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Ceļā uz Emmausu 
Dažas svētdienas pēc Lieldienām mēs dievkalpojumā lasījām Lūkas evaņģēlija divdesmit ceturtās nodaļas stāstu par 
mācekļiem, kas bija ceļā uz Emmausu, kā viņiem piebiedrojās Jēzus, taču viņi sākumā to nepazina. Šis stāsts ir īss, un katrs 
tā teikums ir piepildīts ar jēgpilnu nozīmi. Ceļojuma stāstiem, arī filmām, vispār piemīt īpašs valdzinājums – kurš gan nav 
savā laikā tos lasījis, sākot ar Džeka Londona stāstiem, Džeka Keruaka dharmas blandoņām un vēl neskaitāmām citām 
grāmatām par cilvēkiem, kas devušies piedzīvojumiem bagātos ceļojumos, savām acīm skatījuši brīnišķīgas vietas, kā arī 
spējuši par piedzīvoto aizraujoši pastāstīt citiem. 
 
Ceļojums nav kaut kas tāds, kas patīk visiem. Pazīstu daudzus, kas nav ceļojuši nekad un nekur. Man zināms arī kāds 
cilvēks, kas apzināti nav vēlējies nekad savām acīm skatīt jūru, kaut arī vairākas reizes bijis no tās pavisam netālu. Daudzi 
cilvēki nekad nav arī devušies ceļā izpriecu dēļ. Ļaudis, kas tika deportēti, nedevās ceļā, lai aplūkotu Sibīrijas dabas 
krāšņumu, bet gan nokļuva tur piespiedu kārtā. Kāds man pazīstams ķīmiķis, kas tika izsūtīts kā bērns no Rīgas sešu 
mēnešu vecumā, savā atmiņu grāmatā raksta, ka nekad nav ļāvis turienes dabas krāšņumam ienākt savā sirdī, kaut gan ir 
to skatījis savām acīm un ar prātu saprot, ka turienes daba ir skaista. Atrazdamies tur fiziski, viņš domās esot dzīvojis kaut 
kur citur, iedomātā ainavā, ko redzējis tikai attēlos un gleznās. Šāda noskaņa pazīstama kā iekšējā emigrācija, kad cilvēks 
dzīvo vienuviet, bet domās un sirdī ir tālu projām. Tādas izjūtas mūsdienās raksturīgas neskaitāmiem cilvēkiem visās 
pasaules valstīs, kas darba un pienākumu dēļ nereti atrodas ne tur, kur vēlētos būt. 
 
Iespējams, ka šādā dvēseles stāvoklī atradās arī daudz senlaiku svētceļnieku, kas atstāja savas mājas un devās tālā ceļā, 
lai redzētu svētas vietas, padarītu labāku savu dvēseli, vienkārši atrastos ceļā. Eiropas dienvidu zemē joprojām atrodamas 
neskaitāmas svētceļnieku takas, un arī mūsdienās pa tām plūst svētceļnieku straumes. Tieši gara stāvoklis, ko ceļinieks 
iemanto, atrazdamies kustībā, ir tā valdzinošā un dvēseli dziedinošā vērtība, kas padara ceļojumu par garīgu praksi, ne 
tikai izklaidi. Vakardienas vairs nav, un rītdiena vēl nav pienākusi, ir tikai šis mirklis, šī dienas, šīs pusdienas, ūdens malks, 
nogurums, slāpes, saules apdedzināta āda, arī prieks par pašu esību. Garīgs pacilājums, kas mijas ar šaubām un neziņu. 
 
Tiesa, līdztekus visam labajam un priecīgajam, ceļojums nes arī citas lietas: nogurumu, skumjas, nemitīgas rūpes, cīņu par 
izdzīvošanu, tas ne tikai paplašina, bet arī ierobežo skatu, jo ne katrs spēj tikt galā ar iespaidu gūzmu, gluži kā līdzībā par  
baru ar aklajiem, kur tie, sastapuši ziloni, tausta tā kājas, ausis un snuķi, bet tā arī nespēj rast kopsaucēju un neizprot, ka 
tas ir viens veselums. 
 
Mācekļi ceļā uz Emmausu sastopas ar Jēzu un to nepazīst. Šis ir daudzos ceļojumu stāstos, daudzu tautu stāstos izplatīts 
motīvs – ceļotājs sastopas ar ko tādu, kas šķiet vienkāršs garāmgājējs, taču īstenībā ir kas cits. Vecs vīrs izrādās vieds 
skolotājs. Večiņa, kas lūdz bļodu ar rīsiem, ir acu skatam paslēpta skaista meitene – ceļā ir maz nejaušību, ir tikai daudzas 
zīmes, kas bieži apslēptas skatam. 
 
Mācekļi ceļā uz Emmausu nepazīst Jēzu, nenoprot, kas viņš ir, pat tad, kad viņš tiem citē rakstus, sākot ar Mozu un beidzot 
ar pēdējiem praviešiem. Stāsta lasītāji varētu nepacietīgi iesaukties: Kā gan viņi var to nepazīt?! Kā gan nenojaust, kas 
viņš tāds ir?! Taču, lai cik aizrautīgi mēs nejustu līdzi notikumiem, to gaitu mēs nespējam ietekmēt. 
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Mācekļu acis atveras tikai tad, kad viņš kopā ar tiem lauž maizi: “Kad viņš apsēdās ar tiem pie galda, viņš ņēma maizi, to 
svētīja un pārlauzis deva tiem. Tad viņu acis atvērās un tie viņu pazina; bet viņš tiem kļuva neredzams”. Fiziskā nozīmē 
Jēzus viņu acīm bija zudis, bet tagad viņi to spēja skatīt ar gara skatu. Te arī slēpjas Lūkas evaņģēlija stāsta pavērsiens, 
kļūdams arī par mūsu draudzes gara dzīves mantojumu – ik dievkalpojumā, kad laužam maizi un baudām vīnu, mēs 
skatām Jēzus klātbūtni no mūžības uz mūžību. 
 

Āmen.         Ilmārs Zvirgzds, mācītājs 

 

DRAUDZES VALDES ZIŅOJUMI 

Apsveicam dzimšanas dienā Uldi Rutuli, kurš jūnija 
mēnesī pārsniegs devīto desmitgadi. 
 
Apsveicam draudzes jubilārus: maija mēnesī Aivaru 
Staško, jūnija mēnesī Aivaru Poni un Ģirtu Sīpoliņu. 
Sveicam ar Jāņa Poruka vārdiem:  
 Maz zināt un daudz just -  
 Tas dzīvi raibu dara, 
 Daudz zināt un maz just – 
 Tā liela dzīves vara. 
 Bet, kurš daudz zina un jūt 
 Un darbā allaž grib būt,  
 Tam ir kas no Dieva gara. 
 

 
No kreisās, priekšā: Helgi-Lii Tenne-Šēna, Vita Mazpole, māc. 
Ilmārs Zvirgzds, Daina Brauna, Solvita Rakitko. Aizmugurē: 
Andris Lange, Juris Miezītis, Jānis Krūmiņš.  Iztrūkst pērminderi 
Ģirts Sīpoliņš un Tim McDade                          Foto: J. Mazpolis 
 

Mūsu draudzes statūti paredz draudzes valdē 3 līdz 9 
locekļus, kuri ievēlēti uz trim gadiem. Optimāli draudzes 
valdē vēlami 6 locekļi.  Šogad termiņš darbam valdē 
beidzās Helgi Tenne-Šēnai, savukārt Dainai Braunai, 
Jānim Krūmiņam un Vitai Mazpolei paliek vēl viens gads.  
Solvitai Rakitko paliek divi gadi.  12. marta pilnsapulcē no 
uzstādītajiem kandidātiem savu kandidatūru uzturēja  
tikai Helgi (uz vienu gadu) un viņu ievēlēja ar aklamāciju. 
Valdi un pērminderus (Dainu Braunu, Jāni Krūmiņu, Andri 
Langi, Tim McDade, Juri Miezīti un Ģirtu Sīpoliņu) ieveda 
amatā 26. marta dievkalpojumā.  Aprīļa valdes sēdē valde 

konstruējās šādi: Vita Mazpole – priekšniece, Helgi 
Tenne-Šēna – priekšnieces vietniece (vice), Daina Brauna 
- kasiere, Solvita Rakitko – sekretāre, Jānis Krūmiņš -  
īpašumu pārvaldnieks. 
 
2016. gadā ienākumi pārsniedza budžetēto summu, 
pateicoties trīs vienreizējiem ienākumiem – diviem 
lieliem ziedojumiem (kopā $ 45,000) un Otavas pilsētas 
samaksai ( $ 18,255) par grunts strēmeles atsavināšanu 
Main ielas paplašināšanai. Pilnsapulcē pārrunāja Miera 
draudzes demogrāfiju un ziedojumu statistiku un kā tie 
ietekmēs turpmākos draudzes budžetus. 
 
Mācītājs Ilmārs Zvirgzds un Daina Brauna kā LELBĀL 
sekretāre un mūsu draudzes pārstāve piedalījās LELBĀL 
apgabala konferencē Toronto 3. un 4. martā. 
Konferences ietvaros amatā tika ievests Sv. Jāņu 
draudzes mācītājs Ģirts Grietiņš.  Baznīcas virsvaldes 
telekonferencē, kā arī LELBĀL konferencē tika pārrunāts 
LELBĀL turpmākais nosaukums, jo Latvijas Evaņģēliski 
Luteriskā Baznīca Ārpus Latvijas (LELBĀL) vairs neatbilst 
realitātei. 
 
Garīgās stundas turpinās mēneša trešā ceturdienā 11:00 
no rīta. Temati diskusijām vienmēr ir interesanti, pat 
aizraujoši.  Aprīļa saietā temats bija “Kam tic Luterāņi”/ 
“What Lutherans Believe”, māc. Andra Sedliņa raksts, 
gatavojoties 500 gadu Reformācijas atcerei. 
 
Aprīļa mēnesī notika OLB rīkotā pašu mākslas izstāde un 
Pīrāgu konkurss.  [Sīkāks apraksts būs OLB Apkārtrakstā] 
 
Šogad Lielā Talka sakrita ar “EarthDay” Kanādā. Otro 
gadu rīkojām Lielo talku tai pašā dienā, kad tā notika 
Latvijā. Liels skaits talcinieku no Otavas latviešu kopienas 
ieradās apkopt draudzes īpašumu. Visi cītīgi strādāja un 
daudz tika veikts, bet, kā vienmēr, ne viss, jo saraksts ar 
darāmiem darbiem bija garš. Sēžu telpas logu ārējiem 
rāmjiem vecā, drūpošā krāsa tika noskrāpēta – tagad 
jākrāso. Metāla margas pie priekšdurvju ieejas jānotīra 
un jāpārkrāso, baznīcas priekšdurvīm jānoņem vecā laka 
(kas daļēji vēl palikusi) un jāuzliek jauna, viena tualete  
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Matias Lopez uzrauga Jāni Krūmiņu, lai reliņi tiktu kārtīgi 
nokrāsoti. 

 
tika salabota, bet tagad tek otra. Ja variet palīdzēt ar šiem 
un citiem darbiem, lūdzu piesakieties pie Jāņa Krūmiņa. 
 
Pēc paveiktā darba vēstniecība un draudzes dāmu 
komitēja cienāja talciniekus ar siltām pusdienām.  
Nodziedājām “Daudz baltu dieniņu” Inārai Eihenbaumai,  
 

 

Ēriks Jerumanis skrāpē un slīpē logu rāmjus 
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kura savā dzimšanas dienā ar vēstnieku piedalījās talkā. 
LIELS paldies visiem talciniekiem!! 
 

 
Ināra Eihenbauma ar ziediem un dzimšanas dienas kūku 
 
 

Lieldienas 
 

             Šogad bija trīs reizes vairāk viesu ar Lieldienu cepurēm 

 
Lieldienu rītā pēc dievkalpojuma Dāmu komiteja rīkoja 
bagātīgas Lieldienu brokastis, kuras kuplināja draudzes 
locekļi ar līdzi paņemtiem groziņiem.  Dāmas Lieldienu 
cepurēs fotogrāfējās, bērni ripināja olas un visi piedalījās 
olu sišanā, kuras izskaņā sīvā cīņā ar Aivaru Poni ar savu 
zilo olu uzvarēja Marutas un Max Pierce divus gadu vecā 
mazmeitiņa Isabella un saņēma Lieldienu buķeti. 

 
 
 

 
Smaidīgā uzvarētāja 

 
 

 
Aprīļa beidzamajā sestdienā 
Dāmu komiteja noturēja Lietoto 
mantu tirdziņu.  Vienmēr 
brīnos, ka katru reizi sanāk pilni 
galdi ar mantām.  Mantas tiek 
pārdotas par lētu cenu kā 
pieņemts utenī, bet vienmēr 
sanāk prāva summa par labu 
draudzei.  Tās mantas, kas 
netiek pārdotas, labākās 
atliekam nākamai reizei un 
pārējo nogādājam Salvation 
Army vai Value Village, vai kādai 
citai labdarības organizācijai. 
Draudze iegūst un citi iegūst. 
Šogad Māris Staško paņēma 
pārpalikušās drēbes savas 
skolas pasākumam, atbalstot 
Sīrijas bēgļus. 

 
 
Gatavojamies vairākiem nozīmīgiem pasākumiem: 
 
7. maijā pēc dievkalpojuma notiks, kā izziņots, Ārkārtas 
pilnsapulce, lai balsotu par mācītāja I. Zvirgzda darba 
līguma pagarināšanu. 
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13. maijā, sestdienā, Otavā viesosies Romas katoļu 
baznīcas Rīgas archibīskaps-metropolīts Zbigņevs 
Stankēvičs un kopā ar mūsu mācītāju noturēs 
ekumēnisku dievkalpojumu plkst. 11:00.  Sekos cienasts 
un Z. Stankēviča priekšlasījums. (skat. sludinājumu) Tā kā 
šīs nedēļas dievkalpojums notiks sestdienā (jo 
arhibīskapam jābūt Toronto svētdienā), Miera draudzei 
nenotiks dievkalpojums svētdien 14. maijā. 
 
28. maijā, pēc dievkalpojuma sagaidīsim un sumināsim 
Latvijas skrējējus Otavas pusmaratonā un maratonā. 
 
2. jūnijā, piektdienas vakarā plkst.19:00, notiks līdzekļu 
vākšanas pasākums, mākslas klusā izsole un saviesīgs 
vakars. 

 
Gundega Cenne  - “Sieviete” 

 
Par $20 ieejas maksu (bērniem bez maksas!) jūs sagaidīs 
vīna glāze un pīrāgi. Spēlēs septiņu jauniešu mūzikas 
grupa “Wildcard”, balss - Andris Skuja, bungas - Pauls 
Skuja. Būs iespēja apskatīt latviešu mākslinieku Anša 
Bērziņa, Gundegas Cennes, Jāņa Gaiļa, Nikolaja Garā, 

Alises Kalniņas, Vilmas Kasparsons-Elb, Itas Ozolas, 
Dzintras Palejas, Visvalda Reinholda, Daiļa Rožlapas, Br. 
Treimaņa, Jāņa Zuntaka darbus, kā arī Moorcroft 
keramiku, japāņu kimonos, Ben Bablelowsky darbu un 
vairākus nezināmu mākslinieku darbus.  
 

 
Ita Ozols  - “Tautu meita” 

 
Tad Jūs kārdinās bufetes galds ar saldēdieniem un kūkām 
latviešu/eiropiešu stilā. Visas gleznas ir ziedotas Miera 
draudzei. Klusā izsole beigsies plkst. 20:30 
 

 
Koļa Garais – “Atraines zaļā vāzē” 

 
14. jūnija vakarā sanāksim uz piemiņas svētbrīdi un 
skatīsimies Dzintras Gekas dokumentālo filmu „Tēvi tur” 
(vēstniecības izkārtojumā). 

Vita Mazpole 
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SENIORU KLUBS 
 
Martā 

 
Pavāre Ingrīda Mazute pasniedz mērci Vijai Kluchert 

 

 
Martā bija daudzi jubilāri – Kira Obrazcova, Vija Hay, Andrejs 

Tenne-Šēns, Vija Kluchert, Irēne Būcēna, Ingrīda Mazute, 

Dagnija Staško 

 

 
Aprīlī 
 

 

Senioru kluba saietā 6. aprīlī bija ieradušās kopā 30 
personas, ieskaitot viesus Kristoferu Bērziņu (Christopher 
Berzins), Andreju Bērziņu un Max Pierce. Saieta zāle 
šoreiz likās sevišķi labi dekorēta – izskatījās pēc mākslas 
darbu galerijas –, jo visapkārt pie sienām redzēja izkārtas 
gleznas, kuras jūnijā domāts “pārdot” klusā izsolē.  

Klātesošos sveica jaunā Senioru kluba priekšniece Vija 
Hay un tad visiem zināšanai nolasīja kluba amatpersonu 
vārdus tekošajam darbības gadam. Kā paredzēts kluba 
statūtos, valdē darbosies piecas personas: Vija Hay – 
priekšniece; Maruta Pierce – priekšnieces vietniece; 
Aivars Pone – sekretārs; Helgi-Lii Tenne-Šēna – kasiere; 
Krystyna Ribakova – biedrzine.  Ārpus valdes palīgi būs 
Uģis Lāma – programmu pārzinis; Māra Pone – 
saimniecības pārzine; Jānis Mazpolis un Uģis Lāma – vīna 
pārziņi.  Revidente – Daina Brauna. Tika uzsvērts, ka 
Senioru klubs var sekmīgi darboties tikai tad, ja visi, kas 
to spēj, brīvprātīgi palīdz galdu klāšanā, pusdienu 
gatavošanā un, pēc saieta, trauku mazgāšanā un telpu 
sakārtošanā.  

Vija Hay sirsnīgi pateicās bijušajai senioru kluba vadītājai 
Dagnijai Staško, tai pasniedzot skaistu buķeti. 

Pēc māc. Ilmāra Zvirgzda teiktās 
lūgšanas, aprīlī dzimušo kluba 
biedru apsveikšanas, “Daudz baltu 
dieniņu” nodziedāšanas un vīna 
glāžu saskandināšanas, bija laiks 
doties pēc Dagnijas Staško 
gatavotajām pusdienām.  
Šomēness baudījām Tantes 
Amālijas lašu viru ar pēc katra 
gaumes klāt pieliktiem vārītiem 
kartupeļiem. Tiem, kuriem ar to 
vien nepietika, bija iespēja pildīt 
savu salātu šķīvi no milzu apmēra 
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salātu bļodas.  Runājot par saldā ēdiena kūkām, laikam 
būs patiesas baumas, ka seniori allaž cienājot ar mazākais 
trīs smalki dekorētām un garšīgām kūkām. Skeptiķi var 
par to pārliecināties nākamajā senioru saietā. 

 

Programmas daļā visiem bija reta izdevība uzklausīt 
augsta ranga (Director of Policy) pārstāvi no Kanādas 
Starptautiskās tirdzniecības ministrijas (Office of the 
Minister of International Trade) Kristoferu Bērziņu, 
kuram bez Kanādas ir arī Latvijas pavalstniecība. Bērziņa 
kungs bērna gadus pavadījis šeit Otavā un apmeklējis 
MML skoliņu (Mēs mācāmies latviski).  Viņš savas 
uzrunas sākumā latviski ar sirsnību atcerējās savus tā 
laika MML skolotājus, ieskaitot Ligitu Galdiņu un Dagniju 
Staško, kā arī Tērvetes bērnu nometnes vadītāju Ingrīdu 
Mazuti, kas visas trīs šai saietā bija klāt. Studiju gados viņš 
gadu studējis Latvijā; studijas beidzis Kanādā. 

Savās diplomāta gaitās K. Bērziņš strādājis Londonā 
Anglijā, Kabulā Afganistānā un trīs gadus Vašingtonā ASV.  
Viņš uzsvēra, ka Kanādas sadarbība ar Latviju ir ļoti laba 
kā aizsardzības, tā tirdzniecības jomā.  Kanāda esot 
vēlējusies ieņemt vadošu lomu NATO, un tas labi sakrītot 
ar lēmumu Latvijā vadīt bataljona kaujas grupu, kaut gan 
tas Kanādai varētu izmaksāt līdz 500 miljonus dolāru. 

Ir zināms, ka Latvijā šobrīd vēl manāmas okupācijas 
sekas, bet ir cerības, ka tās tiks likvidētas nākamās 
paaudzes laikā. Turpretim Eiropā pašreiz augošais 
neierobežotais nacionālisms, kas, nesaskanot ar Eiropas 
Savienības ideāliem, vērtējams negatīvi.  

Par interesanto priekšnesumu izcilajam runātājam 
pateicās Vija Hay, pasniedzot pudeli vīna un izteicot 
ielūgumu Senioru klubā iegriezties arī kādā citā reizē.  Kā 
ierasts, saietu beidza, kopā nodziedot “Daugav’ abas 
malas.” 

Aivars Pone 

 
Vija Hay ar Kristoferu Bērziņu 

 
 
 

 

Mūsu draudzes lapa Facebook 

Kā jau daudzi būs pamanījuši, kādu laiku ir aktīva mūsu 
draudzes lapa Facebook 
(https://www.facebook.com/PeaceLatvian/). Lai arī ne 
visi to izmanto, interesanti tur parasti atradīs aktuālus 
ziņojumus, reportāžas no notikumiem, vienkārši sakot, 
visu, ar ko ir prieks dalīties ar citiem. Domāts, ka tā 
pastāvēs līdztekus Miera draudzes vēstīm. Ja kāds 
vēlētos uzzināt, kā to izmantot vairāk, mācītājs labprāt 
parādīs, kā rīkoties ar Facebook kopumā, un kā sekot šai 
lapai. 

Tā atrodama pēc sekojošām adresēm (Facebook 
meklētājā var izmantot jebkuru): 
Peace Latvian Ev Lutheran Church 
PeaceLatvian 

Ilmārs Zvirgzds 

https://www.facebook.com/PeaceLatvian/
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SKOLA 

Skola, bērnu stūris, koklēšana, tītariņi 
Otavas latviešu skola darbojas Miera draudzes telpās, par 
ko esam pateicīgi. Varam iekārtot bērnu stūrīti ne tikai, 
kad notiek skola, bet visos sarīkojumos. Draudzes 
pretīmnākšanu var uzskatīt par "outreach" programmas 
daļu, un panākumi ir. Varbūt neiznāk iesaistīt visu skolu 
apmeklēt dievkalpojumus, tomēr skolas ğimeņu 
apgrozība draudzes telpās piedod zināmu dzīvību arī 
draudzei, īpaši tajās reizēs, kad dievkalpojuma 
apmeklētāju ir maz. Skolas ğimenes arī apmeklē ārpus 
skolas sarīkojumus namā, jo bērnu stūrītī visi jūtas ērti.  Ir 
arī jauki, ka patreiz ir vairākas jaunas ğimenes ar maziem 
bērniem, kam skolas nodarbības ir piemērotas. Skola nav 
tradicionāla - ejam rotaļās, dziedam, gatavojam 
rokdarbus. Skolas ietvaros uzsākta arī koklētāju grupa. 
Skolas pēdējā mācību diena šogad būs 7. maijā. Baudīsim 
kopēju azaidu ar draudzi pirms ārkārtas pilnsapulces.  
Vasarā ģimenes ar bērniem vecumā zem 6 gadiem, kuri 
prot sarunāties latviešu valodā, ir aicināti piedalīties 
"tītariņu" nedēļā no 10. līdz 15. jūlijam, Kvebekas 
Tērvetē. Lielākie bērni gaidīti lielajā nometnē. Skolu 
atsāksim septembrī.  
 

Ingrīda Mazute  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

PASAKA 
Nometne „ Pasaka”  Ērgļos,  2017. gada 9.-16. jūnijā 
„ Pasakas”  nometne Latvijas bāreņiem šovasar notiks 
turpat, kur pagājušo gadu - Ērgļos, nometnes vietā „ Ērgļu 
spārni”. Pēc 22 gadu darba nometnes organizēšanā, es 
pensionējos un mēs „Pasakas” kontu Otavā aizvērām. 
Tomēr amerikāniete Jaycee Jensen uzņēmās nometni 
turpināt un pagājušo gadu viņa sameklēja ziedojumus un 
noturēja „Pasaka 2016”. Par to viņa raksta: 

    "Pieņēmām  50 bērnus, bet palika daudz gaidītāju, 
kurus ceram pieņemt citu gadu.  Bāreņi, kuri atņemti 
vecākiem, kuri dzīvo iestādēs, ir pārdzīvojuši briesmas. 
Lietojām jaunas macību metodes, kuras palīdzēja 
bērniem attīstīties, lai izaugtu par atbildīgiem un 
veselīgiem  jauniešiem. Jauno metodi "Trust Based 
Relational Intervention (TBRI)" apguvām kursos ASV. 
Metode līdzīga tai, ko lieto, atkopjoties no "Post 
traumatic stress disorder".  Nometnē ir viens audzinātājs 
uz diviem bērniem, lai izveidotu tuvas attiecības, lai bērni 
jūt, ka ir vajadzīgi un mīlēti. Audzinātāji no ASV un 
Latvijas visi darbojas brīvprātīgi."  

    Jaycee ir ar mieru atkal organizēt nometni,  tikai lūdz 
manu palīdzību. Esmu gatava piedalīties un arī no Otavas 
- Rebeka Baumgart. Meklējam ziedojumus. Čekus 
jāraksta uz LRDF (Latvian Relief and Development Fund) 
ar piezīmi, ka tas ir „Pasakai”. Sūtīt Dainai Braunai, 1372 
Randall Avenue, Ottawa, Ontario, K1H 7R3. Ja vajag, 
variet saņemt nodokļu kvīti.  

Ingrīda Mazute 
 
 

          Foto: Jaycee Jensen 
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Mākslas darbu klusā izsole un saviesīgs vakars 
 

piektdien,2. jūnijā plkst.19:00 
Miera draudzes namā 

 
Līdzekļu vākšanas sarīkojums draudzes atbalstam 

 
Anša Bērziņa, Gundegas Cennes, Jāņa Gaiļa, Nikolaja Garā, Alises Kalniņas, 
Vilmas Kasparsons-Elb, Itas Ozolas, Dzintras Palejas, Visvalda Reinholda, 

Daiļa Rožlapas, Br. Treimaņa, Jāņa Zuntaka darbi, kā arī Moorcroft keramika, 
japāņu kimonos, Ben Bablelowsky un vairāki nezināmu mākslinieku mākslas 

darbi. 
 

Visi darbi ziedoti Miera draudzei. 
 

Ierodoties Jūs sagaidīs vīna glāze un silti pīrāgi 
Vakara gaitā Jūs priecēs: 

 

* jauniešu mūzikas grupa “Wildcard”,  
balss - Andris Skuja, bungas - Pauls Skuja 

 

* bufetes galds ar saldēdieniem un kūkām latviešu/eiropiešu stilā 
 

Klusās izsoles noslēgums plkst. 20:30 
 

Ieejas maksa $20, bērniem bez maksas! 
 

 
 

 
Moorcroft-Keramika “Flambē orchid” uz zaļa pamata 
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Otavas Miera draudze aicina uz 

ekumēnisku dievkalpojumu 

sestdien, 13. maijā, plkst. 11:00, 
 

piedaloties Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskapam-metropolītam 

Zbigņevam Stankēvičam.  
Pēc dievkalpojuma arhibīskaps Z. Stankevičs uzstāsies ar priekšlasījumu,  

kā arī atbildēs uz Jūsu jautājumiem,  

kam sekos saviesīga pēcpusdiena ar Latvijas vēstniecības Otavā piedāvātajiem 
atspirdzinājumiem un cienastu. 

Visi laipni lūgti piedalīties! 

Arhibīskapa Z. Stankeviča vizīti Kanādā organizē un atbalsta Latvijas vēstniecība Kanādā 

 

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 

jūlija sākumā 

Rakstus un sludinājumus iesniegt līdz 

2017. gada 24. jūnijam 

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 MAIJS - JŪLIJS 

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-
Šēnai, 613-824-5940, e-pasts h.tennesens@gmail.com 

 

        Maijs 

4 ceturtdiena 12.00 Senioru saiets 

7 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, Lieldienu laika ceturtā svētdiena, Pērm. Daina Brauns. 
Sekos - ārkārtas pilnsapulce - Renewal of Call māc. Ilmāram Zvirgzdam.  
Pēdējā skolas diena sākas plkst. 10.45 

9 otrdiena 19.00 Draudzes valdes sēde 

10 trešdiena 10.00 Dāmu komitejas sēde 

13 sestdiena 11.00 Ekumēnisks dievkalpojums, viesojas Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs 
Stankēvičs. Piedalīsies koris. Pērm. Ģirts Sīpoliņš.  
Sekos Z.Stankēviča priekšlasījums un saviesīga pēcpusdiena 

14 svētdiena  Dievkalpojums nenotiek 

16 otrdiena 10.00 Nama tīrīšanas talka 

18 ceturtdiena 11.00 Garīgā stunda 

21 svētdiena   Dievkalpojums nenotiek  (garā nedēļas nogale) 

28 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, Lieldienu laika septītā svētdiena, Pērm. Jānis Krūmiņš. 
Sekos Ottawa Race Weekend Latvijas komandas dalībnieku sagaidīšana un 
sumināšana 

 

         Jūnijs 

1 ceturtdiena 12.00 Senioru saiets 

2 piektdiena 19.00 Gleznu klusā izsole un saviesīgs vakars. Skat. sludinājumu 

4 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, Vasarsvētki. Pērm. Andris Lange 

7 trešdiena   10.00 Dāmu komitejas sēde 

11 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, Trīsvienības svētki. Pērm. Jānis Krūmiņš 

13 otrdiena  19.00 Draudzes valdes sēde 

14 trešdiena 19.00 Svētbrīdis 14. jūnija piemiņai, Pērm. Ģirts Sīpoliņš. 
Sekos filma "Tēvi tur". 

15  ceturtdiena 11.00 Garīgā stunda    

18 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, Otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Daina Brauns 

20 otrdiena 10.00 Nama tīrīšanas talka 

25 svētdiena 19.00 Dievkalpojums, Trešā  svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Tim McDade. 
Sekos Jāņu svinības. Bilingual Service followed by Jāņi festivities. 

 

       Jūlijs 

2 svētdiena  Dievkalpojums nenotiek (garā nedēļas nogale) 

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

 

 

 

mailto:h.tennesens@gmail.com

