mu sāimes prieks niece Inā rā Blumbergā  
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DRAUDZES LOCEKĻI PAPILDUS ZIEDOJUŠI 
no 2019. gādā 7. ju lijā lī dz 22. septembrim 

Draudzes vajadzībām: 
Rutā Freimāne un Dāinis Kuisāls—$ 11,000.00 
(Jā n ā Ievā nā piemin āi) Ug is Grī nbergs, Dāce Pence, Inā rā K irsone, Andris un Ru tā Dzelmes, Ilmā rs 
Riekstin s , Dāce Kulā ne, Ru tā Treknāis, Dāce Ventere, Intā Duks, Inā rā un Gunā rs Blumbergi, Šigridā 
Renigere, Jā nis un Norā Lebedevi, Māijā un Aigārs Dombrovski, Arturs un Mirdzā Gāik i, Rutā Freimāne, 
Rāsmā Krāule, Pā rslā Gāgāine, Aijā un Mitch Mrugācz, Astrī dā un Kā rlis Robez nieki, Ve smā Bāltmāne, 
Diā nā un Guntis Bru ns, Juris Meisters—$ 1,205.00 
Kopā: 12,205.00  
 

Draudzes ziņām: 
Uldis Pu lin s —$ 450.00 
 

(2 Kor 9:7) Katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā:  
priecīgu devēju Dievs mīl. 

Pā rskātu sāgātāvojā: Inā rā Ievā ne 

DZIMŠANAS DIENAS UN JUBILEJAS 

O KTŌBRIS  

Arthur A. Kulāns, Ina Veitmanis-Gosling, Ilmārs Bergmanis, Bruno Boriss, Mirdza 

Gaiķe, Marks Ķirsons, Ināra Sīmane, Sandra Burvikova, Magnuss A. Kiršteins, Ruta 

Freimane, Maija Boriss, Elizabete 

Freimane, Astra M. Patrick, Velta Cukurs, 

Ināra Ievāne, Aldis L. Strīpnieks, Agita 

Hūna, Laimonis Laimiņš    
 

N OVEMBRIS  

Andris Jurēvics, Peter K. Tomson, Inta 

Duks, Anna Blumberga, Imants Ejups, 

Juris Kalniņš, Brigita Dimante, Laimonis 

Magone, Lilita Krūma, Māra Sventecka, 

Valida Kalniņa, Pārsla Gagaine, Inese 

Stokes, Nora Brita Blumberga, Ināra 

Kiršteina, Rūta Dzelme  
   
Svētā Pēteŗa draudze mīļi sveic un vēlē Dieva 
svētību visiem jubilāriem un gaviļniekiem! 

 
 

Tas Kungs, jūsu Dievs, lai pieliek tam, cik jūs esat, vēl tūkstoš reižu klāt un lai svētī jūs, kā solījis! 
5.  Moz 1:11 
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DIEVKALPOJUMU KALENDĀRS 
DIEVKALPOJUMU KALPOTĀJU SARAKSTS 

M arts  
6. Andrejs Ezers un Ēriks Sprenne 
13. Ivars Kēlers un Austra Kēlers 
20. Benita Lāčkājs un Pārsla Gagainis  
25. Arurs un Mirdza Gaiķis 
27. Uldis Pūliņš un Ilmārs Riekstiņš 
 

A prīlis   
3. Modris Galenieks un Guntis Kiršteins 
10. Ivars un Ruta Freimanis 
17. Dace Pencis un Inese Stokes 
 

Ja nevar noliktā dienā kalpot, pērminderiem ir jāsarunā sev aizstājējs.  Ja tas nav iespējams, lūdzu iepriekš paziņot pēr-
mindeŗu kopas vecākai Pārslai Gagainei: 847-204-7863; parslag@gmail.com                        Pārsla Gagaine 
 

Liturģiskās krāsas: 6. un 13. mārts—violetā; 20. mārts (Pu polu sve tdienā)—sārkānā; 25. mārts (Lielā  piektdie-
nā)—melnā; 27. mārts (Kristus āugs ā mcels ānā s sve tki—Lieldienās)—bāltā; no 3. āprī l ā lī dz 8. māijām (ieskāitot)—
bāltā; 15. māijs (Vāsārsve tki)—sārkānā; 22. māijs (Trī svienī bās sve tki)—bāltā; no 29. māijā lī dz 19. ju nijām 
(ieskāitot)—zāl ā; 26. ju nijs (Jā n ā Kristī tā jā dienā)—bāltā; no 3. ju lijā lī dz 13. novembrim (ieskāitot)—zāl ā; 20. no-
vembris (Mirus o piemin ās dienā—Mu z ī bās sve tdienā)—bāltā, no 27. novembrā lī dz 18. decembrim (ieskāitot)—
zilā vāi violetā; 24. decembris (Kristus Piedzims ānās sve tvākārs)—bāltā un 31.decembris—bāltā.   
          Sastādīja mācītājs Ojārs Freimanis 

NO DRAUDZES PRIEKŠNIEKA 

Š ovāsār, ār se rā m ātvādī jā mies no mu su 
bierdzin ā, Jā n ā Ievā nā.  Pāldies Inā rāi, kā 
vin ā ir ār mieru uzn emties Jā n ā āmātā 
pienā kumus.  Pāgā jus ā  se de  pādome 
pāstiprinā jā Inā ru kā  biedrzini lī dz nā kos āi 
pilnsāpulcei.  Adres u vāi telefonā māin ās 
lu dzu pāzin ojiet vin āi – inārāievāns@ātt.net. 
 
 

Šā kā s āktī vāis rudens posms un dā mu sāime, 
kā  jāu vienme r, c ākli gātāvojā s dāz ā dā m 
nodārbī bā m.  Bu s pipārku ku ceps ānā, pī rā gu 
ceps ānā un sve tku tirdzin s .  Vis ir mī l i gāidī ti 
pālī gā . Pāldies dā mā m pār vin u dārbu. 
 
 
 

Uldis Pu lin s   

 
 
Ju nijā gāvil nieki: Jā nis Priede, 
Dzidrā Brende, Ru tā Treknāis un 
lābājā  ātte lā  Verā Riekstin ā-101! 
Šveice ji: mā c. Ojā rs Freimānis, 
Inese Štokes, Dāce Pence u.c. 
Verās jubilejā . 
 

Foto no O. Freimān ā ārchī vā 

Drāudzes Dā mu sāimes sāru pe tos ziedojumus Elizābete nogā dā jā Pā vilostās āpru pes nāmā „Cilve ks cilve kām” 
vādī tā jāi Māirāi Briedei (ātte lā  pā kreisi) un Liepā jās Diākonijās centrā dārbiniekiem Kārī nāi Krievin āi un mā c. 
Mā rtin ām Urdzem (ātte lā  pā lābi). 

Foto: Elizābete Freimāne 

mailto:inaraievans@att.net
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2019. gādā 9. ju nijā  Ciā nās dievnāmā  
notikā ābu drāudz u kopī gs 
Vāsārsve tku dievkālpojums ār 
iesve tī bā m. Atte lā  no kreisā s: mā c. 
Gundegā Puidzā, Uldis Pu lin s , E rikās 
Bāips ys, Lindā Kān epā, Lukās Vī gānts, 
Ellā Māgone, Vāldis Šlokenbergs, 
Dz u lijā Kuisāls, Šilvijā Kl āvin ā-
Bārshney un mā c. Ojā rs Freimānis 
 
 
 

Foto: Ru tā Pu lin ā 

2019. gādā 12. ju nijā  Pensionā ru sānā ksme  svine jā m 
Ivārā Ke lerā āpāl o jubileju—90! 

 
Ivārs Ke lers, Austrā Ke lere un mā c. Ojā rs Freimānis 

 
Foto: Inese Štokes 

2019. gādā 14. ju lijā  pe c dievkālpojumā godinā -
jā m ju lijā me nes ā jubilā rus. No kreisā s: Arturs 
Gāik is, Andrejs Rā ve, Aijā Mrugācz, Juris Meis-
ters. Šveice ji: mā c. Ojā rs Freimānis, Inese Štokes 
un A rijā Bergmāne. 

Foto: Uldis Pu lin s  

2019. gādā 4. āugustā  pe c dievkālpojumā 
sveicā vienī go klā tesos o āugustā 

gāvil nieku: mā c. Ojā ru Freimāni. Šveice jā: 
Inese Štokes 

 
Foto: Uldis Pu lin s  
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Drāudzes mā cī tā js Ojā rs Freimānis kopā  ār 
Milvoku drāudzes mā cī tā ju Jā ni Ginteru un 
citiem mā cī tā jiem / mā cī tā jā m, kās kālpo 
Viskonsī nā , sā kot no 2019. gādā 10. 
septemr ā piedālā s 2 gādu  tā lā kmā cī bu 
progrāmmā  Companions in Ministry, ko rī ko  
Milvoku Marquette University.      
 

Foto no O. Freimān ā ārchī vā 

Pe c 2019. gādā 15. septemr ā 
dievkālpojumā  drāudze sveicā klā tesos os 
me nes ā jubilā rus: Ru tu Eichenfeldi un 
Ilmā ru Riekstin u. Šveice ji: mā c. Ojā rs 
Freimānis un Inā rā Blumbergā 

Foto: Elizābete Freimāne 

 

2019. gādā 18., 19. un 20. septembrī  mu su dievnāmā  notikā Celsmes 
dienās „Tāvs vā rds mān kā ju spī deklis”, kurās vādī jā mā cī tā js, mu zik is un 
mu zikās terāpeits Jā nis Ginters no Milvoku drāudzes. Visiem klā tesos iem 
bijā iespe jā ne tikāi klāusī ties un izjust Dievā vā rdu, bet ārī  to izspe le t 
dāz ā diem instrumentiem, ko sāgā dā jā mā c. Jā nis un Mā rā Vā rpā. Pāldies 
visiem pār dālī bu! Pār ātspirdzinā jumiem gā dā jā Ciā nās, Kātol u kopās un 
Šv. Pe ter ā dā mās un kungi—pāldies! 

Foto: Elizābete un Ojā rs Freimān i 
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MĪLESTĪBĀ PIEMINAM 
 

Jānis Artūrs IEVĀNS, dzimis 1940. gada 26. februārī Lizuma pagastā, Latvijā ir aizgājis 

mūžībā 2019. gada 14. augustā, Homewood, IL  
 

Sv. Pēteŗa draudze izsaka sirsnīgu līdzjūtību Jāņa tuviniekiem un draugiem. 
 

Jēzus sacīja: „ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība.  
Kas tic uz mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu!”  

Jņ 11:25 

LĪDZJŪTĪBA 

Sv. Pēteŗa draudze izsaka sirsnīgu līdzjūtību Velgai Drillei-Eizei, viņas tuviniekiem un 

draugiem mammu Ainu Dzidru Drilli, (10/2/1927—7/31/2019) mūžībā pavadot. 
 

Tas, kas sēdēja tronī, teica: Es esmu Alfa un Omega, Sākums un Gals. Es došu izslāpušajam 
dzert bez maksas no dzīvā ūdens avota. Atkl. 21:6 

LĪDZJŪTĪBA 
 

Sv. Pēteŗa draudze izsaka sirsnīgu līdzjūtību Lūcijai Sprennei, viņas tuviniekiem un 

draugiem dēlu Gunti Sprenni (5/6/1952—9/12/2019) mūžībā pavadot. 
 

Dievs noslaucīs visas asaras no viņu acīm, un nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaimanu, 
nedz sāpju vairs nebūs, jo viss bijušais ir pagājis. Atkl. 21:4 
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Draudzes telpas var aizrunāt, sazinoties ar Uldi Pūliņu: 

Mobilais: 630-759-8314; e-pasts: uvpulins5@gmail.com 

Lūdzam draudzes locekļus, kas vēlas likt ziedus uz altāŗa ģimenes vai citāda 
veida atceres gadījumos, sazināties ar  

Viju Reinfeldi: 847-394-0156; vreinfelds@hotmail.com; vai ierakstīt savu 
vārdu PUĶU KALENDĀRĀ baznīcas lejas telpā. 

Kapu vietas Mt. Olive kapsētā 
Varu sniegt informāciju par kapu vietām, kuras iespējams iegādāties draudzes nodalījumā  

Section “R”. 
Cena draudzes locekļiem - $1,000.00 un pārējiem - $1,200.00 

Lai novērstu pārpratumus apbedīšanas gadījumā, lūdzu sazināties ar mani pirms kapa atvēršanas. 
Es pārbaudīšu kapa vietas numuru un paziņošu kapsētai, vai ir samaksāts par šo kapa vietu un 

kurš ir īpašnieks. 
Neesmu atbildīgs par kapu un draudzes pieminekļa apkopšanu. 

Modris V. Galenieks, tel:  847-823-3713 e-pasts: galenieks@att.net 

ATGĀDINĀJUMS 
Lūdzam laicīgi paziņot par adreses maiņu  

Biedrzinei /maksājuma konta pārzinei Inārai Ievānei 
1347 East Lyn Ct. 

Homewood, IL 60430-3833 
e-pasts: inaraievans@att.net 

Mācītāja runas stundas – 

Katrā laikā, iepriekš sazinoties ar mācītāju. Mācītājs labprāt jūs sastaps savās mājās, 

ciemos vai citur, kur nepieciešams.  

Adrese: 706 Cross Creek Drive W, Unit C, Roselle, Il 60172 

mob. tālr.: 773-818-6965; e-pasts: ojars.freimanis@gmail.com 

 

Ja jums nepieciešams satikt mācītāju slimību gadījumos un citās dzīves situācijās,  

zvaniet mācītājam, 

 viņš jūs apciemos un palīdzēs iespēju robežās! 
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DRAUDZES ZIŅAS 
St. Peter's Latv. Ev.- Luth. Church 
450 Forest Preserve Drive 
Wood Dale, IL 60191-1983  

Draudzes mācītājs:    Ojārs Freimanis 773-818-6965;  ojars.freimanis@gmail.com 
Draudzes priekšnieks:   Uldis Pūliņš  630-759-8314;  uvpulins5@gmail.com 
Draudzes priekšnieka palīdze:  Inese Stokes  708-532-3471;  inese42@outlook.com  
Dāmu komitejas priekšniece:  Ināra Blūmberga 847-832-0933;  gblumb@aol.com    
 

Tālrunis baznīcā:    630-595-0143; WiFi: St Peters peterisi  
 

Kasieres:          
     Rūta Veitmane:  847-398-2631 
     Lūcija Sprenne:  630-231-3229  
 

Sv. Pēteŗa draudzes Facebook:  https://www.facebook.com/Cikagas-LELBA-Sv-Petera-Draudze  
 

Draudzes Ziņu redaktors: māc. Ojārs Freimanis. Autori ir  atbildīgi  par rakstu saturu un 
pareizrakstību. 
Raksti nākošajām Draudzes Ziņām jāiesniedz  mācītājam Ojāram Freimanim 
(ojars.freimanis@gmail.com) līdz  2019. gada 17. novembrim. 

mailto:ojars.freimanis@gmail.com

