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Tu, pelēkā zeme,
Vai dosi tik daudz,
No tevis cik gaida,
Kā lūdz un kā sauc?
Skan meži un strauti,
Skan tīreļa kakts,
Skan debess un zeme,
Skan diena un nakts.
Un dūc vien un klaigā
Un nenorimst,
Līdz silti vēji,
Līdz ziedi dzimst.
Pēc mīlestības,
Pēc laimes viss sauc. –
Tu pelēkā zeme,
Vai dosi tik daudz?!

Mācītāja ILZE LARSEN
269-214-1010
revilze@hotmail.com
Draudzes priekšniece KRISTĪNE KONTERE
952-412-4591

3152 17th Ave S
MINNEAPOLIS, MN 55407
612-722-4622,
mndraudze@gmail.com
www.mndraudze.org
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Draudzes dzīve martā
~Dievkalpojumi notiek klātienē~
Trešdien, 2. martā, plkst. 17:00 – Pelnu diena. Virtuālais Dievkalpojums ar citu
draudzi.
Svētdien, 6. martā, plkst.10:30 – Oskara Kalpaka piemiņas dievkalpojums.
Dievkalpojumu kuplinās vīru ansamblis. Sekos kafija un sadraudzība.
Ceturtdien, 10. martā, plkst. 11:00 – Bībeles stunda baznīcas lejas telpā un Zoom.
Sālamana Mācītāja grāmata.
Svētdien, 13. martā, plkst.10:30 – Gavēņa laika otrā svētdiena. Dievkalpojums ar
Dievgaldu. Sekos kafija un sadraudzība.
Svētdien, 20. martā, plkst.10:30 – Gavēņa laika trešā svētdiena. Dievkalpojums.
Sekos kafija un sadraudzība.
Svētdien, 27. martā, plkst.10:30 –Gavēņa laika ceturtā svētdiena. Dievkalpojums ar
Dievgaldu. Sekos sadraudzība. Latviešu skolas sarīkojums plkst.12:00.
Svētdien, 3. aprīlī, plkst. 10:30 – Gavēņa laika piektā svētdiena. Dievkalpojums.
Sekos kafija un sadraudzība.
Svētdien, 10. aprīlī, plkst. 10:30 – Pūpolu svētdiena. Dievkalpojums ar Dievgaldu.
Sekos kafija un sadraudzība.
Dievkalpojumi tiek raidīti tiešraidē internetā: facebook.com/151677648181316/live/
Mācītāju Ilzi Larsen trešdienās var sazvanīt pa draudzes telefonu
(612) 722-4622.
Draudzes biroja stundas

Pērminderu kalpošana

TREŠDIENĀS no 10:00 līdz 14:00,

L. Dingley, E. Duņēns, V. Konters,
N. Neiberga, A. Roethler, A. Vīksniņš,
S. Straumane, V. Sviķis.

mācītāja Ilze Larsen,
grāmatvedis Indulis Valters un
darbvede Laila Švalbe.

Pateicamies!
Dāmu Saime

Baznīcas durvis darba laikā ir
slēgtas, lūdzu piezvaniet durvju
zvanu.

Ja vēlaties likt ziedus uz altāra, zvaniet
Laimai Dingley (651) 271-3337 vai
Selgai Pētersonei (651) 484-6046

2022. gada 20. februārī Mineapoles draudzes gada sapulces dienā,
pēc grūtām dienām…
„Nāciet, atgriezīsimies atkal pie tā Kunga! Viņš mūs darīs
jauna dzīvības spēka pilnus...lai mēs dzīvotu Viņa vaiga priekšā.”

GARĪGĀ
MAIZE

Atvērsim sirdis Dieva Vārda patiesībai kā tā atskan I Mozus
grāmatā: Un Jāzeps sacīja saviem brāļiem: "Es esmu Jāzeps! Vai mans
tēvs vēl ir dzīvs?" Bet viņa brāļi nespēja atbildēt, jo tik iztrūkušies tie bija, viņa priekšā
stāvot. Un Jāzeps sacīja saviem brāļiem: "Nāciet tuvāk klāt!" Un tie pienāca. Un viņš
sacīja: "Es esmu Jāzeps, jūsu brālis, kuru jūs pārdevāt uz Ēģipti. Bet tagad neesiet
apbēdināti un nebīstieties, ka jūs mani esat šurp pārdevuši, jo Dievs mani šurp sūtījis,
lai jums saglabātu dzīvību. Jo šis ir otrais bada gads šinī zemē, un vēl būs pieci gadi,
kuros nebūs nedz aršanas, nedz pļaušanas. Bet Dievs mani jums pa priekšu ir sūtījis,
lai jums būtu palikšana virs zemes un jums saglabātu dzīvu lielu izglābto pulku. Tā ne
jūs mani šurp esat sūtījuši, bet Dievs, un Viņš mani ir iecēlis faraonam par tēvu un par
kungu visam viņa namam, un par valdnieku pār visu Ēģiptes zemi. Steidzieties
atgriezties pie mana tēva un sakiet viņam: to tev liek teikt tavs dēls Jāzeps: Dievs mani
ir nolicis par kungu visai Ēģiptes zemei; nāc pie manis un nevilcinies!
Visvarenais Dievs, dāvini savu Svēto Garu, lai tas mūs pārceļ pāri tūkstošu gadu
robežai un ļauj saredzēt Jāzepa dzīves stāstā Tavu vadošo roku. To lūdzam
Jēzus Kristus vārdā, Āmen.

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū! Šī ir neparasta diena jūsu draudzes dzīvē. Dēļ
ugunsgrēka jūsu mīļās mācītājas Ilzes dzīvoklī, līdz ar viņu un MJ jūs negaidīti esat
piedzīvojuši, ko nozīmē atsaukties
apustuļa Pēteŗa vārdiem un kalpot cits
citam – ar spēku, ko piešķir pats Dievs.
Tāds spēks sen, sen tika piešķirts
Jāzepam. Viņš nonāca Ēģiptē tikai pēc
tam, kad viņa paši brāļi pārdeva viņu uz
Ēģipti. Brāļi pārdod brāli. Mirklī, kad
pasaule aiztur elpu un lūdz un lūdz, kaut
neizceltos kaŗš, atskan visādi prātojumi
par to, kas notiks, kas patiesības
ienaidnieks, kas draugs. Toreiz? Jāzeps
pamatoti būtu varējis savus brāļus
uzskatīt par ienaidniekiem! Bet, pēc tik
daudziem gadiem viņus ieraugot,
Jāzeps vienīgi redzēja savus brāļus. Tos, kuŗus viņš mīlēja. Un
pēkšņi, aizmirsts bija viss cits, palika tikai mīlestība. Un Dieva dota mīlestība, kā Pāvils
vēsta Korintiešiem 13. nodaļā: tā nemeklē savu pašas labumu, tā nepiemin ļaunu…tā
panes visu, uzticas visam, tā cer uz visu un iztur – visu!

Ticu, ka Jēzus, varbūt, ka visgrūtākā pavēle, mīlēt savu ienaidnieku, Viņa
mīlestībās dēļ kaut kā kļūst iespējamāka, kad dziļi pārdomājām 36. pantu: esiet
līdzcietīgi, esiet žēlsirdīgi, “compassionate”, kā jūsu Tēvs ir žēlsirdīgs. Kā ārkārtīgi labs
skolotājs, šajos vārdos Jēzus katram dāvina cerību. Tik tāļredzīgs un žēlīgs mūsu
Dievs un Viņa Dēls. Jēzus zina, viens pats cīnoties Tu nespēsi to, kas liekas
neiespējami, tas ir, dzīvot tādu dzīvi kādu dzīvoja Kristus, bet saņemot Dieva žēlastību,
Tu būsi iedrošināts – vismaz mēģināt!
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Jāzepa liktenis mums varētu likties traģisks, brāļi viņu pārdod un melo tēvam, ka
viņš miris. Bet izrādās, ka Dievs visu iepriekš tā bija paredzējis, kā dzirdējām: “Dievs
mani jums pa priekšu ir sūtījis, lai jums būtu palikšana virs zemes un jums saglabātu
dzīvu lielu izglābto pulku.”
Uz mirkli iedomāsimies Jāzepa likteni un to, ko piedzīvoja Jēzus. Jāzeps tika
pārdots uz Ēģipti par vergu, Jēzus tika nodots, lai Viņš ciestu un mirtu par tiem, kuŗi
grēcinieki! Abos gadījumos? Dievs ir, kā lapiņā iespiestā dzejolis apgalvo: “Diždraugs,
valdnieks nevien pār jūŗām un dzelmēm, bet arī pār tavām nedienām sūrām.”
Tādās nedienās nonākot, Jāzeps nepazaudēja ticību, tādēļ, ka absolūti ticēja, ka Dieva
roka bija pie stūres. Visu nokārtojot, paredzot, mums pašiem par pārsteigumu! Satiekot
savus brāļus, zīmīgs Jāzepa pirmais jautājums: “Vai mans tēvs vēl ir dzīvs?” Tā runā
mīlestība, tā runā cilvēks, kas nekad nav uzdevis ticēt, cerēt un mīlēt.
Tā sena cilvēka stāsts šodien vēl skan laikmetīgs, kad notiek tas, ko nevienam
mēs nebūtu novēlējuši. Varbūt nebūsim kā Jāzeps, kas tika iecelts par kungu pāri
citiem Ēģiptē, lai saglabātu savu tautu, tā traģēdiju pārvēršot Dieva paredzētā rīcībā bet varbūt būsim spējīgi cits citam bēdās apliecināt: “Tiem, kas mīl Dievu un kas pēc
Viņa iepriekšējā nodoma ir aicināti, viss nāk par labu.” (Rom. 8:28)

Paldies Dievam, ka Viņš stāvēja klāt mācītājai Ilzei un MJ un dzīvnieciņiem!
Tagad līdz ar viņiem, lai arī visai draudzei Kristus atklātu, kā arī caur to, kalpojot cits
citam, var rasties, kas labs!
Tik atšķirīgos, un tomēr, līdzīgos apstākļos, to piedzīvoja Jāzeps, viņa brāļi, tēvs, un
katrs Jēzus māceklis un sekotājs! Kā Dievs, meistarīgs visu lietu pārkārtotājs, žēlīgais
un spējīgais cilvēku pārveidotājs!
Viņš vada un liek griezties stūres ratam. Mūsu katra dzīvē kā arī jūsu mīļās
mācītājas, MJ, ģimenes, draudzes, Baznīcas, un latvju tautas dzīvēs. Ticu, ka Jēzus
mums nepavēlētu ko darīt, ja Viņš tiešām neticētu, ka mēs to spējam! Vismaz mēģināt!
Viņš, kā vislabākais skolotājs, aptver, ka daudz prasījis no mums, kuŗiem jādzīvo šeit
virs zemes, no kuŗas kādreiz tālu liekas Dieva valstība! Varbūt arī tādēļ Viņš savā
žēlastībā atgādina: “Jūsu alga būs liela un jūs būsiet Visuaugstā bērni, jo Viņš ir laipnīgs
pret nepateicīgajiem un ļaunajiem. Tādēļ esiet žēlsirdīgi, kā arī jūsu Tēvs ir žēlsirdīgs!”

Kā bija Jāzeps, kā bija Jēzus, kā tik bieži esat paši bijuši, vai piedzīvojuši! Kā
dziedājām, “dvēsele, kas prot pat Dievu just, Tā, kalniem sagrūstot, ar nevar zust!
Un sirds un gaišais prāts, tiem sprausts tak mērķis kāds! - jo - Dievs ir mans gans un
sargs, mans gans!” Āmen!

>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<
LŪGŠANA
Lūgsim Dievu,
Debestēvs, mēs tuvojamies Tev kā viena draudze, lūdzot Tavu svētību
draudzes darbam, mācītājai Ilzei, viņas ģimenei un ik vienam draudzes loceklim. Mēs
pateicamies Tev, ka esi tik žēlīgi stāvējis klāt un mūs svētījis caur daudziem gadiem un
arī tik nesen. Kā Vislabākais Gans un uzticīgākais Sargs, lūdzam, arvien esi klāt un
vadi, stiprini un dāvina Svētā Gara spēku Tev uzticīgi sekot. Modini mūsos ilgas vēl
dedzīgāki kalpot cits citam un pasaulei Tava Dēla Kristus mīlestībā un žēlsirdībā. Svētī
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visu Tavu Baznīcu pasaules malu malās, dāvini izprast, ka mēs jau šeit virs zemes
esam debesu valstības darbinieki, un, ka katrs esam Tev vajadzīgs.
Dievs, Tu, mūs katru izproti – visos sīkumos. Tu zini mūsu rūpes, bēdas,
priekus un cerības. Palīdzi mums Tev uzticēt visu, kas mums katram ir pie sirds. Dod
drosmi atzīties savā nespējā vienmēr īstenot Tava Dēla pavēli mīlēt savus ienaidniekus.
Apžēlojies par mums un palīdzi uz katru raudzīties kā caur Jēzus acīm. Mēs
pateicamies, ka caur Jēzu esi mums piedevis, iedrošini piedot arī citiem.
Tēvs, kad notiek tas, kas izaicina, vai izraisa šaubas, bailes - māci mums dziļāk
ievilkt elpu un tavu Garu. Vairo mūsos pacietību un spēju uzticībā gaidīt, kamēr Tu
savā laikā atklāsi, kā viss par labu nāk tiem, kas Tevi mīlē. Tavā priekšā mēs pieminam
visus draudzes locekļus, kuŗi dzīvo tavā mūžīgās dzīvības valstībā, bet arī mūsu sirdīs.
Paldies par viņu kalpošanu, paldies par visiem, kas tik pašaizliedzīgi veic visus savus
pienākumus.
Dievs, šīs dienas ir tik nedrošas tik daudziem. Novērsi kaŗu, no sirds mēs
lūdzam. Lai miers un taisnība uzvarētu ne tikai Ukrainā, bet visās valstīs, katrā tautā.
Tik daudz nežēlīgi cieš dēļ nabadzības, dabas briesmām, pasaules vienaldzības. Arī ja
mums sāp, neļauj mums gaŗām paiet cietējiem. Tu mums esi bijis laipnīgs un tik
žēlsirdīgs, atgādini mums, ka esam radīti pēc Tava tēla un līdzības un, ka Tu esi
piešķīris visu, kas vajadzīgs, lai mēs pārvarētu niknumu, dusmas, ļaunumu, grēku, visu,
kas nenes svētību citiem, vai mums pašiem.
Kungs, no paaudzes uz paaudzi Tu mūs esi svētījis un mācījis, caur mūsu
ģimenēm, bērniem un piederīgiem, Dod, ka mēs kā gudri bērni ne tikai pateicamies par
visām šīm svētībām, bet ar prieku tālāk ar tām dalāmies Tev vien par slavu un godu!

To visu un vēl vairāk mēs lūdzam Tava mīļā Dēla, mūsu Pestītāja
Jēzus Kristus vārdā.
Ar Viņu vienoti, mēs lūdzam:

Mūsu Tēvs debesīs,
Svētīts lai top Tavs vārds.
Lai nāk Tava valstība,
Tavs prāts lai notiek
Kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien,
Un piedod mums mūsu parādus,
Kā arī mēs piedodam saviem
parādniekiem.
Un neieved mūs kārdināšanā,
Bet atpestī mūs no ļauna,
Jo Tev pieder valstība, spēks un gods,
Mūžīgi mūžos,
Āmen.
Archibīskape Lauma Zušēvica
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Ukraina
Ukrainai uzbrūk ienaidnieks, lūdzam, dodies palīgā
Visvarenais Dievs, katra Radītājs un Sargs –
Dodies palīgā –
Kristu, Tu miera nesējs, Pestītājs un Patiesība vienīgā
Dodies palīgā –
Svētais Gars, kas esi brīvs doties, kurp vēlies, un pildīt cilvēku
sirdis un dāvināt cerību.
Mēs lūdzam, Trīsvienīgais Dievs,
Dodies palīgā –
Un esi klāt Ukrainai. Dievs, ir noticis ļauns, paša ļaunuma uzbrukums.
Cieš tavi bērni, mūsu māsas un brāļi Kristū.
Mūsu spēks palīdzēt ir tik vājš, esi Tu viņu spēks, kuŗi cer uz Tevi un
Tiem, kuŗi var palīdzēt aizstāvēt patiesību un novērst, uzvarēt ienaidnieku.
Apstādini to.
Mēs lūdzam paļāvībā un pārliecībā, ka Tev nekas nav neiespējams.
Mēs uzdrīkstamies lūgt, aicini palīgā tos, kuŗi var palīdzēt apstādināt
ienaidnieku, kas kāro pēc Ukrainas un, viltus un melu pavadīts, to grib iekarot.
Kaut notiktu kā esi solījis, ka Gara ieročiem apbruņoti, uzvarēs Tevis apžēlotie
un stiprinātie. Tie, kas grib dzīvot mierā, brīvībā, bez bailēm un briesmām.
Dodies palīgā arī mums, lai mēs atrastu kā palīdzēt. Paldies par visām tām
reizēm, kad esi palīdzējis. Šodien un rīt Tavs Svētais Gars lai vada mūs un caur
mums kalpo, lai mūsu lūgšanas vārdus Tu varētu piepildīt savā žēlastībā,
patiesībā un spēkā.
Lūdzam, no sirds, dodies palīgā un uzklausi, ko esam lūguši Tava Dēla, Jēzus Kristus, mūsu
Pestītāja un Svētdarītāja Gara vārdā. Āmen.
Archibīskape Lauma Zušēvica

>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<
Mīļās māsas un brāļi Kristū!
Lai gan šī rīta baismīgajās ziņas mūs nepārsteidz, pieņemu, ka jūs, kā arī es,
esam satricināti dzirdēt un ziņās redzēt Krievijas uzbrukumu Ukrainai.
Lūgsim par Ukrainas tautu un par Ukrainas iedzīvotājiem, kas stāv par taisnību un
patiesību, kas saprot un atbalsta Ukrainas cīņu par pašnoteikšanas tiesībām.
Būsiet saņēmuši mūsu archibīskapes un LELBA pārvaldes priekšnieces sagatavotās
lūgšanas.
Šorīt, pārlasot šīs dienas lozungu no Brāļu draudzēm, domāju cik trāpīgi.
Tas skan:
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Dievs zvērējis mūsu tēvam Ābrahāmam apsolījumu, lai mēs no
ienaidniekiem izglābti, bez bailēm viņam kalpojam visas savas mūža
dienas. (Lk1:73-74)
Kā mēs varam kalpot Dievam šajā laikā - kad atkal dungo kaŗa bungas?
Kā varam atbalstīt Ukrainu?
Meklēsim veidus - ja jūsu apkārtnē rīkos demonstrācijas, piedalaties!
Droši vien notiks līdzekļu vākšanas akcijas - ierosināšu to mūsu Baznīcas
(LELBA un LELBP) vadībām - palīdzēsim Ukrainai, reizē parādīsim Krievijai, cik daudzi
stāv ar un par Ukrainu.
Dievs, svētī Ukrainu!
Sarma Eglīte,
Vidienes apgabala garīgā vadītāja

>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<
Visuvarenais Dievs!
Kad miers ir izjaukts, drošība atņemta, dzīvība apdraudēta – jo kaŗš ir iesākts, esi Tu sargs un
palīgs!
Tiem, kas bēg, kam mājvietas izpostītas,
kas dzīvo bailēs un neziņā, kas jau sēro,
esi Tu sargs un palīgs!
Tiem, kas gājuši kaujas laukā, kas aizstāv savu tēvuzemi,
kas cīnās par taisnību un tiesu,
esi Tu sargs un palīgs!
Tiem, kas gatavi stāvēt un cīnīties par Ukrainas neatkarību un drošību,
kas palikuši uz vietas, lai pasaulei dotu patiesu liecību par notiekošo,
kas meklē veidus kā ierobežot naida un ļaunuma izplatīšanos,
kas vēlas rast miera ceļu,
esi Tu sargs un palīgs!
Mēs lūdzam, lai nāk Tava valstība un miers un cerība
caur Jēzu Kristu, Tavu Dēlu, mūsu Kungu –
Jo Tu esi mūsu sargs un palīgs! Āmen.

Dieva miers ar mums visiem!
Prāveste Anita Vārsberga-Pāža LELBA - Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā
2022. gada 24. februārī

>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<

Bībeles stundas ar mācītaju Ilzi
Ceturtdien, 10. martā, plkst. 11:00 – baznīcas lejas
telpās un ar Zoom.

DRAUDZES
DZĪVE

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<
Rokdarbu pulciņš
Tiekas 16. martā plkst. 10:30 no rīta.
Ināra Porietis (612) 824-0809

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<
LAJU VADĪTS DIEVKALPOJUMS,
DRAUDZES GADSKĀRTĒJĀ SAPULCE UN
ZUPU PUSDIENAS KAZDANGAS BĒRNU ATBALSTAM

PALDIES
ARCHIBĪSKAPEI LAUMAI ZUŠĒVICAI PAR
DIEVKALPOJUMA SASTĀDĪŠANU, LŪGŠANĀM,
SPREDIĶI.
PALDIES VISIEM, KAS VADĪJA DIEVKALPOJUMU.
PALDIES ĒRĢELNIECEI GUNAI KALMĪTEI SKUJIŅAI.

PALDIES „MINEAPOLES DVĒSELEI”- KRISTĪNEI, KAIJAI
MERTZ, VIKTORAM KONTERAM PAR JAUKO MŪZIKU.

DRAUDZES PADOMES SEKRETĀRE
UN DRAUDZES PRIEKŠNIECES
VIETNIECE SARMA STRAUMANE
GATAVA PIEŅEMT
GADA SAPULCES DALĪBNIEKU
PARAKSTUS!
LAIPNI LŪDZU!
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Aleksandram ļoti
labi padodas
smērēt
sviestmaižu
kalnus!

Kartupeli, kartupeli,
kur ir tavi brāļi?
Kristiāns un
Kristofers, tie ir tavi
brāļi!

Kristīne un Vanesa jaunajos
priekšautos smaidīdamas maisa
lielos zupas katlus!

Kas Baibai pazudis, vai lielais zupas katla kauss?
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Paldies, ka atbalstījāt
13
GADS!

ZUPU PUSDIENAS

Kazdangas skolas
bērnu a t b a l s t a m
Kopā 14 dažādas zupas
Paldies!

Eva, galvenā saimniece Anita un Laima.

Latviešu skolas bērni un vecāki, spītējot
lielajam salam, 19. februārī piedalījās
Ukrainas atbalsta akcijā pie štata kapitola
ēkas St. Paulā.

DVĪŅU
PILSĒTĀS UN
PASAULĒ

Nūra un Kaija kopā ar Kristīni zīmē plakātus.

Pirms došanās uz kapitolu.

SVĒTRĪTA ZVANI 2022 MARTS • DVĪŅU PILSĒTĀS UN PASAULĒ

Kopā ar ukraiņu tautu!

Pie kapitola.
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LATVIAN CREDIT UNION ANNUAL
MEETING
JOIN US VIRTUALLY ON SUNDAY, MARCH 13TH, 2022
12:00 PM - 1:00 PM
Due to impacts of the COVID-19 global pandemic, and state and local
guidelines that presently discourage mass gatherings, the Latvian Credit
Union annual meeting will be held virtually.
Members will have the opportunity to join the meeting via video on
their personal device (computer, tablet or mobile phone) or by dialing
into a conference line by phone.
WHEN: SUNDAY, MARCH 13TH, 2022
TIME: 12:00 PM - 1:00 PM
WHERE: VIRTUAL - VIDEO CONFERENCE OR DIAL-IN BY PHONE
REGISTRATION*: REGISTRATION IS REQUIRED TO ATTEND THE EVENT!
*RSVP by phone (612)722-5004 or e-mail lcu@latviancu.com.
A meeting link will be sent to you two days prior to the event.
AGENDA:
We will review the financial state of the Credit Union, approve the
budget, hear from our CEO, Board of Directors and Supervisory
Committee. The complete board packet will be sent electronically prior
to the meeting for your review.
If you have any questions, please e-mail or call Latvian Credit Union
staff.
Thank you for your continued support and membership.

Secretary, Board of Directors
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MINESOTAS LATVIEŠU
KREDĪTSABIEDRĪBAS
GADSKĀRTĒJĀ BIEDRU SAPULCE
SVĒTDIEN, 2022. GADA 13. MARTĀ
12:00 PM – 1:00 PM
Sakarā ar COVID-19 globālās pandēmijas ieviestajiem pasākumu
ierobežojumiem, Latviešu kredītsabiedrības biedru sapulce notiks
attālināti. Kaut arī netiksimies klātienē, būsim priecīgi jūs visus redzēt
un dzirdēt Zoom platformā.
DATUMS: SVĒTDIEN, 2022. GADA 13. MARTĀ
LAIKS: 12:00 PM - 1:00 PM
SAPULCES NORISE: ATTĀLINĀTI
*Lūdzam iepriekš reģistrēties, piezvanot kredītsabiedrības birojam
(612)722-5004 vai nosūtot e-pastu uz lcu@latviancu.com.
Biedriem būs iespēja iezvanīties pa telefonu vai pievienoties Zoom
sanāksmei izmantojot mobilās iekārtas. Pilna sapulces darba kārtība tiks
nosūtīta elektroniski piektdien, 11. martā.
SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA:
2021. gada sapulces norises pārskats un tā apstiprināšana, vadības
ziņojumi un to pieņemšana, valdes prezidenta un izpilddirektora
ziņojumi, 2022. gada budžeta pārskats un tā apstiprināšana.
Ja jums rodas kādi jautājumi vai būs nepieciešama palīdzība iezvanīties
Zoom sanāksmē, lūdzu sazinieties ar kredītsabiedrības pārstāvjiem
(612)722-5004.
Ceram jūs visus redzēt attālinātajā sapulcē!
Latviešu kredītsabiedrības valdes sekretārs.
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Mineapoles/St. Paulas Latviešu skolas saime aicina visus uz
Draudzīgā aicinājuma
sarīkojumu
Svētdien, 27. martā plkst. 12:00
Draudzes nama zālē
Programmā:
-Saruna ar mākslinieci un režisori Māru Pelēci par viņas filmu
„Valiant. Brauciens uz brīvu Latviju!”
(dokumentālā filma par trimdas latviešu politiskajām
demonstrācijām), fragmenti no filmas
-Skolas bērnu priekšnesumi
Jūsu atbalsts palīdzēs turpināt latvisko izglītību Dvīņu pilsētās, kā arī sniegs atbalstu
ģimenēm sūtīt bērnus vasarās uz latviskām bērnu nometnēm, skolām un izglītojošiem
ceļojumiem, kā „Sveika, Latvija!”
Sadraudzība tūliņ pēc dievkalpojuma pirms programmas.

Gaidīsim ciemos!

Dziesmu svētku ziņas
XV Dziesmu svētkos nebūs atsevišķa folkloras koncerta, bet būs “Dziesmu sēta”
– skatuve, kur paredzēti dažādi neformālāki, personīgāki priekšnesumi ar uzsvaru uz
folkloru un tautas mūziku.
“Dziesmu sēta” būs atvērta publikai trīs dienas, klausītāji var nākt kad grib.
Galvenais, “Dziesmu sētas” koncertiņi būs bezmaksas, nav jāpērk biļetes.
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Apmēram ducis grupu ir jau pieteikušās. Uzstāsies pazīstamas grupas kā
Sudrabavots un Teiksma, bet arī pavisam jaunas grupas kā Migla un Maizes senči.
Piedalīsies grupas no Latvijas, ieskaitot Dzeguzīte, Līgas un jauniešu folkloras studija
Banga. Būs Trejdeviņi, Pauls Švalbe un arī koklētāju “jam”.
Ir vēl laiks pieteikties “Dziesmu sētai”! Programmā ir vēl daži brīvi laiki;
uzstāšanās laiki ir 20 minūtes.
Ja Tu vai Tavs ansamblis dzied/spēlē tautas mūziku vai folkloru vai no tās
iedvesmojaties (post-folklora, etno-džezs, elektrofolks utt.) un vēlaties nepiespiestā
gaisotnē uzstāties, lūdzu sazinies ar Amandu Zaesku (amanda.zaeska@gmail.com),
vēlams līdz marta sākumam.
“Dziesmu sēta” darbosies:
piektdien, 1. jūlijā, plkst. 12:00–17:00, InterContinental Hotel Great River Court
sestdien, 2. jūlijā, plkst. 12:00–15:00, InterContinental Hotel Great River Court
svētdien, 3. jūlijā, plkst. 12:00–14:00, Landmark Center Musser Cortile
Amanda Zaeska

>>>>>>>><<<<<<<<
XV Vispārējo ASV dziesmu un deju svētku Rīcības komiteja aicina
latviešu māksliniekus piedalīties mākslas izstādē.
Būtiska dziesmu svētku sastāvdaļa blakus koru koncertiem un deju uzvedumiem, kā
arī citiem kultūras pasākumiem ir vizuālās mākslas izstāde. Šoreiz tā notiks, nedaudz
pārfrazējot svētku saukli, "- maz' bišķiņ savādāk!".

Izstāde būs skatāma nevis kādā no centrālās viesnīcas zālēm, bet St. Paulas nozīmīgā
vēstures pieminekļa Landmark Center https://www.landmarkcenter.org/ telpās, kurās
notiks arī vairāki citi svētku pasākumi.
Pēc Ziemeļu galerijas North Gallery (vadītāja Judy Brooks) iniciatīvas to vesela
mēneša garumā no 2022. gada 2. jūnija līdz 3. jūlijam varēs apskatīt ne tikai latviešu
publika, bet arī plašāka sabiedrības daļa - "dvīņu" pilsētu iedzīvotāji un to ciemiņi.
Jāpiemin, ka St. Paula un Mineapole ir arī izcilā latviešu mākslinieka, "ikoniski"
simbolisko riju autora Jāņa Kalmītes dzīves vieta, kurā viņš pavadīja lielu daļu sava mūža.
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Šajā izstādē mēģināsim panākt nojausmu par Amerikas latviešu mākslinieku pēdējo
gadu laikā tapušo mākslas darbu vietu un nozīmi gan mūsu ikdienas, gan kultūras dzīvē mūsu "mākslas rijā".
Aicinam visus ieinteresētos māksliniekus, iesūtīt darbu attēlus pavisam drīz - līdz
marta sākumam!
Ja ir nepieciešams nedaudz ilgāks laiks darbu pieteikšanai, lūdzu sazināties ar
izstādes kuratorēm Māru Pelēci un Lindu Treiju, rakstot uz maksla2022@gmail.com
Centīsimies atbildēt uz jautājumiem, atrisināt problēmas un palīdzēt, jo mēs visi
esam ieinteresēti, lai izstāde izdotos!
Mākslinieki ir sirsnīgi aicināti piedalīties ar saviem pēdējā laikā tapušajiem darbiem,
iesūtot attēlus darbu izvēlei. Izstādē tiks pieņemti oriģināli mākslas darbi, ieskaitot:
gleznas, akvareļi, zīmējumi, grafika, fotogrāfijas un citi darbi uz papīra, kā arī dažādu
materiālu skulptūras un jaukto tehniku darbi.
Iztādei pieteiktie darbi tiks žūrēti.
Pieteikšanās veidlapu un sīkāku informāciju var iegūt Dziesmu svētku mājas lapā
https://www.latviansongfest2022.org/dalibnieki-izstades vai rakstot uz
maksla2022@gmail.com
Izstādi plašākai publikai atklās 2. jūnijā, bet Dziesmu un deju svētku apmeklētājiem un
dalībniekiem, ceturtdien, 30. jūnijā, 11:45-12:30, Landmark Center|North Gallery.
Linda Treija

>>>>>>>><<<<<<<<
Diānas Zandbergas latviešu klaviermūzikas
koncerts tiešsaistē
Latviešu kultūras biedrības TILTS rīkos pianistes Diānas Zandbergas virtuālo latviešu
klaviermūzikas koncertu, sestdien, 12. martā, plkst. 12:00 pm (CST).
Koncerts būs uzfilmēts Siguldas skaistajā Baltais Flīģelis koncertzālē.
Koncertu varēs noskatīties ZOOM platformā.
TILTS priecājas to piedāvāt bez maksas.
Koncerts ir daļa no 2022. gada TILTA virtuālās mākslu un mūzikas sērijas “Kultūras
TILTS.”
Programmā būs Imanta Zemzara, Selgas Mences, Pētera Vaska, Mārītes
Dombrovskas, Daces Aperānes, Ērika Ešenvalda un Andra Vecumnieka klaviermūzika.
Koncertam sekos sarunas ar Diānu Zandbergu un vairākiem latviešu komponistiem, un
klausītājiem būs iespēja uzdot jautājumus.
Informācija par mākslinieci: https://dianazandberga.com/lv/par-pianisti/
un koncertu: https://www.latviesi.com/notikumi/albuma-latviesu-klavierainavasprezentacijas-koncerts-un-atkal-rits
ZOOM saite tiks izziņota "Latvian Cultural Association TILTS" Facebook lapā
@TiltsAssociation un mājas lapā www.tilts.org.
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Draudzes Ziedojumu

Akcija!
„LOGS KĀ DIEVA DARBA RĪKS”
Atjaunosim baznīcas logus!
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Turpināsim atbalstīt!

Nekustamo īpašumu aģente
Larisa (Štolcere) Ozola
Mobīlais 612-991-1760
larisaozols@gmail.com
Vai domājat par nākamo soli dzīvē – pārdot savu māju, meklēt nākamo sapņu māju vai
dzīvokli – kārtoju (visas Jūsu) nekustamo īpašumu vajadzības!
Ar savu darba pieredzi projektu vadībā un tirgū, technoloģijā un sabiedrisko mediju
jomā,
sadarbojos ar klientiem, lai palīdzētu risināt Jūsu nākamos dzīves soļus.
Esmu sertificēta māklere Minesotā, kā daļa no “Lakes Area Realtors”.
Mēs strādājam pa visu Mineapoli un St. Paulu, ieskaitot priekšpilsētas.
Lūdzu sazinaties ar mani ar Jūsu jautājumiem par nekustamo īpašumu tirgu,
vai tas būtu Jūsu nākamais solis drīzumā, vai arī, ja tikai sākat par to domāt.

Labprāt Jums palīdzētu!
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IZKĀRTOJU MĀJAS IZPĀRDOŠANU
Vai jūs pārceļaties? Vai jums ir jālikvidē mājas iekārta?
Jāatbrīvo māja no mēbelēm, traukiem, sīkumiem utt.?
Es varu jums palīdzēt.
- Izšķiroju mantas (sazinoties ar jums) – ko paturēt
ģimenē, ko pārdot, ko izmest.
- Sakārtoju mantas pārdošanai.
- Nocenoju pārdodamās mantas un izsludinu.
- Vadu pārdošanu/Estate Sale.
- Aizvedu palikušās mantas uz labdarības organizācijām.
Maija Zaeska
952-454-4172 (mobīlais), 763-972-2521 (mājās)
mzaeska@gmail.com
SIDRS
Gaumes mainās laikiem līdzi. Tā arī, ko dzeram un
ēdam. Sidrs, vājš alkoholisks dzēriens, kas iegūts no
ābolu sulas, jau sācis palikt par iecienītu dzērienu pie
uzkodām, sevišķi picas, kas cepta ar malku kurinātā
ķieģeļu krāsnī-ceplī.
NUMBER TWELVE CIDER (taproom)
614 North 5th St, Minneapolis, MN 55401
Pirmdien-ceturtdien no 3pm līdz 11pm
Piektdien-sestdien no 11am līdz 12am
Svētdien no 11am līdz 8pm
Īpašnieki Colin Post ar sievu Halinu (Dimants) un
Steve Hance ar partneriem
612-568-6171, www.number12cider.com
VISI DZER TĒJU
La Société du Thé tējas veikals pastāv jau 25 gadus –
piedāvā tējas no visas pasaules. Veikalā var iegādāties
vairāk nekā 200 tējas šķirnes – baltās un zaļās, un
daudzas citas. Tur ir galdiņi, kur baudīt šīs tējas uz vietas,
kā arī var iegādāties piederumus tējas pagatavošanai un
dāvanām.
Veikals atvērts pirmdienās-piektdienās no 12pm līdz 6pm,
sestdienās no 10am līdz 5pm, svētdienās slēgts. Savā
veikalā laipni ielūdz īpašnieki Tony Ruggiero un Božena
Dimants. Viņi sniegs izsmeļošu informāciju par visu, kas
saistās ar tējām.
2708 Lyndale Ave S, Minneapolis, MN 55408
612-871-5148, www.teashop.us

LATVIAN EV. LUTH. CHURCH
of Minneapolis and St.Paul
3152 17th Avenue South
Minneapolis, Minnesota 55407
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Change Service Requested
Church Services and Calendar of Events
Church services are in-person

Wednesday, March 2, 5:00pm – Ash Wednesday. Virtual church service with another
Latvian congregation .
Sunday, March 6, 10:30am – Colonel Oskars Kalpaks Memorial Church Service followed
by fellowship.
Thursday, March 10, 11:00am – Bible study in-person and via Zoom.
Sunday, March 13, 10:30am – Church Service with Holy Communion followed by
fellowship.
Sunday, March 20, 10:30am – Church Service followed by fellowship.
Sunday, March 27, 10:30am – Church Service followed by fellowship.
Sunday, April 3, 10:30am –Church Service followed by fellowship.
Sunday, April 10, 10:30am – Palm Sunday. Church Service with Holy Communion
followed by fellowship.
All services are live streamed via Facebook Live: facebook.com/151677648181316/live/

SVĒTRĪTA ZVANUS izdod Mineapoles – St. Paulas latviešu ev. lut. draudze.
Redakcijas kollēģijā: māc. Ilze Larsen, R. Drone, M. Eglīte, A. Hobbs, L. Sproģis,
B. Sprūde, redaktore Laila Švalbe.
Redakcija patur tiesības iesūtītos rakstus rediģēt un zināmos gadījumos noraidīt.
Manuskriptus lūdzam iesūtīt parakstītus. Ja lietots segvārds, jāmin arī īstais vārds.
Manuskriptus lūdzam iesūtīt elektroniski (tas neattiecas uz īsiem ziņojumiem un
pateicībām).
Rakstus lūdzam iesūtīt līdz mēneša 21. datumam, rakstītus Word programmā.
Redakcija lūdz $30.00 ziedojumu gadā, Svētrīta Zvanu technisko izdevumu segšanai.
CIENĪJAMIE LASĪTĀJI!
Lūdzu paziņojiet ADRESES MAIŅU draudzes birojā.
Svētrīta Zvanus pasts nepārsūta.

