KRISTUS EV. LUT. DRAUDZES HAMILTONĀ APKĀRTRAKSTS
2019.GADA MAIJS
ES SKRIENU
Pavasara skrējiens ir sācies
Rakstot šīs rindas, nākas skatīties ārā pa logu uz pavasarīgu pagalmu, kur dārzs beidzot sācis
zaļot. Pielido pa sarkankrūtītim, kardinālam un pirmie burunduki skraida savos meklējumos. Atmiņas
par daudz agrākiem pavasariem ielaužas apziņā, jo maijs bijis mēnesis, kad vieglatlētikas sezona
ieguva īpašu nozīmi. Kā to izskaidrot?
Ja treniņi sākās marta beigās, tad pirmās starpskolu sacensības tika
noliktas aprīļa sākumā. Pirmie skrējieni allaž prasīja nopietnu papildus
trenēšanos. Muskuļi vēl nebija pilnīgi norūdīti, un
rezultāti uz to norādīja. Sprintā šāvienam atskanot, kāds
izlēca no blokiem pāragri un tika diskvalificēts. Vidus
distanču skrējējiem pietrūka elpas beidzamos 50m
noskriet tempā. Tāllēkšanā man vienmēr kaut kas
misējās – ieskriešanās beigās sāku par daudz satraukties par lecamā dēļa
novietojumu – vai tikai nepārkāpšu to? Zaudētā inerce pārtapa par švaku
lēcienu. Instinkts sevi pasargāt no pārkāpuma tomēr nedeva cerēto rezultātu!
Tā gāja līdz maijam. Bet maijā visas šīs sīkvienības sāka sakrist plūstošā sadarbībā.
Iemācītais ieradums veicināja zināmu uzticību procesam, kas ļāva prātam mazliet atbrīvoties no
liekiem satraukumiem. Rezultāti sāka manāmi uzlaboties ne tikvien man, bet arī konkurentiem. Līdz
ar to cīņa stadionā uzņēma sīvumu, kādu līdz tam brīdim nebija iespējami iedomāties. Maijam pieder
savs sporta kvēlums!
Pāvils raksta korintiešu kristiešiem: I kor. 9:24 “Vai nezināt, ka skrējēji
stadionā gan visi skrien, bet tikai viens dabū goda algu. Skrieniet tā, ka
jūs to dabūjat.” Katram savā dzīvē nākas saskarties ar apstākļiem, kuri ir
analogi dažādām vieglatlētikas disciplīnām. Katrai ir sava specifika, sava pieeja
trenēšanā un pielietojamās muskuļu grupas. Zinot, ka bieži uzvara izšķiras pat
sekundes simtdaļās, pa milimetram tāllēkšanas bedrē vai kārtslēkšanas
sacensībās, katram arī jāapzinās savas gara spējas un tās jāsavalda, lai
fiziskais spēks vislietderīgāk tiktu izmantots.
Lūdzējam, kristietim ir liela garīga bagātība no kā smelties dzīves stadionā; cik ļoti Dievs ir
gatavs piešķirt mums vajadzīgo garīgo stāju ne tikai saskatīt no dažādiem attālumiem mērķi, bet
galvenais to sasniegt! Skriesim nākamā mēneša celiņa posmu kopā tā, lai arī mēs to goda algu
iegūstam!
Prāv. D. Kaņeps

KANĀDAS APGABALA KONFERENCE HAMILTONĀ

Priekšā (no kr.) Daina Brauns (apgabala kasiere), prāv. Gunārs Lazdiņš (LELBA pārvaldes priekšnieks), prāv. Ilze
Kuplēna-Ewart (Apgabala garīgā vadītāja līdz šai konferencei), māc. Ğirts Grietiņš (Toronto Sv. Jāņa draudze), Anda Libere
(Toronto Sv. Andreja draudze), Astrīda Grinvalds, Andris Celcherts (LELBA kasieris, no Klīvlandes).
Aizmugurē (no kr.) Aija Reboka (Sv. Katrīnas draudze), prāv. Emer. Dr. Fritz Kristbergs, Ingrīda Zemīte (Sv.
Katrīnas draudze), māc. Ilmārs Zvirgzds (Otavas Miera un Montreālas Trīsvienības draudzes), māc. Dr. Rasma Caune
(apgabala vikāre, kalpo ELCIC Epiphany draudzē Toronto), Uldis Dāboliņš, Jānis Grinvalds, Elmārs Bērziņš (Toronto Sv.
Andreja draudze), prāv. Dāvis Kaņeps (tag. apgabala garīgais vadītājs).

Marta pašās beigās, mūsu draudzes telpās ieradās delegāti no tuvienes un tālienes uz LELBA
Kanādas apgabala konferenci. Konferenci atklāja ar svētbrīdi, ko vadīja prāv. emer. Dr. Fritz Kristbergs.
Rīta sesiju vadīja viesis no Indianapoles – LELBA pārvaldes priekšnieks, prāv. Gunārs Lazdiņš. Tikko
atgriezies no Eiropas, kur pavadījis dažas dienas sadarbības komisijas darbā kopā ar citiem LELBāL
(Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīcas ārpus Latvijas) un LELB (Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca)
pārstāvjiem, viņš atstāstīja par tur notikušo un aprakstīja sarežģīto gaisotni, kas valdīja šīs vienas
Baznīcas abu atzarojumu sarunās. Klātesošie bija ieinteresēti klausīties teiktajā, un bija gatavi arī uzdot
jautājumus par norisēm un nākotnes sadarbības izredzēm.
Vēlāk dienā notika apgabala darba sēde. Tajā klātesošie pārstāvji ziņoja katrs par savas
draudzes dzīvi un darbību, tika pārrunāti finanšu dabas jautājumi. Konferences noslēgumā delegāti
balsoja par apgabala garīgo vadītāju (prāv. Dāvis Kaņeps), tā laicīgo pārstāvi LELBāL (pārvēlēja Uldi
Dāboliņu), sekretāru (pārvēlēja līdzšinējo Gunti Bērziņu), kasieri (pārvēlēja līdzšinējo kasieri Dainu
Braunu).
Turpmākā darbība apgabalā bez tā, ko tā ikdienā veic, ir vērst lielāku uzmanību tiem
ģeogrāfiskiem reģioniem, kur dzīvo lielākas latviešu kopienas, bet kurās trūkst garīga vadība kā,
piemēram, Albertas provinces lielpilsētas un Jaunskotijas galvaspilsēta – Halifaksa.
Lielu pateicību pelna mūsu draudzes dāmas, kuras gādāja par maltīti un kafijas galdu, kā arī
īpašuma vadītājam ar palīgiem par telpu labiekārtošanu sēdes dalībniekiem! Ir jauki, kad pašiem ir
iespēja izrādīt viesmīlību ciemiņiem! Pateicamies Dievam, ka apgabala darbs nav apsīcis, un ka uz
priekšu atvērtas visādas kalpošanas iespējas!

DRAUDZES DZĪVES KALENDĀRS
5. maijā, plkst. 15:00 – Pavasara koncerts “Dziediet tam Kungam”. Piedalīsies vokālais ansamblis “Klaritas”
no Toronto un Hamiltonas vīru ansamblis. Pēc koncerta lejas zālē būs viegls cienasts un rokgrupas “Āmurs”
deju mūzika – sadraudzībai un labam garam!
8. maijā, plkst. 11:00 – Ticības celsmes stunda
12. maijā, plkst. 11:00 – Mātes/ģimenes dienas dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu
14. maijā, plkst. 12:00 – Dāmu komitejas sēde
19. maijā, plkst. 11:00 – Dievkalpojums
21. maijā, plkst. 19:00 – Draudzes padomes sēde
22. maijā, plkst. 11:00 - Ticības celsmes stunda
26. maijā, plkst. 11:00 – Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu
2. jūnijā, plkst. 11:00 – Dievkalpojums; pēc dievkalpojuma lejas zālē rādīs dokumentālu filmu “Dziesmuvara”
HALO izkārtojumā.
5. jūnijā, plkst. 11:00 – Ticības celsmes stunda pie Kaņepiem Ankasterā.

KRISTĪBAS 7. APRĪLĪ
Mūsu draudzes dievkalpojuma laikā, Kristību sakramentu saņēma Leon Oliver de Metz – Luis
de Metz un Evas Tenteres de Metz otrs bērniņš. Līdz ar vecākiem par Leona kristīgo audzināšanu
atbild krustvecāki Adam Weaver un Cyenne Walls. Sirsnīgi apsveicam ģimeni un krustvecākus! Lai
nu mazais Leons augtu neviltotas mīlestības apskauts un pazītu Dievu katrā dzīves brīnumā!

DĀMU KOMITEJAS ZIŅAS
Paldies visiem, kas bija ieradušies un baudīja Lieldienu brokastis! Sirsnīgs paldies, kā vienmēr
D.K. darbiniecēm par visu padarīto!
Nākamā Dāmu komitejas sēde paredzēta 14. maijā plkst.12'os.
Astrīda Grinvalds

“MĀKSLA MEKLĒ MĀJAS”
Jānis Ozols rīko gleznu kluso izsoli. Katrs var sev sameklēt kādu pērli – dārgumu piedāvātā
gleznu klāstā. Gleznu autori: J.Gailis, V. Kārkliņš, J. Tīdemanis, B. Treimanis u.c. Baznīcas lejas zālē,
zaļā mapē sakopots gleznu saraksts, katrai seko sava vieta, kur ierakstīt savu solījumu. Minimālais
solījums $5. Ienākumus plānojam lietot lejas zāles tālākai sakārtošanai – jaunas grīdas ielikšanai!
Tāpēc jo sevišķi aicinām jūs – mākslas cienītājus apskatīt piedāvāto darbu paraugus un pieteikties
katram darbam ierādīt jaunas mājas!

MĀJVIETA JŪSU LIETOTĀM GRĀMATĀM
Juris Zommers un meita Andra ir uzņēmušies
jūsu lietotās grāmatas aizvest uz Saulaini. Lūdzu
zvaniet viņiem lai sarunātu kā grāmatas sapakot un kā
un kad tās viņiem nogādāt.
Juris Zommers (905) 522-5738 pa dienu
Andra Zommere (289) 684-4429 vakaros un otrdienās

ZIEDOJUMI PIEMIŅAS FONDOS UN CITUR (LĪDZ 21.APRĪLIM)
Velgas Dombrovicas piemiņai
$100 - Rudīte Loze & Aivars Jēkabsons
$50 - Dzidra Suškovs
Remontiem
$400 - Aivars Jēkabsons
$50 - Dzidra Suškovs (vīra un vecāku piemiņai)
Ženijas Moruss piemiņai
$100 - M. & D. Žulps
$50 - A. Moruss (piemiņa Lieldienās)
Archibīskapa fondam
$50 - A. Moruss
Piemiņas fondam
$10 - Susan Pearson
Baznīcas uzturēšanai
$1,500 - Modris Zandbergs
Draudzes vispārējām vajadzībām
$20 - A. Moruss
$100 - Daila Skreitulis
Dažādi
$100 - Biruta Platups

Apkārtrakstu izdod Kristus ev. lut. latviešu draudzes padome Hamiltonā.
Adrese: 18 Victoria Ave. S. Hamilton, ON L8N 2S6. Māc. Dāvja Kaņepa tālr. birojā un arī baznīcas
trepju telpā ir 905 527 5810. Māc. rokas tālr. (cell phone) ir 289 442 6846. Māc. Dāvja Kaņepa
adrese: 189 Nakoma Road, Ancaster L9G 1S6. Draudzes priekšnieka Jāņa Grinvalda tālr. mājās
905 335 9819. Konta pārzines R. Lozes tālr. mājās 905 575 0094, rokas 905 387 0824.
Ar māc. D. Kaņepu varat sazināties zvanot 289 442 6846, vai rakstot daviskaneps@gmail.com

