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TIKT PAMODINĀTIEM 

 

 “Tādēļ tā saka Kungs, Pulku Dievs, Israēla Dievs: 

redzi, es nesu Jūdai un visiem Jeruzālemes 

iemītniekiem to ļaunumu, ko esmu tiem apsolījis, jo 

es uz tiem runāju, bet viņi neklausījās, un es saucu 

uz viņiem, bet viņi neatbildēja!" Jer. 35:17 

   Kad mēs uzsākam savu dienu, mums jau pārsvarā 

ir izstrādāts plāns, ko mēs darīsim, jeb mums ir ideja, 

ko mēs gribam darīt.  Bet mēs nezinam, ka Dievam 

varbūt ir pavisam cits plāns, bet tas mums liekas 

nesvarīgi, jo mums taču jau ir saplānota ši diena. 

Varbūt tāpēc šis teksts ir tik palīdzošs,kas liek mums 

padomāt, ka ne jau mēs esam šie noteicēji par katru 

dienu, kas mums ir dāvāta un mēs nevaram pakārtot 

Dievu savam dzīves ritmam, bet otrādi, mēs 

pakārtojamies Viņam. Bet vai pie mūsu dzīves tā ir, 

jeb arī mēs piederam tiem, kas nedzird un neklausās, 

kad Dievs ar mums runā. Bet tā ir tā cilvēciskā 

problēma, ka mēs negribam klausīties, kas Dievam ir 

padomā, jo mēs jau esam izveidojuši savu priekštatu, 

kas un kā mēs dzīvojam savu dzīvi. 

   Tas Kungs sauc uz mums, bet mēs neklausamies 

un mēs pat viņam neatbildam. Mēs atklājam šīs 

sekas mūsu nepaklausībai tikai tajos brīžos, kad 

mūsu cerības neīstenojas un mūsu plāni neiet tā, kā 

mēs esam iecerējuši, mēs sākam Dievu atcerēties 

tikai tad kad mums iet grūti jeb mēs piegriežam 

Viņam savu vaigu tikai tad, kad lūdzam par mūsu 

vajadzībām. Mēs varbūt gribētu zināt, kā izbēgt no šī 

apburtā loka, kur mēs dzīvojam savu dzīvi, bet 

nedzirdam, kad Dievs ar mums runā. Atklāsmes 

grāmatā 3 nodaļā var atrast 5 direktīvas, kā mēs 

varam palīdzēt problēmām, kas ir mūsu ikdienā. Bet 

pirmais, kas mums būtu jādara ir jāapzinās, ka tā ir 

problēma. Ja cilvēks uzskatīs, ka tas ir normāli 

pakārtot Dievu savam dzīves ritmam, tad viņš arī 

nespēj saprast to, ka tā ir problēma.  

   Pirmā direktīva bija aicinājums pamosties. 

Pamosties no šī pašapmāna, kurā mēs esam 

iestiguši. LV televīzijas seriāls, “Saplēstā krūze” bija 

izveidota pēc Alfrēda Dziļuma romāna. Tā attēlo šo 

cilvēku dzīves ar daudziem pretsatiem, ir cilvēki, kas 

ir egoisti, domā tikai par sevi un visa viņu dzīve 

izveidojas postoša, tā nes tikai ļaunumu apkārtējiem 

cilvēkiem. Un šie tēli šajā darbā ir attēloti ļoti spēcīgi 

un skatoties uz viņu šķietamām uzvarām,  kā viņi tiek 

cauri tik viegli, pat neaizskarot nemazāko dvēseles 

stīgu viņos. Vērojot šo netaisnību, man protams 

pacēlās šis jautājums, kad tad viņi un apkārtējie 

pamodīsies. 

   Es domāju, ka arī Dievs vēro mūs, tāpat kā mēs 

skatamies filmas un varbūt uzdod šo pašu jautājumu, 

kad tad mēs pamodīsimies. Jo mēs esam Viņa acīs 

šie aizmigušie, kas patiesībā neapzinās, ko tad mēs 

darām nepareizi. Būt pamodinātiem, tā ir Dieva 

vēlēšanās, bet vai tā ir arī mūsu? Vai tad, kad mēs 

guļam uz slimības, vai nāves gultas, vai tad nebūs 

par vēlu? Kas tad ir lielais Dieva noslēpums, ko Viņš 

vēlas mums teikt, bet noslēpums ir tas, ka Viņš ir 

klātesošs mums katrā mirklī. Mums vajag būt 

pamodinātiem, lai to piedzīvotu.  Bērni dažreiz mums 

iemāca tās patiesās gudrības, ko mēs esam 

aizmirsuši.  

   Nomods prasa no mums ļoti daudz, asu uztveri un 

vērīgumu. Bet, lai to attīstītu tam ir vajadzīgs treniņš, 

jo otra direktīve, kas ir izteikta Atklāsmes grāmatā - 

stiprini. Tas nozīmē, ka mums ir jātrenē šis mūsu 

vērīgums tāpat, kā mēs trenējam miesu. Dievs grib no 

mums sagaidīt maiņas, kad viņš saka, stiprini, stiprini 
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savas uzmanības pamatu un trešais uzdevums bija 

atceries. Atceries šos mirkļus un turi savā sirdī, nekas 

vairāk vai mazāk. Tik vienkārši uz skaidri. Mums tikai 

ir jāizjūt šo vajadzību, tikt pamodinātiem, lai mēs 

varētu būt atvērti kaut kam jaunam un nezināmam, 

kas varētu būt kā brīnums, ko mēs negribētu palaist 

garām. Būsim vērīgi, skatīsim un tversim šos mirkļus, 

kas mums ir doti un klausīsimies, varbūt Dievs grib 

mūs uzrunāt, jo mēs atveram savas sirdis Viņam, jo 

arī mēs gribam dzirdēt Viņa balsi, kad Viņš runā uz 

mums.  

                       Mācītāja Gija Galiņa 

___________________________________________________ 

 

DRAUDZES PADOMES DARBĪBA 

 

2017. g. 9. jūlija  sēde notiek baznīcas pagraba telpā  

un tanī piedalās draudzes priekšnieks Kārlis 

Indriksons, mācītāja Gija Galiņa, dāmu komitejas 

priekšniece un padomes locekle Nora Šmits un 

padomes locekļi, Ingrīda Bangers, Astra Iesalnieks, 

Imants Iliško, Ārijs Liepiņš, Ēriks Lipiņš, Jānis Lipiņš 

un Rasma Strautkalns. 

❖ Mācītāja Gija ziņo ka LELBA XV Sinode notiek no 

6. līdz 8. oktobrim Mt. Carmel centrā, Niagara Falls, 

Ontario, Kanādā.  Draudzes var sūtīt mācītāju un 

divus kandidātus.  

❖ Agrāk šogad bija paziņots „Cīravas ūdens” 

kritiskais stāvoklis. Latviešu draudzes no visas 

pasaules ir atsaukušās šinī situācijā un jau ziedojušas 

$17,000 Cīravas ūdens vadiem.  

❖ Draudzes kasieris Jānis Lipiņš izsniedz kases 

pārsktu no 2017. 1. janvāra līdz 30. jūnijam. 

Ienākumi bija apm. $20,000. Izdevumi $32,959.77. 

$12,258 tika peilikts no ietaupījuma. Draudzes kases 

atlkumis ir $112,110.19.  

❖ Draudzes priekšnieks Kārlis Indriksons ziņo, ka 

mācītājas penzijas fondā tiks ielikts $1,000 lai 

iesāktu.  

❖ Vairākus, apm. 10 gadus, atpakaļ, LELBA nolēma 

iesākt Arhibīskapa Penzijas Fondu un katrai LELBA’s 

draudzei bija dota attiecīga summa kas jāiegulda šinī 

fondā. Linkolnas draudze nosūtīja $1,000  2016. g. 

Padome nolēma tūlīt samaksāt atikušo summu, apm. 

$2,000.   

❖ „Latvija 100” Akts Linkolnā: iepazīstināt vietējos 

amerikāņus ar latviešiem. Gleznu izstādi varētu taisīt 

kopā ar Daugavas Vanagiem. Lūgt kam ir ievērojomu 

latviešu mākslinieku gleznas, aizdot uz 1 mēnesi 

izstādei sabiedriskās telpās. Sludināt par tautisku 

izstādi vietējās ziņās. Nodot skolām videos par 

Latvijas 100 gadi. Ielikt Apkārtrakstā kā svinēt 100 

gadu jubileju. Kā ievads mums bija jau Hertas 

Lorencis referāts par Brīvības pieminekli.  

❖ „Mārtiņa Lutera 500 Akts”: Vai ir kādas idejas? 

Kristbergs Kanādā ir izdevis 4 videos par Ticības 

atjaunošanu. Varbūt Sinodē varēs iegādāt?  

❖ Mācītājas Gijas universitātes kursu izdevumu 

segšana vēlēšanās resultāti bija 50-50. Ieteikts 

samkskāt 50%, kas būtu $500. Visi padomes locekļi 

atbalsta.  

  Draudzes padome 

______________________________________________________

 

DIEVA MIERĀ AIZGĀJUŠI 

 

Zinta Pērkons, dzim. Tramdachs 

Dzimusi: 1926. g. 9. februārī, Maz Skudras, Latvijā 

Mirusi: 2017. g. 10. jūlijā, Omahā 

Izvadīta: 2017.g. 14. jūlijā, Linkolnā 

P 

Ojārs Otto Rutmanis 

Dzimis: 1939. g. 9. martā, Gailavas, Latvijā 

Miris:  2017. g. 8. augustā, Linkolnā 

Izvadīs: 2017. g. 9. septembrī 

P 

„Labo cīņu es esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis, 

 ticību esmu turējis.”Pāvila 2. vēstule Timotejam 4:7 
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DIEVKALPOJUMI        

 

SEPTEMBRĪ 

 

 3. sept., plkst. 9:00  KAPU SVĒTKI WYUKA KAPOS 

 

10. sept. plkst. 10:00 . . . . . .      DIEVKALPOJUMS 

                                  angļu valodā AR DIEVGALDU 

 

OKTOBRĪ 

 

15. okt., plkst. 10:00 . . . . . . . . .PĻAUJAS SVĒTKU 

                          DIEVKALPOJUMS AR DIEVGALDU 

 

22. okt., plkst. 10:00 . . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS 

                                  angļu valodā AR DIEVGALDU 

 

29. okt., plkst. 10:00. . . . REFORMĀCIJAS SVĒTKU                           

                         DIEVKALPOJUMS AR DIEVGALDU 

 

NOVEMBRĪ 

 

5. nov., plkst 10:00 . . . . . . . . . .DIEVKALPOJUMS  

            AR DIEVGALDU 

 

12. nov., plkst. 10:00 . . . . . . . . .DIEVKALPOJUMS 

            angļu valodā ar DIEVGALDU 

 

19. nov. plkst. 10:00 . . . . . . . . .  VALSTS SVĒTKU 

         DIEVKALPOJUMS 

                        

 

 

  

 

PĒC KAPU SVĒTKU DIEVKALPOJUMA 

3. septembrī, Wyuka kapsētā,  

Draudzes dāmu komiteja rīko 

KAFIJAS GALDU 

Draudzes sabiedriskās telpās 

Visi mīļi aicināti! 

Lietaina laika dēļ Kapu Svētkus noturēsim mūsu 

baznīcā.  

 

 

 

 

 

PLAUJAS SVĒTKU MIELASTS 

Groziņu veidā 

Svētdien, 15. oktobrī, pēc dievkalpojuma 

Draudzes sabiedriskās telpās 

Visi mīļi aicināti piedalīties! 

c2c 

 
RUPJMAIZES CEPŠANA 

       29. augustā un 31. oktobrī 
               Pieteikt pie 
          JURA GRĪNBERGA 
            402-475-9733 

 

 

PENSIONĀRU SATIKŠANĀS 

Katra mēneša otrā ceturtdienā, 10:30 no rīta. 

Jaunākās ziņas no Latvijas Interneta avīzēm 

Interesantas programmas uz DVD’s 

Siltas pusdienas 

$5.00 ziedojums no personas 

 

 

LEKCIJAS BAZNĪCĀ 

Trešdienās, plkst. 6:30 vakarā 

18. oktobrī, 15. Novembrī 

 

BĪBELES STUNDAS 

Trešdienās, plkst. 6:30 vakarā 

25. oktobrī, 29. Novembrī 

 

Aicinam visus piedalīties 

Mācītāja Gija Galiņa 

 

 

 

 

Sirsnīga pateicība Zigrīdai Tauriņš par $50 

ziedojumu, un Valijai Garais par $50 ziedojumu 

dāmu komitejas darbam. Valijas ziedojums -- 

pieminot viņas “mazo māsiņu” Zintu Pērkons. 

Dāmu komitejas vārdā, Nora Šmits 

 

 

 

Lūdzu paņemiet Jūsu pannas un traukus ko 

Jūs esat atstājuši virtuvē. 

c 
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DRAUDZES ĒŖĢELNIEKS – PIANISTS J. T.  MCLAUGHLIN

 

James savus pienkākumus sāka pildīt mūsu daudzē 

Lielās Piektdienas dievaklpojumā šī gada 14. aprīlī. 

Izpildot liturģiju un dziesmu pavadījumus 

viņs vislabprātāk dara ar klavierēm. Šinī 

īsā likā viņam ir bijis jāpieskaņojas 

liturģijai, kas ir ļoti atšķirīga: Lielās 

Piektdienas, Lieldinu rīta (kas ir abās 

valodās), regulāros dievkalpojumos ar 

dievgaldu, meditācijas un dievkalpojumos 

angļu valodā. Šo lielo uzdevumu viņš ir 

izpildījis apsveicami. 

   Uz mācītājas Gijas Galiņas aicinājumu, 

James kontemplācijas dievkalpojumus ir 

papildinājis ar savu solo mūziku. Tam 

nolūkam lietojot eufōnija raga 

instrumentu. Šiem viņa papildinājumiem 

mūsu dievalpojumos nāk liels paldies no 

draudzes, ko izsakām savos applausos.  

   10. aprīlī Kimball koncertzālē notika viņa Junior 

Recital koncerts, kas ir izņēmums, jo šīs telpas 

parasti tiek atvēlētas tikai Senior Recital koncertiem. 

Tie tad arī ir viņu kreditācijas priekšnesumi 

universitāti beidzot.  

   Savā konceta pirmajā daļā James 

spēlēja klasisko trombonu un to noslēdza 

ar klavieru solo virtuōza izpildījumā, kas 

izsauca skaļas ovācijas no publikas. 

Otrajā daļā viņš spēlēja eufōnija 

instrumentu, kas ir daudz retāk pazīstms 

publikai, bet skaists savos melancholiskos 

toņos.  

   Pēc koncerta daudzie klausītāji tika 

aicināti lejas stāvā uz uzkodām un kafiju, 

ko bija sarūpējušas James māte un 

vecāmāte. Iepazīstoties ar James 

vecākiem uzzinājām, ka pirms iešanas 

penzijā un atnākšanas uz mūsu draudzi, 

Vitauts Grīnvalds ir bijis viņu mācītājs. 

Mēs tur satikām cilvēkus kurus Vitauts bija kristījis, 

iesvētījis un laulājis. 

   Ar nepacietību mēs gaidām uz James Senior 

Recital nākošā gadā.          

Ā.R.L.

______________________________________________ 
 

HAMBURGERU PUSDIENAS 

 

Padomes ar palīgiem rīkotās hamburgeru pusdienas 13. augustā. Ēriks, Ivars, un Todd dūšīgi strādāja pie 

cepšanas. Rasma, Velta un Nora ar palīdzēm virtuvē. Bija garšīgi hamburgeri un desas ar uzkodām un saldiem 

ēdieniem! Paldies Valijai par lielo torti, Laurai un Emīlijai par no rīta cepto ābolu kūku, Dailai, Normai, Veltai, 

un Ingridai par citiem saldiem ēdieniem. Paldies Ingrīdai par garšīgo “punch”.  Pateicība visiem par lielo darbu!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Ivars, Todd un Ēriks     Priekšā, no kr. Amy, Māra, Jānis un Valdis 
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Kira, Davis, Valdis, Andrejs, Aina, Tracy, Marika          Daila, Inta, Nora, Voldemars, Anna, Elizabete, Irene 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Emilija, Ingrida, Mara, Patrick, Dagnija, māc. Gija un Laura 

    Fotos:  Ārijs Liepiņš 

_____________________________________________________________________________ 

 

AICINĀJUMS 

 

Amerikas Latviešu Apvienība aicina visos latviešu centros rīkot nākošā gadā sarīkojumus kas domāti Latvijas 

100 gadu jubilejas atzīmēšanai. To tēmām jābūt, lai iepazīstinātu vietējo amerikāņu publiku ar latviešu kultūru. 

Draudzē un Daugavas Vanagu apvienībā esam pārrunājuši par iespējām:  

1) Plašākai mēnesi ilgai izstādei latviešu namā ar tautas tērpu, audumu, keramiku, kokgriezumu un ādas 

priekšmetu klāstu.  

2) Ievērojamāko latviešu gleznotāju izstādei, kādā no Linkolnas galerijām. 

3) Pāris latviešu mākslas filmu seānsiem Ross teātrī. 

4) Universitātes bibliotekā izstādi ar priekšmetiem no prezidenta Kārļa Ulmaņa kolecijas.  

Lai apzinātu telpas gleznu izstādei mums jau tagad ir vajadzīgi zināt par Jūsu atsaucību šim projektam. 

Lūdzu paziņojat vai Jūsu īpašumā ir gleznas kas atbilsta projektam un Jūs tās nodotu mūsu rīcībā ilgākais uz 

vienu mēnesi. 

Lūdzu to darat līdz 15. oktobrim, zvanot Ārijam Liepiņam, 402-475-9076, un ja vajadzīgs, atstājot īsu ziņu 

manā telefonā. Cerot uz Jūsu atsaucību,    Ārijs Liepiņš 
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PENSIONĀRU SATIKŠANĀS 

13. jūlijā  

Kuno stāsta par notikumiem Lativjā: 

 

Lielfilmas „Dvēseļu 

Putenis” uzņemšana ir 

sākusies. Piedalās 35 

aktieri ar 750 papildus 

cilvēkiem. 

 

Kanādas vadītā 

kaujas grupa 

(bataljons) ieradās 

Latvijā. Tai arī ir 

vienības no 

Albānijas, Itālijas, 

Polijas, Slovānijas un Spānijas.  

 

Spānija ieradās ar smagu 

militāro techniku—Leopard 4 

tankiem  un daudzstobru 

raķešu šāvējiem.  

 

Nākamos Dziesmu svētkos būs 4 noslēgumu 

lielkoncerti, 2 koru un 2 deju koncerti. (1990 gadā 

bija 5).  

 

Mežaparka estrādes 

pārbūves darbs iet 

lielā sparā, kautgan 

tagad izskatās ka 

kara postījums. 

 

Inčukalna pazemes gāzes 

krātvieti pārbūvē un 

modernīzē par 10.8 M€.   

 

   Jūlija beigās dzimšanas 

dienu svinēs Juris, novēlējām 

Jurim „Daudz baltu dieniņu.”  

   Kārlis mūs cienāja ar ļoti garšīgu, mutē kūstošu 

liellopu cepeti ar saknēm. Bija arī gurķi un augļi. 

Anniņa atnesa torti. Pateicība 

no sirds! 

  Skatījāmies  NBC Ch.6 

pārraidījumu no „French Open” 

tenis spēles, kur uzvarēja 

latviete Aļona Ostapenko, otra 

jaunākā šīs spēles vēsturē. Bija 

lepni skatīties Latvijas karoga pacelšanu un klausīties 

Latvijas himnu, kas bija redzams visās pasaules 

valstīs. Latvijas prese to dēvēja par vienu no lielākiem 

sporta sasniegumiem Latvijas valsts vēsturē.  

  Skatījāmies arī programmu no nupat svinētiem 

Dziesmu Svētkiem Baltimorā. Paldies Kārļa brālim 

par uzņēmumu.  N.S. 

 

10. augustā  

Kuno stāsta par jaunākiem notikumiem Latvijā:  

 

Latviete ieguva pirmo vietu 

starptautiskā zeķu 

adīšanas čempionātā.  

 

Trešā  Eiropas koru 

olimpiādē Rīgā piedalījās 

150 kori no 39 valstīm ar 

10,000 dziedātājiem.   

 

Augšminētā koru 

olimpiādē Latvija 

nopelnīja 3 Grand Prix, 

27 zelta un 3 sudraba 

medaļus un skaitījās 

kā uzvarētākā valsts. 

 

Likteņdārzam jūlija 

mēnesī tika saziedoti 

50,000 € no Lativjas 

iedzīvotājiem. 

Ventspilī būvēs jaunu 

koncertzāli kas būs 

savienota ar jaunu mūzikas 

skolu.  

 

Pusdienas gādāja Kārlis un 

Rasma. Bija garšīgas desas, kartupeļu salāti, Rasmas 

gatavotie skābie kāposti un citas piedevas. Paldies 

pavāriem un visiem palīgiem!   

   Kā parasti, bija latviska programma uz TV ekrāna.      

 

Ar klusuma brīdi pieminējām mūsu draugu Ojāru 

Rutmani kurš aizgāja mūžībā 8. augustā.  Ojāra 

memoriāls paredzēts 9. septembrī. N.S. 
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PETE LIPINS RETROSPECTIVE AT PRAIRIE 

LIGHTS FILM FESTIVAL 

 

Prairie Lights Film Festival will be featuring some of 

Pete Lipins earlier works of film.  Some of these short 

films include "Biezie Satiekas"  and "Killer."  The 

"Dudeling"  series will also be shown.  Many Latvian 

friends and family were Pete's actors in his first film 

"Killer".   The festival will take place on October 21st 

 in Grand Island.     Pete's films will be shown at 

1:00 pm at the Grand Theater in downtown Grand 

Island- 316 West 3rd Street. 

If you are interested in going and unable to find 

transportation please contact Mara Zigurs at 402-

436-3378 for assistance.  

 

The 5th Annual Prairie Lights Film 

Festival 
October 20th, 21st, and 22nd 2017 / Grand Island, 

Nebraska (Nebraska Films/Nebraska Filmmakers) 

 

The Prairie Lights Film 

Festival is honored to help 

celebrate the life and art of 

Nebraska filmmaker Pete 

Lipins with a block of films! 

Pete’s contribution to the 

Nebraska filmmaking community is vast, not only as 

a creator but as a collaborator, mentor and friend. 

Last year cancer took Pete from 

us, the same year his last film 

THE HYPNOTIST played on the 

Prairie Lights screen. This year 

Prairie Lights looks back on Pete’s 

early work including the 

DUDELING series and the rarely 

seen short film BIEZIE SATIEKAS 

along with it’s counterpart OVERSTOCK OF THE 

MAN-MACHINE by Andrew Johnson. Both shorts 

used the same script, written by Matt Cullinane, and 

Pete appears in both films playing the same role. 

Our tribute concludes with Pete’s 2008 feature 

KILLER, a film shot, edited, re-shot and re-edited 

then edited again over six years, a testament to Pete’s 

love of the process. Check out the synopsis for 

KILLER: 

The Killer is loose. The 

lunatic responsible for the 

deaths of Mary Shelly’s 

parents has not only 

escaped, but is on the 

blood path once again. 

Struggling with her loss, 

Mary seeks refuge in a mansion every bit as cold and 

distant as the woman who owns it – her aunt. Mary 

tries to make sense of her surroundings, but nothing 

is as it appears. Add to this mix some startling 

visuals and a menagerie of odd characters and the 

result is a horror movie that gets inside your head. 

Experience the legacy left by one of the most beloved 

members of the Nebraska filmmaking community 

with his family in attendance. Pete Lipins the man 

will be missed, but his art lives on. 

Head over to the Tickets 

page and pre-order your 

Weekend Pass for the low 

price of $10.00  to lock 

in these great discounts! 

All weekend passes come 

with free popcorn and 

soda vouchers, discounts to local restaurants, free 

access to the after parties at Bonzai and Kinkaider, 

and a free DVD sampler of local films! 

“Always forward, my friend. Always forward.” – Pete 

Lipins 
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PATEICĪBA AUGSTUMS PRINTING PAR 

APKĀRTRAKSTA PAVAIROŠANU 

 

 

Pateicība visiem kas piedalījās dāmu komitejas 

rīkotās salātu pusdienās. It sevišķi mīļs paldies par 

ziedotiem salātiem, desertiem, un Ingridai par 

speciālo garšīgo dzērienu. Viss labi izdevās!  Paldies!  

Dāmu komitejas vārdā, Nora Šmits 
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Dievs tev vēlē labu: Raugi saule spīd, Silti debess 

vēji, Glaudot pāri slīd. Dievs tev vēlē labu: Cilvēks 

smaida tev,Tu kā gaismu jūti Sirdī prieku sev. (359) 
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