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Vasaras mistērijas 
Ko es jums runāju tumsā, to sakiet gaismā, un, kas teikts jūsu ausī, to pasludiniet no namu jumtiem. (Mt. 10,27). 
 

Pašā vasaras vidū, ap Jāņiem, Miera draudze parasti dievnamā pulcējas vakarā, lai pēc tam kopīgi svinētu līgo 
svētkus, saulgriežus, vasaras vidu – arī lai priecātos par labo un silto laiku, kas tik ļoti iepriecina pēc garās ziemas. 
Šīs svinības ir viens no omulīgākajiem mirkļiem visā vasaras garumā, kad Baznīcas kalendārs nav tik ļoti piepildīts 
notikumiem kā lielo svētku pusgadā. Zinu, ka daudzi ļoti gaida šo dienu, un šie svētki parasti ir izdevušies, kaut 
gan tajos, tāpat kā klusajā Baznīcas vasaras kalendārā it kā nekas nenotiek. 
 
Tieši miers un savdabīgais vasaras klusums ļauj mums dziļāk ielūkoties savas draudzes un pašu garīgās dzīves 
ritumā. Tam pieskaņotas arī saulgriežu laika mistērijas, kad dabā iestājas pārmaiņas un dienas neatgriezeniski 
kļūst īsākas.  
 
Kā baznīcēns nereti esmu piedzīvojis, ka šajā laikā svētdienas dievkalpojumā valda zināms mulsums – kā gan 
saskatīt evaņģēlija vēsti dabas ritumā, tautas tradīcijās, meijām rotātās telpās, ārā pie ugunskura? Taču tāpat 
kā Dievs ienāk cilvēku vēsturē, maina tās gaitu un iejaucas notikumos, būdams aktīvs savā atklāsmē, viņš ir klāt 
arī dabā; garīga dimensija piepilda gan laiku, gan telpu cilvēkam visapkārt. 
 
Šajās dienās var atcerēties Ziemassvētku vēstījumu – kopš to dzirdējām, ir pagājis jau pusgads, un tagad jau 
atkal sākam tam tuvoties: Miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts. Ziemassvētku aicinājums savulaik izskanēja 
dažādu grūtību un karu pārņemtā pasaulē, kur nevienam neklājās viegli. Svarīgi, ka tas neparedz kādu 
programmatisku risinājumu vai teoriju, arī ne rīcības punktus, kas pasaka priekšā, “kas tagad būtu jādara”.  
Vienkārši atgādina, ka ārēju un iekšēju mieru sniedz laba griba un vēlme visu vērst uz labu. 
 
Garīgā dzīvē viss notiek pamazām, bet uz ilgu laiku. Vārdi, kas sacīti čukstus, vientulībā, spaidos, pat cietuma 
kamerā un apspiestībā, ir mainījuši un atkal mainīs vēstures gaitu un cilvēku dzīvi. Kas runāts tumsā, nāks 
gaismā un kļūs spožs un visiem redzams. 
 
Nav brīnums, ka evaņģēlija vēsts tik bieži salīdzināta ar gaismu – jo tieši tā taču iespīd visapslēptākajās vietās, 
tur, kur valda dziļākā tumsa. Kad saulgriežu svētkos ļaudis sēžas ēst un dziedāt pie ugunskuriem vai klātiem 
galdiem, viņi svin gaismas uzvaru pār tumsu, priecājas par gada garāko dienu un īsāko nakti. “Nakts ir pagājusi, 
un diena ir tuvu” sacīts kādā Rakstu vietā, un šie vārdi tik spilgti izteic evaņģēlija spēku, jo, savā ziņā, Baznīcas 
Jāņu svinību pamats tiek likts Ziemassvētkos, gada tumšākajā dienā, kad diena ir visīsākā, bet nakts visgarākā – 
tieši tad kā baznīcēni apzināmies, ka gaisma uzvarēs tik un tā.  
 
No sirds apsveicu visus draudzes locekļus un piederīgos saulgriežu svētkos un novēlu jauku vasaru! 

       Ilmārs Zvirgzds, mācītājs 
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Archibīskapes Laumas Zušēvicas vizīte Namībijā 

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū! 

Pēc dažām dienām prāv. Dāvis Kaņeps un es dosimies uz 
Windhoek, Namibījā, lai piedalītos Pasaules luterāņu 
federācijas (PLF)  asamblejā.  Tā notiks no 10. līdz 16. 
maijam.   PLF asamblejas notiek ik pa septiņiem gadiem, 
pēdējā bija Štutgartē.  Aicinu jums izsekot asamblejas 
norisei.  Zemāk minētas vairākas saites.  Atcerēsimies, 
ka Windhoek laiks no Čikāgas laika ir sešas stundas uz 
priekšu.   

Asamblejas programma solās būt ļoti nozīmīga, 
interesanta un celsmīga.  Gadiem ilgi rīkotāji jau ir 
strādājuši, lai tā būtu.  Asamblejas nosaukums: 
“Liberated by God’s grace.” Salvation – Not for Sale; 
Human beings – Not for Sale; Creation – Not for Sale.”  
Asamblejas laikā paredzēts mums arī piedalīties 
Reformācijas 500. gadadienas atzīmēšanā, kā arī 
ceturtdienas, 12. maija ‘melno apģērbu dienā’.  Tajā 
dienā lūgts visiem vilkt melnu, lai izrādītu solidaritāti ar 
tiem, kas piedzīvo jebkādu seksuālu vardarbību.   

Sevišķi aicinu sekot līdzi rīta, vakara svētbrīžiem un 
dievkalpojumiem.  Šie visi ir ārkārtīgi skaisti, vienojoši 
garīgi pārdzīvojumi!  Profesionāli sagatavoti, manāms 
Dieva Svētais Gars, kad tik daudz sanāk kopā Dievu 
slavēt un Kristu godināt dziesmās, lūgšanās, pārdomās.   

Aicinu lūgt par šo asambleju un PLF darbu plašā pasaulē.  
Mēs varam būt patiesi pateicīgi, ka piederam tādai 
organizācijai, pie kuŗas dibināšanas bija klāt arī 
archibīskaps Teodors Grīnbergs.  Paldies visiem 
iepriekšējiem archibīskapiem, mūsu Baznīca tiek atzīta 
un arvien izjūtam PLF vadības atbalstu.  Šoreiz man 
uzticēts vadīt nominācijas komisiju. Tiks pārvēlēts PLF 
Prezidents un visi 48 Padomes locekļi. 

Pāvils rakstīja Titam:  “Dieva glābēja žēlastība ir 
atspīdējusi visiem cilvēkiem.” (Tit. 2:11)  No 98  pasaules 
valstīm sabrauks māsas un bŗāļi Kristū no 145 luterāņu 

baznīcām, lai kopā lūgtu, lai šī Kristus glābēja žēlastība 
patiesi apspīdētu visus cilvēkus un atbrīvotu katru dzīvot 
drošībā, mierā, ticības, cerības un kristīgās mīlestības 
spēkā.  Dodaties līdz!   

Pateicībā par jūsu uzticību, Kristus mīlestībā, jūsu  
+Lauma 

Website  http://lwfassembly.org  
Instagram  https://www.instagram.com/lwfassembly/  
Facebook  https://www.facebook.com/lwfassembly  
Twitter  https://twitter.com/lwfassembly  
Youtube  http://bit.ly/LWFAssemblyYoutube  
Assembly hashtag #LWFAssembly 

 

DRAUDZES VALDES ZIŅOJUMI 

Apsveicam dzimšanas dienās draudzes locekļus, kuri 
pārsnieguši devīto desmitgadi: jūlijā - Ausmu Purviņu un 
augustā - Kārli Milleru.  Apsveicam draudzes augusta 
jubilāri Ināru Moeseru. 

Sveicinām goda dienā ar pantiņu 

Šī diena, lai tev skaistāka par citām; 

Šī diena tikai reizi gadā aust; 

Lai pietiek spēka katram dzīves rītam; 

Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst! 

Maija mēnesī ārkārtas pilnsapulcē klātesošie draudzes 
locekļi vienbalsīgi nobalsoja atjaunot mācītāja Ilmāra 
Zvirgzda darba līgumu ar “tenure”/ bez termiņa. 

 

Papildus regulāriem dievkalpojumiem 13. maijā draudze 
piedalījās ekumēniskā dievkalpojumā, ko vadīja mācītājs 
I. Zvirgzds un Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbignevs 
Stankēvičs. Piedalījās koris, dievkalpojumā dziedot 
Tēvreizi un vairākas dziesmas saviesīgajā pēcpusdienā. 
Paldies korim par dievkalpojuma un pēcpusdienas 
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kuplināšanu. Klātesošie noklausījās ļoti interesantu arch. 
Stankēviča priekšlasījumu. “Māras zemes” tēma 
atspoguļojās runā un kora dziesmās. 

 
Pie Miera draudzes baznīcas  durvīm - māc. Ilmārs Zvirgzds, 
draudzes valdes priekšniece Vita Mazpole, Rīgas arhibīskaps-
metropolīts Zbigņevs Stankēvičs, Pāvesta sūtnis Kanādā 
(Apostolic Nuncio to Canada) Most Rev. Luigi Bonazzi, Latvijas 
vēstnieks Kanādā Kārlis Eihenbaums. 
 

Gleznu klusā izsole un saviesīgais vakars 2. jūnijā izdevās 
ļoti sekmīgi. Vakara dalībniekus sagaidīja vīna glāze, 
pīrāgi un jautra mūzika, ko spēlēja jauniešu mūzikas 
grupa “Wildcard”.   

 

Grupā bija septiņi Otavas jaunieši, viņu vidū Pauls Skuja 
(bungas) un Andris Skuja (vokāls).  Mūzikas programmā 
bija iekļautas pazīstamas dziesmas latviešu un angļu 
valodā. Vakara dalībnieki tika arī cienāti ar saldajiem 
ēdieniem latviešu/eiropiešu gaumē – bija mājās ceptas 

tortes, smalkmaizītes, 
kliņģeris, debess manna  
un citi gardumi, ko 
dāmas bija 
sagatavojušas. 

 

Izsolei bija saziedotas 29 gleznas, četri koka izstrādājumi 
(intarsija), trīs Moorcroft keramikas un trīs kimonas.  
Kopā 39 darbi.  Izsoles vakarā vēl tika atnesti divi izsoles 
grozi domāti jauniešiem vai bērniem. No 41 piedāvājuma 
tika pārdoti 34, kuri kopsummā draudzei ienesa ap 
$5000. 

Apmēram $2000 no tās summas bija par gleznām, koka 
izstrādājumiem un keramiku, kurus Vija Hay kā Veltas 
Bernups testamenta izpildītāja atvēlēja  draudzei no 
Veltas Bernupas ”estate”. 

 

Vita Mazpole aicina solīt lielāku summu G.Cennes gleznām. 

Liels, liels paldies visiem gleznu ziedotājiem, kūku, pīrāgu 
un dzeltenmaizes cepējām, darbiniekiem, kas sarīkoja 
saviesīgo vakaru un pēc tam mazgāja traukus un sakopa 
zāli.  Paldies arī visiem gleznu pircējiem - bez jums būtu 
bijis jauks saviesīgs vakars, bet bez iecerētā ienākuma. 
Novēlu Jums baudīt jauniegādātās gleznas. 
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Solvita Rakitko priecājas par iegādāto Alises Kalniņas gleznu 

 

Lūdzu ievērojiet, ka vasaras mēnešos notiks divi 
dievkalpojumi ārpus mūsu baznīcas: 

16. jūlijā notiks Kapu svētki Beechwood kapsētā.  Pēc tam 
Inta Sīpoliņa Zobs ielūdz visus uz kafiju viņas mājā, 65 
Lakeway Drive, Rockcliffe. 

 

27. augustā būs brīvdabas svētbrīdis Intas Sīpoliņas Zobs 
dārzā, kuram sekos draudzes pikniks. 

Augusta mēnesī mācītājs Ilmārs būs atvaļinājumā un 
nebūs pieejams līdz 7. septembrim.  Vajadzības 
gadījumos, lūdzam sazināties ar valdes priekšnieci Vitu 
Mazpoli, tel. (613) 692-6056 vai mazpolis@gmail.com. 

Gatavojoties uz rudeni: 16. septembrī atkal būs Lietoto 
mantu tirdziņš.  Vasaras vaļas brīžos, kad kārtojiet savu 
māju/īpašumu, nolieciet sāņus to, kas jums vairs nav 
vajadzīgs, bet kāds cits varētu izmantot. Nemetiet prom, 
bet pataupiet lietoto mantu tirdziņam. 

Vita Mazpole 

 
 

Notikumi Tērvetē 
Vairāki otavieši bija kādreiz monreālieši un tērvetieši un 
vēl interesējas par to, kas notiek Tērvetē. Kad lasīsiet šo 
rakstu, Jāņi būs jau nosvinēti un priekšdarbi būs paveikti 
Tērvetes Bērnu nometnei. 

Nometni atklās 9. jūlijā un beidzamo posmu slēgs 29. 
jūlijā.  

Trīsvienības Draudze ir izziņojusi saviem draudzes 
locekļiem, ka 19. augustā pēc dievkalpojuma, kurš 
sāksies plkst. 11:00, sekos pikniks un ka septembra garajā 
nedēļas nogalē (2.-4. septembrī) Tērvetē atzīmēs 
Tērvetes 60. gada jubileju. 

 

Nometne “Pasaka” kristiešu rokās 

Šogad piedzīvoju Pasakas nometni bāreņiem nevis kā 
organizatore, bet kā darbiniece pakļauta citu 
programmai. Amerikāniete Jaycee Jensen noturēja, jau 
otro gadu, jauna veida “Pasaku” no š.g. 6.-16. jūnijam, 
Ērgļos, Latvijā, ar 70 bērniem (7-13 g.v.) un 37 
darbiniekiem. Katrs audzinātājs uzņēmās atbildību par 2 
vai 3 bērniem. Pienākums bija zināt, kur tie katru brīdi 
atrodas, lai būtu drošība. 

Spēle ar vadītājiem , kuri tur bērnus rokās          Foto: I.Mazute  

No 37 darbiniekiem 12 bija no ASV, bet pārējie bija  
vietējie latviešu jaunieši jeb pieaugušie bāreņi. 
Nometnes darbinieki strādāja brīvprātīgi, tāpēc, viņi 
saka, Dievs un kristietība piesauc šai darbā. Pēc 
„Pasakas” jūlijā sāksies otra nometne, ko sauc "otrā elpa" 
vecākiem bāreņiem (13-18 g.v.). Cik es zinu, tad tādas 
uzmanības un mīlestības pilnas nometnes ar pilnu dienu 
programmu, bāreņiem citur Latvijā nav. Citas 
organizācijas tādas nerīko.  

mailto:mazpolis@gmail.com
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Nemainās galvenais mērķis - mīlēt un lutināt, ko 
neapšaubāmi darījām. Atšķiras programma. Vecā 
“Pasaka” bija bāzēta uz latviešu vēsturi, folkloru, tautas 
dziesmām. Jaunajā programmā ietilpst daudz un dažādas 
jautras spēles, dejas un dziesmas (latviski un angliski), 
kuras slavē Dievu. Salīdzināt nav iespējams, jo katrai 
programmai ir sava bagātība. Jāskatās uz laiku maiņām. 
Kad 1993. gadā dibinājām “Pasaku”, bērniem skolās un 
bērnu namos nemācīja latviešu tradīcijas, kā to dara 
šodien. Skolās tagad ir kori, tautas deju pulciņi un latviski 
svētki tiek atzīmēti. Tā tad Pasakā to darīt nav tik 
nepieciešami, kā agrāk. 

Lai piedalītos “Pasakā”, šogad darbiniekiem bija 
nepieciešams apmeklēt dažas dienas ilgas apmācības. 
Visi bērnu nama bērni ir pārdzīvojuši kaut kādas 
briesmas. Mūs iepazīstināja ar "Trust Based Relational 
Intervention " (TBRI) metodi, līdzīga "Post traumatic 
stress disorder", lai varam tikt galā, kad bērni trako, 
neklausa jeb neatveras. Šī metode apstiprina lietas, ko 
varbūt zinām, bet aizmirstam pielietot, kā vārdu paldies. 
Piemēram, daži bērni, kuriem bija jābūt ēdamzālē, bija 
arā. Es lūdzu, lai viņi iet uz zāli un teicu paldies, kad 
paklausīja. Tā bija pirmā reize, ka par kaut ko tādu es 
lietoju paldies. Un otrādi, puisis teica, ka tā bija pirmā 
reize, kad kāds viņam teica paldies, kad viņš paklausīja. 
Lielāka lieta bija pielietot dažādas pirkstu un muguras 
masāžas, kuras bērnus nomierina.  

 

Ūdens bija ļoti auksts, bet tomēr daži peldēja un citi brauca ar 
laivu.  Foto:  I.Mazute 

Vislielākais izbrīns man ir par tiem amerikāņiem, kuriem 
nav nekādas latviešu saknes, bet kuri ir iemīlējuši Latviju 
un bāreņus, iemācījušies latviski un kuri brauc un taisās 
braukt katru vasaru strādāt šajās nometnēs. Nometnes 
vietā "Ērgļu spārni" ir arī aitu ferma, kur pārdod vilnu un 
ar nopelnīto naudu uztur nometnes teritoriju. Ir 3 
īpašnieki - 2 latvieši un viens no ASV, kuram pieder govju 
ferma Oregonā, kur viņš pavada vasaru un peļņu atved 
uz Latviju. “ Ērgļu spārni”  arī piedāvā darbu bāreņiem, lai 
palīdz ar aitām.  

Ingrīda Mazute 

 

SENIORU KLUBS 
Maijā 

Ceturtā maija saietu sākot, Senioru kluba priekšniece Vija 
Hay  klātesošiem atgādināja, ka tieši šajā datumā pirms 
27 gadiem tika pasludināta Latvijas neatkarības 
atjaunošana un ka Latvijā šajā dienā dažādās vietās 
notiek Baltā galdauta svētki.  “Baltā galdauta svētku 
mērķis ir iedibināt un stiprināt tradīciju cilvēkiem 
pulcēties pie viena galda ģimenes, draugu, kaimiņu vai 
kopienas lokā, apzināti svinot savas valsts esību un 
godinot tos, kuŗi palīdzējuši to radīt un nosargāt.” (lsm.lv 
ziņu redakcija) 

Baltā galdauta svētku zīmē saietā pie sešiem skaistiem 
baltu galdautu klātiem galdiem sēdēja 34.  No senioru 
kluba maija jubilāriem klāt bija Māra Pone un Rolfs 

Uģa Lāmas māsīca atrakstīja no Latvijas par balto 
galdautu: 

Var jautāt – kādēļ tiekam aicināti tieši pie baltiem 

galdautiem klātiem galdiem? Katrai tautai ir savas 

ierastās galda klāšanas tradīcijas, kas spilgti 

raksturo attiecīgās tautas kultūras kodu. Arī mūsu 

dainās būt kopā pie klāta galda nozīmē īpašu 

saziņas, atklāsmes brīdi, piederību ģimenei, 

saimei, kopienai. No kultūras viedokļa baltā ir 

simboliska krāsa, kas ļoti labi atbilst vārdiem 

"ideāli", tā apzīmē skaidro, šķīsto, pat svēto. Balts 

raksturo mūsu ticību uz ideālo Latviju. Šī kopā 

sēdēšana un svinēšana būtu skaista tradīcija ar 

sajūtu, ka esam par to, ka mums ir brīva valsts, ka 

mums ir iespēja brīvi runāt, domāt, ceļot, izvēlēties 

plauktā grāmatu, brīvi un radoši sevi izpaust, saka 

kultūras ministre Dace Melbārde. 
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Klucherts; Aivars Staško bija kavēts ierasties.  Saietu 
vadīja kluba priekšniece V. Hay, kurai šoreiz bija arī viens 
cits svarīgs pienākums – būt par saimnieci.   

 

Pavāre Vija Hay pasniedz lazanju Genadijam Ribakovam. 

Vija bija izvēlējusies “uzstāties” ar lazanju.  Nav zināms, 
kādu recepti īsti viņa pielietoja, bet gala iznākums bija ļoti 
garšīgs un nevar iedomāties, ka Itālijā lazanja garšotu 
labāk.  Saldam ēdienam bija kliņģeris un divas tortes. 

Programmas daļā seniorus uzrunāja psiholoģe Dr. Stacey 
Siliņa.  Sava stāstījuma iesākuma vārdus S. Siliņa izteica 
latviski (ir precējusies ar mūsu Miera draudzes locekli 
Matīsu Siliņu), bet tad pārgāja uz angļu. Viņa Kanādas 
Valsts aizsardzības departamentā (DND) strādājot par 
pētnieci-zinātnieci. 

Rīgā šī gada aprīlī notikusi NATO Zinātnes un tehnoloģijas 
organizācijas (NATO Science and Technology 
Organization) darba sesija, kurā piedalījušies pārstāvji no 
26 valstīm.  Sesijas ietvaros norisinājies zinātnisks 
simpozijs par militārā dienestā radītā pēctraumatiskā 
stresa mazināšanu, lai novērstu pašnāvības.  Temats esot 
nopietns. Piemēram, 2016. gadā pašnāvībā miruši 246 
ASV karavīri.  

Simpozijā desmit valstis uzstājušās ar runām.  Dr. Stacey 
Siliņa runājusi par pašnāvību skaitu Kanādā. Ir identificēti 
vairāki faktori, kas zināmos apstākļos var vest uz 
pašnāvību, kā bailes, trauksmes sajūta, depresija.  Tomēr 
nav viegli atrast drošu ceļu uz garīgās veselības 
atjaunošanu.  Bet daudz var palīdzēt lietas izpratne, 
vienādranga un kopienas atbalsts.  Šinī jomā vēl 
nepieciešami jauni pētījumi un precīzāka informācija. 

 

Simpozija dalībnieku uzņemšana Rīgā bijusi priekšzīmīga. 
Izmantojot izdevību, S. Siliņa vēlāk apciemojusi arī 
Turaidas pili, Gūtmaņa alu, Baltijas jūras pludmali un citas 
Latvijā pazīstamas vietas. 

Daugav’ abas malas mūžam nesadalās… 

Uzmanību! 
Otavas latviešu senioru klubs par biedriem uzņem visus 
Latvijas izcelsmes indivīdus, kas ir 55 un vairāk gadus 
veci, kā arī viņu dzīvesbiedrus. Turpretīm, kluba biedru 
paziņas var tikt ielūgtas kā viesi.  Biedru nauda ir tikai 
$12.00 gadā. 

Nāc mūsu pulkā!  Tālākai informācijai lūdzu sazinies ar 
kluba priekšnieci  
Viju Hay (613-822-6724, vija.hay@sympatico.ca )  
vai jebkuru citu kluba valdes locekli. 

Aivars Pone 

Jūnijā 

Senioru kluba saietā 1. jūnijā bija ieradušās kopā 33 
personas, ieskaitot viesus –  bijušo Kanādas vēstnieku 
Skotu Heteringtonu ar kundzi Elizabeti (Scott and 
Elizabeth Hetherington), Juri Miezīti, Braianu Barru 
(Brian Barr), Silviu un Ģirtu Sīpoliņus un saieta referentu, 
pulkvedi Ivaru Miezīti. 

Priekšniece Vija Hay sveica klātesošos, sekoja māc. 
Ilmāra Zvirgzda lūgšana un jūnija jubilāru – Aivara Pones, 
Marutas Pierce, Ulža Rutuļa un Kristīnes Ribakovas –  

mailto:vija.hay@sympatico.ca
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apsveikšana. Garšīgu austrumniecisku cāļu viru bija 
gatavojuši saimnieki Vita un Jānis Mazpoļi. 

 

Pēc pusdienām Ivars Miezītis stāstīja (angliski) par savām 
gaitām Kanādas armijā – A Latvian's Adventure 
(misadventure?) in the Canadian Armed Forces. Sākumā 
viņš dienē kā Junior Officer in Artillery, Kvebekā, zem 
Romeo D'Allaire. Tur viņš satiek meiteni, ar ko apprecas.  

Seko maģistra studijas (MSc) Anglijā. Tad nāk lielais 
konflikts ar Ziemeļīriju. Tikmēr sievai Kanādā piedzimst 
pirmais bērns. Pēc Anglijas seko dienēšana Brandon, 
Manitoba. Tad 3 gadi NATO uzdevumā Norfolk, Virginia. 
Tur viņam daudz lidošanu uz Eiropu – 32 reizes divarpus 
gados. Holandē viņš piedalās Nijmegan March – 160 km 
4 dienās. 

2000. gadā Ivars dienē Kosovā, miera uzturēšanas 
(peacekeeping) lomā, 2011. gadā - Kongo, 2013. gadā - 
Afganistānā. Visu šo laiku viņa atbildība pieaug ļoti 
strauji, sasniedzot pulkveža (colonel) pakāpi. 

Ivara stāsts bija labi izstrādāts, saistošs, papildināts ar 
informatīvām slīdītēm. Tas reizē bija arī vēsturisks 
pārskats par politiskām un kara norisēm vietās, kur 
Ivaram bija pienākumi.  

Liels paldies par tiešām vērtīgu referātu. 
Dagnija un Aivars Staško 

 

25. jūnija vakarā Miera draudze pulcējas dievnamā, lai pēc tam kopīgi svinētu līgo svētkus, saulgriežus. Foto: A.Pone 
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Otavas Miera draudzes  

Svētbrīdis un Ģimenes pikniks 

Kad: 27. augustā, plkst. 11:00  

māc. Silvia Zalts-Sīpoliņa vadīs Svētbrīdi 

Kur: Intas Sīpoliņas-Zobs mājas dārzā,  

65 Lakeway Drive, Rockcliffe, ON, K1L 5A9 

Sekos draudzes pikniks! 

Dāmu komiteja gādās par hamburgeriem un 

desām ar piedevām. 

Lūdzam ņemt līdzi „groziņu” pārējam piknika 

mielastam. 

Lūdzam paziņot Intai 613-721-1843 vai 

intazobs@hotmail.com, 

ka jūs piedalīsities un ko nesīsiet līdzi groziņā, lai 

labāk varam gādāt, ka visiem gardumi pietiks.  

Ja jums ir, paņemiet līdzi saliekamo dārza krēslu 

Kapu svētki  

Beechwood kapsētā 

16. jūlijā 

Pēc tam Inta Sīpoliņa Zobs ielūdz visus 

 uz kafiju viņas mājā, 

 65 Lakeway Drive, Rockcliffe. 

Otavas latviešu biedrība 

Aicina uz filmas izrādi 

«Vārpa - apsolītā zeme» 
Latvijas baptistu neparastā pārcelšanās uz Brazīliju 

šoruden 

Miera draudzes namā, 83 Lees Avenue 

Pirms gandrīz simt gadiem, bēgot no smagajiem pēckara apstākļiem dzimtenē un sekojot praviešu sludinājumiem, 

apmēram divi tūkstoši Latvijas baptistu īsā laikā izceļoja uz Brazīliju. Mūžameža vidū viņi dibināja koloniju 

„Vārpa”. Šī maz zināmā latviešu izceļošanas vēstures lappuse tagad izgaismota dokumentālajā filmā. 

Filmas autori: Bruno Aščuks, Marianna Auliciema, Brigita Tamuža 

Filmas garums: 1h 30 min 

English subtitles 

Ziedojami sākot ar $10 LaPas muzejam 

 

mailto:intazobs@hotmail.com
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LIETOTU MANTU TIRDZIŅŠ DRAUDZES NAMĀ 

sestdien, 16. septembrī, no plkst. 9.00 līdz 13.00 
Mantas varēs nodot 

dievkalpojumu laikā svētdienās septembrī un 
otrdien, 12 septembrī, no plkst. 10.00 līdz 12.00,  

ceturtdien, 14. septembrī, no plkst. 18.00 līdz 20.00. 
 

Mēs ar pateicību pieņemsim tīras un nebojātas mantas. 
Elektriskas ierīces pieņemsim, ja tās vēl kārtīgi strādā. 

Diemžēl vairs nevaram pieņemt datorus un to piederumus. 

Rīko draudzes Dāmu komiteja. 

 

JAUNUMS - Ziedo draudzei elektroniski!  

Ja savus ikdienas rēķinus apmaksā ar internetbankas palīdzību (online banking), tad turpmāk savu ziedojumu 
draudzei vari nodot kā Interact  e-Transfer. Tas ir ĀTRI un ĒRTI! 

Seko bankas norādījumiem pārveduma (transfer) veikšanā!  

Pievieno draudzi kā saņēmēju (recipient), norādot e-pastu peacelatvian.donate@gmail.com. Tas jāizdara tikai 
vienreiz.  

Sūtot ziedojumu, jānorāda ziedojuma summa, jāizvēlas drošības jautājums un atbilde. Apstiprinot maksājumu, 
banka aizsūtīs uz draudzes e-pastu paziņojumu, ka elektroniski tiek sūtīta nauda. Lai draudzes kasiere Daina Brauna 
varētu viegli ziedojumu saņemt, jāuzraksta Dainai e-pastu uz peacelatvian.donate@gmail.com, norādot drošības 
jautājuma atbildi. 

 

 

MIERA DRAUDZES VĒSTIS izdod Ottavas Latviešu ev.lut.Miera draudze 

Iznāk sešas reizes gadā. 

Gada abonements: draudzes locekļiem $15.00, citiem Kanādā $20.00, ārzemēs $25.00 

Baznīca un draudzes nams: 83 Main St. at Lees,  Ottawa, ON  K1S 1B5 tel.613-230-4085 

Draudzes mācītājs: Ilmārs Zvirgzds: tel.613-400-3288, zvirgzds@me.com 

Draudzes valdes priekšniece: Vita Mazpole, tel.613-692-6056, mazpolis@gmail.com  

Draudzes kasiere: Daina Brauna, tel. 613-521-0726, dainabrauns@aol.com 

Dāmu komitejas darbu koordinatore: Dagnija Staško, tel.613-721-4273, dagnijast@gmail.com 

Pērminderu koordinators: Andris Lange, tel. 613-822-3328, andrislange@rogers.com 

MDV Redakcija  

Redaktors: Ilmārs Zvirgzds  zvirgzds@me.com 

Rakstu saņēmēja: Solvita Rakitko  solvita.rakitko@gmail.com 

Kalendārs: Helgi Tenne-Šēna  h.tennesens@gmail.com 

Maketēšana: Uģis Lāma  lamau@bell.net  

Nākamās Miera Draudzes Vēstis 

 iznāks 

septembra sākumā 

Rakstus un sludinājumus iesniegt līdz 

2017. gada 24. augustam 

mailto:peacelatvian.donate@gmail.com
mailto:peacelatvian.donate@gmail.com
mailto:zvirgzds@me.com
mailto:mazpolis@gmail.com
mailto:dainabrauns@aol.com
mailto:dagnijast@gmail.com
mailto:andrislange@rogers.com
mailto:zvirgzds@me.com
mailto:solvita.rakitko@gmail.com
mailto:h.tennesens@gmail.com
mailto:lamau@bell.net
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KALENDĀRS 2017. GADA JŪLIJS - SEPTEMBRIS 

Miera Draudzes Vēstīm klāt pievienotajā dievkalpojumu, sarīkojumu un notikumu kalendārā uzrādām arī citu Otavas 
latviešu organizāciju aktivitātes, ja tās savlaicīgi pieteiktas. Kalendārā ietilpināmās aktivitātes piesakāmas Helgi Tenne-
Šēnei, 613-824-5940, e-pasts h.tennesens@gmail.com 

 

Jūlijs 

2 svētdiena  Dievkalpojums nenotiek (garā nedēļas nogale) 

9 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, Piektā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Ģirts Sīpoliņš 

16 svētdiena 11.00 Kapu svētki Beechwood kapsētā, Sestā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. 
Pērm. JānisKrūmiņš. Sekos kafija pie Intas Sīpoliņas Zobs 

18 otrdiena 10.00 Nama tīrīšanas talka 

20 ceturtdiena 11.00 Garīgā stunda 

23 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, Septītā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Andris Lange 

30 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, Astotā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Juris Miezītis 

 

Augusts 

6 svētdiena  Dievkalpojums nenotiek (garā nedēļas nogale) 

13 svētdiena 11.00 Laju vadīts Dievkalpojums, Desmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.  
Pērm. Ģirts Sīpoliņš 

15 otrdiena 10.00 Draudzes valdes sēde 

16 trešdiena 10.00 Dāmu komitejas sēde 

20 svētdiena  Dievkalpojums nenotiek 

22 otrdiena 10.00 Nama tīrīšanas talka 

27 svētdiena 11.00 Brīvdabas svētbrīdis, Divpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. 
Sekos draudzes ģimenes pikniks pie Intas Sīpoliņas Zobs. 
Outdoor service followed by family picnic at Zobs ’s Sipolins home (65 Lakeway Drive 
Rockcliffe Park).  Pērm. Tim McDade 

 

Septembris 

3 svētdiena  Dievkalpojums nenotiek (garā nedēļas nogale) 

7 ceturtdiena 12.00 Senioru saiets 

10 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, Četrpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Jānis Krūmiņš 

12 otrdiena 19.00 Draudzes valdes sēde 

13 trešdiena 10.00 Dāmu komitejas sēde 

16 sestdiena 9.00-13.00 Lietoto mantu tirdziņš 

17 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, Piecpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Juris Miezītis  

19 otrdiena 10.00 Nama tīrīšanas talka 

21 ceturtdiena 11.00 Garīgā stunda 

 

  

mailto:h.tennesens@gmail.com

