KRISTUS EV. - LUTERISKĀS LATVIEŠU DRAUDZES
HAMILTONĀ APKĀRTRAKSTS 2019. GADA APRĪĻA MĒNESIM
Tukšums
Tukšums ir vēders, kas nav ilgi barots.
Tukšums ir bedre, ko kapracis racis.
Tukšums ir vienaldzība, kad par itneko netika karots.
Tukšums ir sirdsapziņas trūkums, amorālais tracis.
Tukšums ir mācītājs, kam nekas nav mācīts.
Tukšums ir sācējs, kurš nesaredz galu.
Tukšums ir doma, kas nekad nebūs rakstīts.
Tukšums ir visums, kam nesaredz malu.
Tukšums ir sākums, un Dievs ir tās autors.
Tukšums ir zvaigzne, kas pārstājusi spīdēt.
Tukšums ir bezjēgā pavadīts laiks sēžot pie datora.
Tukšums ir kosmoss, kur atomam slīdēt.
Tukšums ir Lieldienas, jo mūsu spēkiem tur nav loma.
Tukšums ir iespēja, no kā viss atkal sākt.
Tukšums ir cerība, ticības mīlīgā doma.
Tukšums ir vārdiņš: laiks ir celties un visiem pie mūžības avota nākt…
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NĀKOŠIE DIEVKALPOJUMI UN CITI NOTIKUMI
Svētdien, 31. martā, plkst 18:00 Vakara svētbrīdis mūsu baznīcā. Rīta dievkalpojums nenotiks
Svētdien, 7. aprīlī, plkst. 11:00 Dievkalpojums ar dievgaldu; Leon Oliver de Metz kristības; pēc dievk. filma
Otrdien, 9. aprīlī, plkst. 12:00 Dāmu komitejas sēde
Trešdien, 10. aprīlī, plkst. 11:00 Ticības celsmes stunda
Piektdien, 12. aprīlī plkst 10:00 “Putekļu talka”
Svētdien, 14. aprīlī, plkst. 11:00 Pūpolu svētdiena, dievkalpojums ar dievgaldu
Ceturtdien, 18. aprīlī, plkst. 18:00 Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums ar dievgaldu
Piektdien, 19. aprīlī, plkst. 11:00 Lielās Piektdienas dievkalpojums ar dievgaldu
Svētdien, 21. aprīlī, plkst. 08:00 Lieldienu rīta dievkalpojums (Lūdzu ievērojiet dievkalpojuma sākuma laiku)
Pēc dievkalpojuma tradicionālās Lieldienu brokastis Dāmu komitejas izkārtojumā.
Otrdien, 23. aprīlī, plkst. 19:00 Draudzes padomes sēde
Trešdien, 24. aprīlī, plkst. 11:00 Ticības celsmes stunda
Svētdien, 28. aprīlī, plkst. 11:00 Dievkalpojums
Svētdien, 5. maijā, plkst. 15:00 “Dziediet tam Kungam”; dziedās sieviešu koris “KLARITAS”, Hamiltonas
vīru ansamblis; pēc koncerta lejas zālē mūzicēs “ĀMURS”.
********************************************************************************************************************************************************

UZ KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKIEM GREZNOSIM ATKAL
ALTĀRA TELPU AR LIELDIENU LILIJU ZIEDIEM.
Laipni lūdzam sazināties ar Daci Ozolu (905-575-9669) ne vēlāk kā līdz šī
gada 12. aprīlim. Pēc dievkalpojuma lūdzam ziedus baznīcā neatstāt.
**********************************************************************************************************************************************************

ZIEDOJUMI PIEMIŅAS FONDĀ UN CITUR ( SAŅEMTI LĪDZ 2019. GADA 17. MARTAM)
Piemiņas fondā: $ 200.- Māc. Ivars Gaide; $ 10.- A. Leja; $ 5.- S. Pearson. Gundegas Zutis piemiņai :
$ 50.- G. un R. Auniņi. Daudzbērnu ģimenēm Latvijā: $ 20.- Dz. Suškovs. Archibīskapes fondam:
$ 50.- Rasma Tērauds. Ariannas fondam: $ 100.- Natalija un Dāvis Kānbergi. LELBAi: $100.- G. Dāvidsone.
**********************************************************************************************************************************************************

DĀMU KOMITEJAS ZIŅOJUMS:
Paldies DK darbiniecēm par palīdzēšanu Pilnsapulcē un LELBA Kanadas apgabala
koferences laikā. Laipni lūdzam visus uz Lieldienu brokastīm, svētdien, 21. aprīlī
tūlīt pēc dievkalpojuma. Nākošā Dāmu komitejas sēde ir paredzēta otrdien, š.g. 9.
aprīlī, plkst. 12’os.
Astrīda Grinvalds
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Pārdomām ….
Reiz kādā pilsētas domes rīkotā sarīkojumā satikās ziepju fabrikas izpilddirektors un
mācītājs - viņi abi bija tikuši godināti sakarā ar ieguldījumu pilsētas labklājības celšanā. Dodoties mājās, viņi
pamanīja, ka ejams gandrīz vai viens ceļš, tāpēc nolēma iet kopā. Ziepju rūpnieks gan bija skeptiski noskaņots
pret evaņģēliju un tā sludināšanu, tomēr mācītājs šķita lādzīgs vīrs, un tā nu viņi sāka sarunāties.
“Nekāda lielā labuma jau no tā evaņģēlija nav,” teica uzņēmējs. “Pasaulē vēl joprojam valda daudz ļaunuma,
un ir tik daudz samaitātu cilvēku, kas visu to vairo.”
Mācītājs neatbildēja, un viņi turpināja ceļu klusējot.
Pēc neilga brīža garām paskrēja puika - nošmulējies līdz ausīm, arī drēbes vienos putekļos.
Nu bija kārta mācītājam: ”Klau, nu no tām ziepēm tak nav nekāda labuma šai pasaulē… visur ir tik daudz
netīrumu, un cilvēki arī skraida apkārt nemazgājušies.”
“Protams, no ziepēm taču labums ir tikai tad, ja tās lieto,” - atdzīvojās uzņēmējs.
“Gluži tāpat ir ar Kristus evaņģēliju” - atbildēja mācītājs. Jā, jocīgi. Mēs ikviens zinām, ka jākopj sava miesa un vairāk vai mazāk to arī darām. Nu piekrītiet, kaut reizi mēnesī rokas nomazgā pat vislielākais šmulis.
Normāli gan mēs to darām krietni biežāk. Bet cik bieži mēs mazgājam savas dvēseles? Vai arī tās nav ikdienas
rūpju nomāktas un noputējušas? Cik slāņu netīrumu tās sakrāj, klausoties ikdienas tenkas, cik dubļu tām pielīp
visos lētajos kompromisos, kādos mums nereti nākas iesaistīties? Cik daudz tās aplipušas ar negācijām,
netaisnību un ļaunumu, ko ikdienas vērojam pasaulē. Vai zem šīm kārtu kārtām paslēpusies tā vispār vēl ir
dzīva? Kristus mūs aicina ikdienas - mazgāties un attīrīties no visām bēdām un netīrumiem, tā, lai mūsu
dvēseles Viņa vārdus ne tikai dzirdētu, bet arī uzklausītu. Lai Viņa piedošanas un mīlestības vēsts būtu ne tikai
kur dzirdēti vārdi, bet ikviena cilvēka ikdiena.
Vai tavā ikdienā ir vieta Kristum?

****************************************************************************************************************************************************

Uzņēmumi no LELBAs paplašinātās pārvaldes sēdes Klīvlandē, no 1. - 3. martam, kur par Vidienes
apgabala garīgo vadītāju - prāvesti amatā ieveda Dr. Sarmu A. Eglīti.

Visam savs laiks!
Ir daudz kas darīts, ir daudz kas paveikts - laiks doties atpūtā!
Paldies visiem palīgiem,
Gundaris.
TURPMĀK ZIŅAS, KAS DOMĀTAS IEVIETOŠANAI DRAUDZES APKĀRTRAKSTĀ, LŪDZU SŪTIET UZ
MĀC. DĀVJA KAŅEPA MĀJAS ADRESI (SKAT. LEJĀ), VAI AR E-PASTU <daviskaneps@gmail.com
***********************************************************************************************************************************************

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

