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Mums visiem vienu, māmulīt:

Nr. 6

Šo svina nogurumu kājās
Ar ceļa autiem nokratīt.
No akas pasmelt ūdens spaini,
Cik vien sirds kāro, atdzerties,
Tad veco dvieli vilkt no saiņa
Un mazgāties, ak, mazgāties.
Pa durvīm ienākt, rokas salikt
Un Dieva vārdu izrunāt,
Tur ilgi, ilgi klusu palikt,
Tad celties
un no jauna sākt.

1954. g. (rakstīts izsūtijumā,
Irkutskas apgabalā)

Draudzes dzīve jūnijā
~Dievkalpojumi notiek klātienē~
Svētdien, 6. jūnijā, plkst. 10:30 – Otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
DIEVKALPOJUMS. Vadīs mācītājs Dave Folkerts.
Svētdien, 13. jūnijā, plkst. 10:30 – Trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
Tiešraide ar citu draudzi.
Pirmdien, 14. jūnijā – Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas diena.
Svētdien, 20. jūnijā, plkst. 10:30 – Ceturtā svētdiena pēc
Vasarsvētkiem. DIEVKALPOJUMS. Vadīs mācītājs Dave Folkerts.
Svētdien, 27. jūnijā, plkst. 10:30 – Piektā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
Tiešraide ar citu draudzi.
Par jūlija mēneša dievkalpojumiem paziņosim vēlāk.
Svētdien, 4. jūlijā – Sestā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
ASV Neatkarības diena.
Svētdien, 11. jūlijā, plkst. 10:30 – Septītā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
Tiešraide ar citu draudzi.
Svētdien, 18. jūlijā, plkst.10:30 – Astotā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
Dievkalpojumi tiek raidīti tiešraidē internetā: facebook.com/151677648181316/live/
Sestdien, 2021. gada 5. jūnijā plkst.13:00 – Zigfrīda Zoltnera dzīves piemiņas
dievkalpojums.
Sestdien, 17. jūlijā plkst. 10:00 – Elmāra Priedīša dzīves atceres svētbrīdis.

Draudzes biroja stundas

Pērminderu kalpošana

TREŠDIENĀS no 10:00 līdz 14:00,
grāmatvedis Indulis Valters un darbvede
Laila Švalbe.

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

Ja baznīcas durvis darba laikā ir slēgtas,
lūdzu piezvaniet durvju zvanu.

Pateicamies!

Ja ir kādi jautājumi vai neskaidrības, lūdzu
sazināties ar draudzes priekšnieci
Kristīni Konteri.

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

Vasarsvētku sveicieni!
Jaunas draudzes tapšana!
Dāvana Dievam un Baznīcai!

GARĪGĀ
MAIZE

Šodien īpaši lieli svētki mūsu Latvijas Evaņģēliski luteriskajai Baznīcai pasaulē!
Līdz ar visiem kristiešiem atzīmējam Baznīcas dzimšanas dienu, ko pazīstam gan kā
Vasarsvētkus, gan kā Svētā Gara svētkus! Šogad varam īpaši Dievam pateikties par
to, ka vakar Latvijā tika dibināta jauna - Sofijas draudze! Draudzes mācītājs ir
prāv.emer. Kārlis Žols, kas kopā ar draudzi kalpo Ilzu baznīcā. Notikums ir kā dāvana,
jo tas apliecina, kā aug Kristus dzīvā miesa.
Draudzes nosaukums izraisīja pārdomas par to, kas Bībelē rakstīts par sofiju vai
gudrību. Sakāmvārdos lasām: “Svētīts, kas gudrību rod, un tas, kurš iemanto saprašanu
(..) kas staigā tās ceļus, sasniedz tīksmi, un visas tās takas ved pie miera. Tā – dzīvības
koks tiem, kas pie tās tveras, kas pie tās turas, ir svētīti!” (Sk.3:13, 17-18).
Līdz ar LELBP Virsvaldi lūdzu, lai Dievs svētī jauno draudzi ar tādu gudrību!
Dievs lai dod Kristus patiesībā kalpot un Svētā Gara mīlestības spēkā stipriem būt,
kalpojot Viņam un līdzcilvēkiem ar prieku! Dievs lai piešķir katrai mūsu draudzei un jums
visiem, kas kopā tās veidojiet, izjust Svētā Gara dzīvo spēku kā vēju!
Lūdzu, kaut mēs spētu ticēt Jēzus vārdiem, kas reiz teikti Nikodēmam:
“Nebrīnies, ka es tev sacīju: “Jums jāpiedzimst no jauna! Vējš pūš, kur grib, un tu dzirdi
tā skaņu, bet tu nezini, no kurienes tas nāk un kurp iet. Tā ir ar katru, kas piedzimis no
Gara.” (Jņ.3:7-8) Draudze dzimusi ne jau bez Svētā Gara aicinājuma, Viņa
klātesamības spēka, tāpat kā piedzima Baznīca caur Svētā Gara piepildītiem,
pārvērstiem un pārliecinātiem Dieva bērniem.
Svētais Gars pūš, kur gribēdams. Nestāvēsim aizvējā! Nemēģināsim to ieslodzīt!
Nāk prātā dzejnieka Livara Jankovska vārdi:

“Vējš ir brīvs! Putns ir brīvs!
Zieds ir brīvs!
Cilvēkam ir jābūt
Brīvam!
Arī no vēlmes ieslodzīt
Vēju,
Putnu un
Puķi!”
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Lai Svētais Gars, kā vējš dara mūs brīvus Jēzū Kristū! Ļausim Tam mūs nest! Kā
pravietis Jesaja sola (40:30-31), notiks arī mums: “Nogurst jaunekļi, un pagurst varoņi –
kluptin tie klūp! Bet, kas cer uz Kungu, atgūst spēku, ceļas spārnos kā ērgļi, skrej un
nepiekūst, iet un nepagurst!” Kas tad ir tas spēks, kas ceļ kā ērgļa spārnos, ja ne
Kristus solītais Dieva Svētais Gars, kas dzīvu dara visu savu Baznīcu un jauno Sofijas
draudzi!
Priecīgus Svētā Gara svētkus! Novēlu jums skaistu, ar vēju svētītu dienu!
Jūsu
+ Lauma (archibīskape)

Foto: Baiba Rēdmane

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Mācītājas Ilzes Larsen sprediķis

Šobrīd

daba ir pašā spēka pilnziedā – vismaz šeit Mičiganā kokiem lapas
izplaukušas, dārzā viss aug, pavasara puķes jau ir noziedējušas un laiks vasaras
puķēm atvērt savu plaukumu pienāks kuru katru dienu. Vasaras saulgrieži būs klāt
mazāk par mēnesi no šīs dienas!

Vēls pavasaris un vasaras sākums reiz, pirms pandēmijas sākuma, bija dažādu
izstāžu un tirgus laiks. Van Buren County, kur dzīvoju ar bērniem, katru gadu notika
“Van Buren County Youth Fair”. Nesen bija jābrauc garām lauksaimniecības izstādes
vietai dabūt pirmo un otro Covid poti. Viss ir tukšs un kluss šajā vietā, tikai zīme stāv, kā
atgādinājums par to, kas bijis un, cerībā, ka drīz atkal šī vieta atvērsies. Bērni un
jaunieši parasti atrāda savus audzinātos mājdzīvniekus un izaudzēto ražu. Reiz, arī es
vēlējos mājas saimniecībā savu kaziņu un tītarus, blakus vistām un pīlēm, kas man jau
bija. Bija lieli plāni!
Jo vairāk pavadu laiku dārzā – stādot, kopjot, jo arvien iekšēja balss atgādina, ka
manas rūpes par dārzu un mājdzīvniekiem bija un ir minimālas. Iestādīt, aplaistīt - tas ir
viss ko daru. Man atliek tikai priecāties par to kā viss aug un ievākt ražu. Tā pat līdzīgi
bija ar visiem mājdzīvniekiem - vistām un pīlēm kādreiz izbēru graudus zemē (vai pāri
palikušo popcorn no kinoteātra!), attaisīju un aiztaisīju kūts durvis – dienas beigās man
atlika tikai savākt olas. Viss darbs bija padarīts bez manas pārlieku lielas iejaukšanās.
Pagājušā gada vasarā, pārvācos uz citu dzīves vietu. Iestādīju dārzu. Un pēc kāda laika
atklāju, ka māju apņem vislielākā nezāle, kādu varu atrast. Dārzā nekas neauga un
likās, esmu pazaudējusi savu “zaļo īkšķi.” Nejauši atklāju, ka pie vainas ir melnais
valrieksta koks. Zari ieskauj manu māju un pagalmu no visām pusēm! Izravēt koka
atvases kā parastu nezāli, to nav iespējams. Šogad, mani zemnieces gēni pamodās
(grūti pretoties!) kā katru pavasari un iestādīju, ko Latvijā sauktu par “mazdārziņu”, bet
podos, lai pasargātu saknes no valrieksta koka indes. Patīkami, jo nav daudz jāravē!
Pēc

Mateja evaņģēlija lasījuma manas vai mūsu zināšanas par dārzu, par
augiem un kokiem, un ražu var izrādīties pagalam nenozīmīgas. Bieži man, lasot Jēzus
līdzības, skaidrs ir tas, ka nekas nav skaidrs. Līdzība, kas tiek stāstīta par kviešiem un
nezālēm nedod tādu atbildi un risinājumu, ko es gribētu vai sagaidītu:
“Viņš tiem stāstīja vēl kādu līdzību: “Debesu valstība līdzīga cilvēkam, kas labu sēklu
iesēja savā tīrumā, bet, kad ļaudis gulēja, atnāca viņa ienaidnieks un iesēja nezāles
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starp kviešiem, un aizgāja. Kad izauga labība un vārpās brieda graudi, kļuva redzamas
arī nezāles. Nama saimnieka kalpi atnāca pie viņa un teica: kungs, vai tad tu tīrumu
neapsēji ar labu sēklu? No kurienes gan tur nezāles? Viņš tiem atbildēja: tas ir
ienaidnieka darbs. Tad kalpi viņam jautāja: vai tu gribi, lai ejam tās izravēt? Viņš tiem
atbildēja: nē, ka, nezāles ravēdami, jūs neizraujat līdzi arī kviešus. Ļaujiet abiem augt
kopā līdz pļaujai, un pļaujas laikā es teikšu pļāvējiem: savāciet vispirms nezāles un
sasieniet tās kūlīšos sadedzināšanai, bet kviešus savāciet manos šķūņos.”
(Mt. 13:24-30)

Dievs ir attēlots kā zemnieks, kurš pārlūko savu kviešu lauku un, it kā izsaucās,
sakot: "Cik laba augsne ir šajā vietā! Lūk, nezāles aug tik pat labi kā kvieši, ko es
iesēju!"
Līdzībā Jēzus stāsta, ka sējējs vai zemnieks apmierinās tikai ar vārdiem par to, ka kāds
vārdā nenosaukts ienaidnieks, nakts tumsā un klusībā, kviešos iesēja nezāles sēklu.
Kādēļ gan sēklas sējējs, labais zemnieks un saimnieks, vēlējās atstāt nezāles kopā ar
kviešiem? Varbūt, zemnieks izlēma atstāt nezāles kviešu laukā, jo likās, ka šis vārdā
nenosauktais ienaidnieks pielicis daudz uzmanības un tik daudz enerģiju nezāles
sēšanā - šo ienaidnieku nekas nevarētu apstādināt no atkārtotas iejaukšanās vai pat
kaut kā ļaunāka?

Lai

cik ikdienišķs ir Jēzus līdzības scenārijs, šī līdzība nerunā par parastām
lietām! Ieskatīsimies 139. psalmā. Tā ir vienreizēja slavas dziesma Dievam, kurš rada
visu, kurš zin visu, kurš ir tik liels, ka ir neiespējami saprast. Psalma autors slavē Dievu,
bet tanī pašā laikā, ja lasam psalmu līdz beigām, vēlās arī iznīcināt savus ienaidniekus
Dieva vārdā! Tiešām? Kā var būt, ka tāda slavas dziesma Dievam, neaturas no vēlmes
iznīcināt ienaidniekus?! Tomēr, pašos psalma pēdējos vārdos, dziesminieks piekāpjas
Dievam, un saka: "Pārbaudi mani, ak, Dievs, un izzini manu sirdi; izmeklē mani un
izdibini skaidri manas domas, un lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa, tad vadi mani pa
mūžības ceļu!" (Ps. 139: 23-24) Tā ir atzīšanās, ka Dieva sirds ir iecietīgāka uz
ienaidniekiem un visām nezālēm - burtiskām un pārnestā nozīmē, nekā mūsu pašu.
Dziesminieks atzīst Dieva iecietību un Dieva žēlastību pārāku par savu.

Tāpat

līdzīgi ir arī ar mums. Mēs saklausam Jēzus līdzību par kviešiem un
nezālēm kā kādu notikumu ārpus sevis. Mes domājam šī līdzība ir par sabiedrību vai
tās daļu, par visiem tiem, kas mums nepiekrīt vai traucē. Ak, ja vien mēs varētu izraut
šo nevēlamo no mūsu dārza! Kā būtu, ja šī līdzība par debesu valstību, būtu domāta
lūkojoties uz katru no mums vispirms? Dievs ir tas, kurš sējis sēklu katrā no mums, labo
kviešu sēklu. Mēs labi zinām, ka katrā no mums ir atrodams gan tas, ko ceļam gaismā
un lepojamies, gan tas, ko labprāt paturētu tumsā. Katrā no mums ir arī ienaidnieka
sēta nezāles sēkla. Mārtiņš Luters saka, ka Dieva priekšā cilveks ir vienlaicīgi gan
grēcinieks, gan taisnots. Proti, katrā cilvekā ir atrodami gan kvieši, gan nezāles. Varbūt,
Jēzus līdzības vārdos mēģina pateikt, ka debesu valstība ir atrodama katrā no mums
un, kur mums jāsāk to celt ir,– sākot ar sevi. Tik bieži esam gatavi pamanīt un ravēt
nezāles cita cilvēka laukā, bet aizmirstam, ka arī manā kviešu laukā aug tik pat daudz
nezāles vai pat vairāk – vesels koks!

Dievs bieži uzvedās citādāk nekā mēs to sagaidām vai gribam. Kamēr mums

labpatīk būt par pasaules kārtības policistiem un izravēt pasaulē visu to, kas pasaulē ir
nepareizs, evaņģēlijs stāsta, ka tas nav mūsu uzdevums. Evaņģēlijs saka, ka Dievs var
paciest un pieņemt nezāles labāk nekā mēs. Dievs nonāk ļoti tuvu pie tā, ka aizliedz
mums pat izlemt, kurš un kas šajā pasaulē būtu sodāms vai iznīcināms. Mūsu
uzdevums ir rūpēties par abiem – kviešiem un nezālēm. Evaņģēlijs aicina mūs ticēt
Dievam, kurš ir atklājis savu žēlastību Jēzū, ticēt Dieva labestībai uz visiem un visu, un
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neuzspiest Dievam tiesneša lomu pēc mūsu saprašanas. Liekas, šis varētu būt pāri
mūsu spēkiem - kā 139. psalms saka: mēs nevaram to saprast.

Labā vēsts evaņģēlija vārdos ir tā, ka Dieva valstība ir tuvu un tā nāk, lai gan
bieži citā veidolā kā to gaidām, gribam vai iedomājamies.
Labā vēsts ir par Dievu, šo iecietīgo zemnieku un saudzīgo dārza saimnieku, kurš ļauj
visam augt kopā – kviešiem un nezālēm.
Labā vēsts ir šī - Dievs mūsu dvēseli nesūta mūžīgā iznīcībā mūsu nezāļu dēļ, bet ļauj
visam nobriest līdz tam, kad Dievs pats nāks un par visu parūpēsies.
Labā vēsts ir tā, ka pašās beigās mūsu dvēselēs būs palikuši tikai kvieši – labā sēkla un
labā raža. Mans uzdevums, tavs uzdevums ir turpināt sēt kviešus, ļaut lai viss nobriest
bez lielas iejaukšanās un lemšanas, kas labs vai slikts - Dievs to zin. Kad laiks būs
pienācis, Dievs izkārtos visu pēc sava iecietīgā, žēlastības un mīlestības pilnā prāta.

Vasaras

pašā ziedonī, kas nav vairs tālu - paskaties uz labības laukiem,
paskaties uz plaukstošiem dārziem un saredzi tajos mūsu dāsno Dievu! Vai - paskaties
uz zāli, kas aug pie tavas mājas un padomā, cik vienreizēji skaistas un vitamīniem
bagātas ir pienenes un citas nezāles, kas tur aug! Dievs ļauj visam augt un briest pēc
sava dievišķā plāna un gudrības. Sēsim labo sēklu debesu valstībai – atstāsim ražas
vākšanu Dieva ziņā. Āmen.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Mācītājas Gundegas Puidzas 16. maija
sprediķis.
“Dzīves lielceļa sadalošā līnija”
Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un no Kunga Jēzus Kristus! Lai mūs
šorīt uzrunā vārdi no Jāņa evaņģēlija 17. nodaļas, sākot ar 6. līdz pat 19. pantam:
„Tavu vārdu es esmu atklājis tiem cilvēkiem, kurus no pasaules Tu man devi. Tie bija
tavi, un Tu devi tos man, un Tavus vārdus tie ir turējuši. Tagad tie ir atzinuši, ka viss, ko
Tu esi devis man, ir no Tevis, ka esmu tiem devis vārdus, kurus Tu devi man. Un tie ir
saņēmuši tos un patiesi atzinuši, ka es esmu izgājis no Tevis, un viņi tic, ka Tu esi
sūtījis mani. Par viņiem es lūdzu, es nelūdzu par pasauli, bet par tiem, kurus Tu man esi
devis, jo tie ir Tavi. Viss, kas ir mans, ir tavs, un tavs ir mans. Un es esmu pagodināts
viņos. Es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē. Un es nāku pie Tevis. Svētais Tēvs,
uzturi savā Vārdā tos, ko Tu man esi iedevis, lai tie būtu viens tāpat kā mēs. Kad es ar
viņiem biju pasaulē, es uzturēju Tavā Vārdā tos, ko Tu man biji devis, es tos pasargāju,
un neviens no tiem nav pazudis, kā vien pazušanas dēls – lai piepildītos Raksti. Bet nu
es eju pie Tevis, un šo visu es runāju pasaulē, lai tiem būtu mans prieks, kas viņos
piepildās. Es viņiem esmu devis tavus vārdus, bet pasaule viņus ir ienīdusi, jo viņi nav
no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Es nelūdzu, lai Tu viņus paņemtu no
pasaules, bet lai Tu viņus pasargātu no ļauna. Viņi nav no pasaules, tāpat kā es
neesmu no pasaules. Svētī tos patiesībā – tavi vārdi ir patiesība. Kā Tu mani pasaulē
sūtīji, arī es sūtīju viņus pasaulē. Tagad es upurēju sevi viņu dēļ, lai arī viņi būtu svētīti
patiesībā.”
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Lūgšana. Kungs, uzrunā mūs tieši ar to vārdu, kas katram šai rītā visvairāk
vajadzīgs! Jēzus Kristus vārdā! Āmen!
Man ļoti patīk ciemoties draudzēs, un tas nemaz tik bieži nesanāk, ja ir sava
pilna laika draudze, bet jūs ziniet - viesu mācītājiem ir visai grūts uzdevums. Tas
nozīmē runāt ar cilvēkiem, kurus tu parasti nepazīsti, bet kuri viens otru pazīst jau pārāk
ilgi, kas savukārt izskaidro, kāpēc reizēm viesu mācītāju sprediķa laikā draudzes cilvēki
sarauc pieri vai saceļ uzacis, ja tiek pateikts kaut kas vietējā sabiedrībā nepieņemts vai
ja mācītāja vārdi neko ļaunu nedomājot, uzspiež uz kādām draudzei vien zināmām
brūcēm.
Viesu mācītāji nezin, kuri korāļi ir pazīstami un kurus neviens negrib dziedāt; kur
ir ierasts mācītājam stāvēt vai cik skaļi vai lēni runāt. Kādā draudzē joki tiek sagaidīti,
kamēr citur pēc anekdotes dievlūdzēji nikni skatās uz mācītāju un nesaprot, ko viņa te
atbraukusi darīt – jokus dzīt vai dievvārdus teikt. Viesu mācītāji nezin, cik garš sprediķis
attiecīgā draudzē ir pieļaujams un pēc cik minūtēm baznīcēni var sākt demonstratīvi iet
ārā no baznīcas, ja viesu sprediķotājs neprotas. Tāpēc atvainojos jau iepriekš un ceru
ka līdz dievkalpojuma beigām vismaz pērminderi vēl būs palikuši baznīcā, lai nopūstu
sveces un aizslēgtu durvis. Paldies jums par uzticēšanos man vadīt šī rīta
dievkalpojumu!
Bet nopietni: Evaņģēlija vēstī nupat dzirdējām labi pazīstamo Augstā priestera
lūgšanu, kur Jēzus lūdz Tēvu par mums visiem: pazīstamiem, nepazīstamiem,
atšķirīgiem un līdzīgiem, savējiem un viesiem. Manuprāt, šī lūgšana ir tik atbilstoša
laikam, kurā esam gan globāli visa pasaule, gan arī jūs, mīļā Mineapoles draudze šajā
starpposmā, kad iepriekšējo mācītāju esat pavadījuši tālāk ceļā bet nākamo vēl gluži
neesat sagaidījuši. Jēzus teiktais spilgti atspoguļo jūsu draudzes dzīves aktualitātes
pārmaiņu joslā un to laikam būtu grūti neredzēt pat viesu mācītājam.
Šajā laikā dzirdam tādu interesantu toņkārtu: pirms pandēmijas un pēc
pandēmijas – kad dzīve atkal būs “normāla”. Vīrusa izlaušanās cauri mūsu pasaules
plānajai membrānai bija kā tāda šosejas sadalošā līnija. “Pirms” un zināmā mērā “pēc”.
Bija dzīve pirms viss līdzšinējais sākās un mēs pat neapjautām, ko tas varētu nozīmēt,
kad vēl tikai dzirdējām ziņās par kādu lipīgu vīrusu tur tālajā Ķīnā. Un tagad esam it kā
ieslodzīti dzīvē pēc vīrusa izvirduma. Un mēs skaidri redzam, kā dzīve pandēmijas
režīmā mūs un cilvēkus ap mums ir izmainījusi. Būtībā, mēs esam un vairs neesam tie
paši. Mums ir vajadzējis krasi un gandrīz bez izvēles iespējām mainīt savu domāšanu.
Tā ir kā tāda sadalošā, baltā (vai dzeltenā) līnija šosejas vidū: prioritātes un vērtības,
mūsu dzīvesveids un saikne ar citiem, viss jēgpilnais, tas, ko mēs vēlamies no šīs
pasaules, mērķi, kur gribam ieguldīt savu laiku un enerģiju, kā vēlamies dzīvot un ko no
dzīves sagaidām. Sadalošās līnijas ir brīži, kad dzīve kļūst patiešām īsta. Tās atstaro
mums acīs jautājumus: kas mēs esam, kas gribam būt, ko esam darījuši, vai mūsu
dzīvei ir jēga, un vai tā kādu ir ietekmējusi.
Uz šiem jautājumiem nav un nevar būt viennozīmīga atbilde. Tas ir process, kura
laikā mūsu dzīve iegūst skaidrību un nozīmi. Un man jādomā, vai tikai tas nav tas pats,
kas notiek ar Jēzu šī rīta evaņģēlijā?
Dzirdētā Augstā priestera lūgšana ir pazīstama kā daļa no atvadu runas. Tā
notiek pēdējā mielasta vakarā. Jēzus mazgā savu mācekļu kājas un tad iesāk savu
garo monologu par aiziešanu un gaidāmo nāvi. Viņš runā ilgi un daudz – 4 nodaļu,
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117 pantu garumā. Viņš stāsta, ko tas viss nozīmē un kā ies mācekļiem. Taču mēs arī
nojaušam, kas notiek ar pašu Jēzu. Viņš ir norūpējies, arī sirdī salauzts, kaut pilns
paļāvības uz Tēvu. Jēzus rūpes ir kā daudzbērnu mātei, apjaušot agru nāvi, par saviem
bērniem: dažāda vecuma, dažādu dzimumu, dažādu spēju, veselības problēmu, nu un
globālā kontekstā mēs teiktu – dažādu rasu, tautību, kultūru, tradīciju un seksuālo
orientāciju bērniem. Kā pasaule attieksies, kā pasargāt no lielām sāpēm, dzīves
nežēlības, ievainojumiem, cietsirdības, jo Viņš taču mīl viņus (mūs) visus vienādi!
Tas ir tas Jēzus šī rīta evaņģēlijā dzirdētās lūgšanas konteksts. Tā nav vienkārši
lūgšana, kas sākas ar: Mīļo Dieviņ, izdari tā, lai man būtu tā un tā…” Šī ir tāda nedaudz
staigāšana turp un atpakaļ. Nervoza. Mulsinoša. Pagrūti saprotama. Tikpat Jēzum
pašam par sevi cik par mācekļiem. Viņš lūdz Tēvam tikai 3 lietas:1) lai Dievs pasargā
mācekļus, ka viņi ir viens kā Viņš un Tēvs ir viens; 2) lai Dievs pasargā viņus no ļauna;
3) lai Dievs svētī viņus patiesībā.
Pārējais ir tāda kā Jēzus bilance par to, ko Dievs ir darījis, ko Viņš pats ir darījis
un ko pasaule ir darījusi. Un tad seko Jēzus reflekcija par to, kas notiek. Vai jums tādas
sarunas arī ir bijušas? It īpaši vienatnē, kad ziniet, ka neviens (cerams) jūs nedzird un
neredz? Kad jūs runājiet ar sevi, strīdaties, iebilstiet paši sev, uzdodiet sev jautājumus
un tad izdariet prātīgus secinājumus? Citos gadījumos tās var būt sarunas ar labu
draugu. Citreiz ar Dievu. Tā ir tāda laba bezmaksas psihoterapija.
Kad iedziļinos šajā Jēzus lūgšanā, saprotu, ka tā nav nemaz tik atšķirīga no
manām bieži izteiktajām lūgšanām un es pieņemu, ka arī ne no jūsējām. To caurvij tāds
skumjš pavediens. Tā vien šķiet, ka Jēzus mēģina iegūt jel kādu skaidrību un tiecas
sašķirot vecās mantas – kas paturams, kas metams laukā. It kā Viņš būtu nonācis pie
dzīves šosejas sadalošās līnijas un visbiežāk tās ir tādas vietas dzīvē, kur atzīties un
lūgties.
Vai es kā viesu mācītāja stipri nošaušu garām, iesakot, ka mūsu katra dzīves ir
kā tādas sadalošo līniju sērijas, kas, pat braucot ar atļauto ātrumu, strauji ņirb gar acīm?
Mēs taču ikviens varētu atskatīties un skaidri saredzēt šīs līnijas uz savas dzīves
lielceļa: kritiski jautājumi, kas parādījušies ceļā; jauši vai nejauši izdarītas izvēles;
pieteiktas cīņas un dažādie notikumi, kas mainījuši dzīvi.
Sadalošās līnijas formē cilvēka stāvokli un mūsu centienus būt autentiskiem,
uzticīgiem un pilnīgiem. Šajā sakarā Jēzus nav nemaz tik atšķirīgs no mums, cik mums
varētu likties. Šorīt mēs redzam, ka cilvēciskais Jēzus solidarizējas ar mums un mūsu
cilvēcīgumu. Šorīt mēs redzam cilvēcīgo Jēzu šķetinām savas dzīves kamoliņu. Un kurš
gan no mums nezin, kā tas ir? Mēs visi, katrs savā laikā un savā posmā esam gājuši
cauri visām psīchiatres Elizabetes Kubleres-Rosas noformulētajām sērošanas fāzēm: 1)
noliegumam; 2) dusmām; 3) kaulēšanās; 4) depresijai un 5) situācijas pieņemšanai.
Ja es lūgtu jums godīgi atbildēt sev: kas šajā laikā ir tas, ar ko jūs cīnāties? Kas
ir tā sadalošā josla, kas iet cauri jūsu dzīvei? Un vai jūs ziniet, ko ar to darīt? Kas es
esmu, lai jums teiktu, ko darīt? Es esmu tikai viesu mācītāja. Bet vienu gan varu pateikt:
mani pārsteidz tas, ko Jēzus nedara. Viņš neieciklējas sevī un nenorobežojas no citiem.
Viņš nedzīvo dusmās vai aizvainojumā. Viņš nepretojas vai necīnās pretī. Viņš nebēg
prom vai necenšas izvairīties. Viņš nežēlojas vai nemēģina noliegt notiekošo. Tā vietā
Jēzus sastopas ar dzīvi, situāciju jeb šodienu tieši tādā formā, kāda tā ir. Viņš ir ciešā
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kontaktā ar savu cilvēcību tāpat kā ar dievišķumu. Viņš nenoliedz savas sajūtas. Viņš
sēro. Viņš pat reizēm raud, kā lasām citviet evaņģēlijā. Viņš sasauc draugus.
Viņš lūdz Dievu. Viņš dzīvo ticībā, ka sadalošās līnijas otrā pusē vienmēr būs
Augšāmcelšanās prieks.
Kā ir ar mums šajā laikā? Laikā, kad visa pasaule pārdzīvo Covid-19 smago
iespaidu uz teju katru dzīves norisi?
Kā ir ar jums, mīļā Mineapoles draudze šajā laikā, kad jūs esat jaunas garīgās dzīves
gaidīšanā, cerams, spējuši noslēgt iepriekšējo posmu un gatavi piedzīvot nākamo?
Ko darīsim, kad nokļūstam pie nākamās dzīves ceļa sadalošās līnijas?
Kādu attieksmi, izvēli, rīcību jeb uzvedību mēs pārliksim pār to?
Un kā tas mums palīdzēs šo līniju šķērsot? Kā būtu pārņemt stafeti no Jēzus? Kā būtu
nonākt pie šīs simboliskās līnijas, uzticoties mūsu cilvēcībai un uzticoties Dievam, ka
tajā otrā pusē vienmēr būs Augšāmcelšanās prieks jeb kā rokgrupa “Credo” dzied: “Tur
aiz mākoņiem ir saule, tur aiz mākoņiem ir rīts, tur aiz mākoņiem ir labi, lūdzu paņem
mani līdz”- Āmen!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Ieskatīsimies Ingrīdas Cāzeres pārdomās
( Minneapoles – St. Paulas Latviešu skolas bij. absolvente,
skolotāja, dzīvo Tucson, Arizona)

Vai Dievs dzird manas lūgšanas?
Tas ir būtisks jautājums. Es esmu sev to prasījusi, un varbūt Jūs arī. Ir vēl citi jautājumi:
Kāpēc Dievs atbild uz dažām manām lūgšanām, bet citas lūgšanas it kā paliek
neuzklausītas? Kāpēc uz dažām lūgšanām nesaņemu gaidīto atbildi, gadu pēc gada?
Vēlos dalīties ar savām pārdomām un piedzīvojumiem.
Dažreiz nelūdzam saskaņā ar Dieva gribu, jo lūdzam tādas lietas, kas Dievam nav
patīkamas.
Šeit minēšu gadījumu, par ko nesen stāstīja mūsu amerikāņu mācītājs Stīvens
Melde. Viņš teica, ka ir uzaudzis lielā ģimenē, kur bija 11 vai 12 bērnu, bet viņš bijis
pastarītis – pats jaunākais.
Viņš jutās brāļu un māsu apspiests. Un viņš pavisam jauns būdams lūdza Dievu,
lai brāļu un māsu nebūtu – lai viņš būtu vienīgais bērns ģimenē!
Vai Dievs šo lūgumu izpildīja?
Protams, nē. Tā bija pavisam savtīga lūgšana, pretrunā ar Dieva gribu.
Kā varam lūgt pēc Dieva gribas?
Šķiet, ka viss sākas ar to, ka dzīvojam pēc Dievas gribas – mīlam Dievu, mīlam citus
cilvēkus, un mīlam sevi pašu. Tad arī mūsu lūgšanas drīzāk būs saskaņā ar Dieva
vēlmēm un nesīs rezultātus.
Kā rakstīts Jaunajā Derībā, Jāņa 1. vēstulē:
“Un šī paļāvība mums ir uz viņu, ka viņš klausa mūs, ja lūdzam pēc viņa prāta.”
(Ieinteresējām? Turpinājums sekos nākamā Svētrīta Zvanu izdevumā)

PIEMINAM!
Sintija Lazovskis
NOVEMBER 9, 1976 – MARCH 20, 2021

DRAUDZES
DZĪVE

“From everyone who has been given much, much will be required;
and from him who has been entrusted with much, even more will be
demanded.” Luke 12:48
The sun slowly rose from behind the rim of distant forests on the morning of
March 20, 2021. It was Sintija’s last sunrise. It had a surprising clarity, not a single cloud
in the blue immensity of the sky. After a long and difficult struggle, Sintija’s eyes closed
forever on this morning. With the rising of the sun she had passed on towards eternal
peace and final redemption.
A native of Latvia, Sintija moved to Minneapolis, USA, in 1999 to accompany
Juris during his medical training there. In 2001, together with sons Pēteris and Jānis,
they moved to the enchanted island of Cape Breton, where daughters Anna and Helena
were born in 2004 and 2006 respectively. “Life is a road trip”, and it was. Rarely a
weekend would pass without diving into the natural beauty of what Cape Breton has to
offer in spring, summer, and fall. The winter cross country skiing on the Highlands was
possibly the ultimate joy of outdoor life - being face to face with the white immensity of
majestic untouched nature. The natural beauty of Nova Scotia served as a source of
inspiration for Sintija and our family.
Gifted with an attention to detail, a talent
for the visual arts, a natural intuition for all things
musical, and a doggedly enterprising nature,
Sintija excelled in every field that she would
immerse herself in - painting, sewing, quilting,
knitting, and ballroom dancing. She taught her
skills to her children and was so very supportive
of each of our undertakings and consistently
selfless in putting our needs before her own.
Her brightly radiant smile sometimes
belied increasingly painful internal struggles. Sintija’s persistent refusal to give up was a
true inspiration. Reflections of her being remain everywhere. Sintija had been an
embodiment of joy, happiness, and radiant brightness until the twilight days of her life,
and so she will remain in the memories of family, friends and all who knew her. We are
grateful to everyone who cared for Sintija and who helped our family over the last years
of her illness. Any donations in memory of Sintija Lazovskis, please, direct to the
nonprofit Coxheath Hills Trails Association,
address 1330 Coxheath Road, Sydney, NS B1L
1BR.
May you rest in eternal peace, harmony
and grace, our beloved wife and mother, until we
meet again.
Fotogrāfijā no kreisās puses: Juris, Anna,
Jānis, Helēna, Sintija un Pēteris Lazovskis.
(Raksta autors - Juris Lazovskis; fotogrāfijas no
ģimenes albuma)
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Alda Švalbes dzīves stāsts
Dzimis 1969. gada 13. maijā Latvijā, Jūrmalā (Bulduru dzemdību
namā). Vectēvs Ādolfs ar lepnumu par mazdēlu teica: “Man ir puika,
manam puikam atkal puika!”
Aldis skolas gaitas sāk Jūrmalas 4. vidusskolā (vēlāk mainīts
nosaukums, Pumpuru vidusskola) no 1976. gada līdz 1984. gadam un
pabeidz 8. klasi ar priekšzīmīgu uzvedību. Skolas laikā dejo tautas dejas, piedalās
uzvedumos, iemācās adīt un mezglot, nodarbojas ar lidmašīnu modeļu taisīšanu. Pēc 8.
klases absolvēšanas turpina mācības Rīgas Radioelektronikas aparātbūves tehnikumā
(1984.-1988.g.), iegūstot radiotehniķa speciālitāti.
No 1988. līdz 1993. gadam Aldis mācās Rīgas Tehniskās universitātes
Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultātē, kur iegūst inženierzinātņu bakalaura
gradu elektrozinībās, kā arī inženiera-automātiķa kvalifikāciju tehnisko sistēmu vadības
specialitātē. Studiju laikā Aldim radās interese par “bridža” spēli un viņš izveido “bridža”
interesentu grupu, kas tiekas samērā bieži.
Aldim liela interese par dažādām tehniskām shēmām.
Viens no pirmajiem meistarojumiem bija mājai durvju zvans ar vairākām melodijām. 18
gadu vecumā viņš uzmeistaroja aparātu, ar ko spēlēt datora spēles.
No 1993. līdz 1996. gadam Aldis strādā SIA “Baltic Technology Group”, divus
gadus pavada Mičiganas štatā, Detroitā. 1996. gadā Aldi pieņem darbā “UNYSIS”
kompānijā, kur strādā līdz 2001. gadam.
1996. gada septembrī Detroitas latviešu sabiedrības Daugas Vanagu sarīkojumā
satiek savu nākamo sievu Lailu. Pēc divu gadu attālinātas draudzības un neskaitāmiem
telefona zvaniem, 1998. g. 11. jūlijā apprecas Iļģuciema Sv. Jāzepa katoļu baznīcā.
Ģimene, ieskaitot Lailas dēlu Elmāru, pārceļas uz dzīvi Detroitā. Ar Elmāru Aldis labprāt
spēlē mini-golfu, tenisu, brauc peldēt u.c. 1999. g. 21. aprīlī piedzimst dēls Pauls Lukas
Švalbe.
2001. gadā Aldis pieņem darbu
apdrošināšanas kompānijā Minesotas štatā, un
visa ģimene pārceļas tur dzīvot. Aldis iesaistās
Mineapoles-St.Paulas Latviešu ev. lut.
draudzes dzīvē, draudzes padomē, kļūst par
draudzes pērminderu, darbojas arī vietējā
Mineapoles Latviešu skolā un Minesotas
Latviešu organizāciju apvienībā (LOAM).
Aldis nodibina pats savu interneta
kompāniju “Svalbe Enterprises”, palīdz uzstādīt iesācēju kompānijas. Viņš kādu laiku
strādā dažādus gadījuma darbus - labojot telefonus, pārdodot nažus, izvadājot pīcas.
No 2006. gada strādā “US Bank” kā biznesa analists līdz pat sava mūža pēdējām
dienām.
Aldis piedalās 3x3 nometnēs Gaŗezerā (Mičiganas štatā), iemīlot tās gaisotni. Tur
iegūst labus draugus, iesaistās polītikas ievirzē, izmēģina roku rotkalšanā - uztaisa
sudraba gredzenu sev un sievai. Viņam padodas arī koka darbi, grafika,
gleznošana/akvareļi, viņš to sauca par meditāciju.
Brīvā laikā Aldis atrod laiku spēlēt “bridžu” trijos klubos, bet
visvairāk patīk mācīt spēli citiem. (Kāda viņa mācekle teica, ka viņš
vienmēr bijis pacietīgs, iecietīgs un mierīgs mācot un nekad nebārās, ja
viņa izdarīja kādu muļķību.) Pirms vairākiem gadiem Aldis ģimenes
pienākumu dēļ noraidīja piedāvājumu spēlēt profesionālo “bridžu”. Aldis
labprāt arī uzspēlē tenisu un ķegļu spēli (boulingu).
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2018. gada vasarā Aldis ar Lailu apciemoja radus Latvijā. Rudenī, atgriežoties mājās,
Aldim sākās veselības sarežģījumi; 8. decembrī, pēc “MRI” uzņēmumiem atklājās
vairāki audzēji, kā vēlāk izrādījās - melanomas vēzis. Pēc muguras operācijas un
neskaitāmām terapijām, slimnīcas apmeklējumiem un biopsijām, nebija iespējams vēzi
izārstēt un atveseļoties. 2020. gada 11. martā Aldis sāka “hospice” programmu mājās.
Aldis ievilka pēdējo elpu 2020. gada 22. aprīlī plkst.
4:55 pēcpusdienā, 50 gadu vecumā. Aldis atstāj
dēlus Elmāru un Paulu un sievu Lailu, vecākus Gitu
un Andri un māsu Aiju.
Pirms nāves Aldis teica, ka viņa lielākā
svētība un iepriecinājums bija mācīt un palīdzēt
citiem cilvēkiem.
Aldim bija daudz interešu, ar ko piepildīt vaļas
brīžus: meditācija; mūzika - Queen, Beatles, Kenny
Rogers, Louis Armstrong, U2, Ottmar Liebert,
Pēdējos Ziemassvētkos
Pērkons, Labvēlīgais tips, arī klasiskā mūzika;
Taikwando; lasīšana; joki, stāstot stāstiņus; bridža spēle; patika noskatīties labu
detektīvu filmu, nogaršot dažādus ēdienus un iedzert aliņu un uzēst Jāņu sieru.
(sieva Laila)

Aicinām dziedātājus!
NĀC, DZIEDĀSIM KOPĀ 2022. GADA
DZIESMU UN DEJU SVĒTKOS ST. PAULĀ
Būs vienreizēja iespēja dziedāt pašiem savās mājās un piedalīties
lielajā Dziesmu Svētku kopkorī.
The Minneapolis
choir welcomes all
singers. This is your
opportunity to join
the Minneapolis
choir and participate
in the Latvian Song
and Dance Festival
here in the Twin
Cities June 29 – July
4, 2022.
Do you like to sing but worry your Latvian language skills are not good enough to join
the choir? Latvian is a phonetic language and you will do well.
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Man dziesmiņu nepietrūka,
Kaut ir gaŗa vasariņa:

2018. gads „Latvija 100” koncerts St. Paulā, Landmark centrā
Fotogrāfijas no Baibas Olingeres archīva
Koris turpinās noturēt mēģinājumus arī pa vasaru, lai patiesi būtu gatavi šai
vienreizējai iespējai. Minesotas latvieši nākamvasar rīkos dziesmu svētkus, un svētku
kulminācija būs kopkora koncerts.
Kā vietējais koris, mēs ceram, ka piedalīsies pēc iespējas vairāk Minesotas
latviešu. Pa pandēmijas laiku mūsu koris turpinājis darboties, un mēģinājumi notiek
Zoom sapulcēs. Jūs varbūt svētdienās pāris reizes dzirdējāt mūsu apvienotās balsis
virtuālo baznīcas dievkalpojumos.
Mēs atsākām mēģinājumus klātienē, drošā attālumā, tikai tiem, kuri jau vakcinēti,
mūsu baznīcas lielajā zālē, sākot no 2. maija. Zoom Meet savienojums joprojām tiks
izmantots tiem, kuri vēlas turēties tālāk prom no cilvēku grupām. Ja esat viens no
dziedātājiem, kas pievienojās korim Latvijas neatkarības simtgades svinēšanai 2018.
gadā, tad varbūt atceraties, cik jauki bija piedalīties. Bet, ja neesat dziedājuši korī, šī
būtu laba iespēja piedzīvot kaut ko vienreizēju!
Lai saņemtu informāciju par mēģinājumu laikiem un kora mūzikas notīm,
lūdzam sazināties ar mūsu diriģenti,
Gunu Kalmīti–Skujiņu (gmskujina@yahoo.com),
vai diriģentes palīdzi,
Zintu Poni (zintapone@yahoo.com).

Dziesmu Svētku Ziņas
#LatvianSongfest2022 ar lielu prieku paziņo, ka latviešu
pop grupa “Astro'n'out” uzstāsies XV Vispārējos dziesmu un deju
svētkos ASV rokmūzikas vakarā, sestdien, 2. jūlijā, 2022 g. St.
Paulas slavenajā "Palace Theatre” koncertzālē!

DVĪŅU
PILSĒTĀS UN
PASAULĒ

Grupa “Astro’n’out”, kas šogad nosvinēja savu 16 gadu jubileju, ir viena no
Latvijas vispopulārākām pop grupām. Lai arī sastāvs piedzīvojis pārmaiņas, nu jau
ilgstoši grupas kodols ir nemainīgs – Māra Upmane – Holšteine (balss), Juris Kalnišs
(ģitāra, elektronikas), Mārtiņš Elerts (ģitāra, elektronikas) un Toms Poišs (bass)
koncertsastāvā.
Astro’n’out ir uzstājušies lielākajos Latvijas festivālos un koncertzālēs, kā arī
apceļojuši Eiropu, un pirmo reizi apciemos arī ASV! Viņu populārākās dziesmas ir
“Tanki”, “Tici sev”, “Dejot trakāk”, “Multivitamīnu multipaka”, “Haosā” un daudzas citas!
Šomēnes grupas zvaigzne spīd vēl spožāk visā pasaulē, jo viņi izdeva IIHF
pasaules čempionāta hokejā oficiālo himnu “For Glory and Joy”. Čempionāts notiek
tagad Rīgā līdz 6. jūnijam, un “For Glory and Joy” tiek raidīts regulāri televīzijā un pa
radio, mudinājot pasaules hokeja fanus.

Astro’n’out ir sajūsmināti piedalīties XV Vispārējos latviešu dziesmu & deju svētkos ASV
rokmūzikas vakarā, sestdien, 2022. gada 2. jūlijā. Koncertā arī piedalīsies citi ievērojami
mūziķi, un tas tiks atklāts tuvākā laikā. Būs vienreizējs vakars!
Biļetes būs drīz pieejamas.
Vairāk informāciju meklējiet: www.latviansongfest2022.org , www.astronout.lv
Ja tiešām nevarēs nogaidīt līdz Dziesmu svētkiem, Astro’n’out koncertēs šogad,
21. augustā, Mežaparka Zaļajā teātrī!

SVĒTRĪTA ZVANI JŪNIJS • DVĪŅU PILSĒTĀS UN PASAULĒ

Par COVID-19 Latvijā, 2021. maijā
Statistika ņemta no:
Latvia: the latest coronavirus counts, charts and maps (reuters.com) 2021. g. 19. maijā:
Caurmērā 515 jaunas infekcijas parādās katru dienu. Tas ir 45% no lielākā skaita, kas
parādijās 12. janvārī. Kopš pagajušā gada sākuma, bijušas 129,297 infekcijas un 2,298
miruši no tā. Latvijā līdz šim izlietotas vismaz 531,341 COVID vakcīnu devas. Pieņemot
ka katrai personai vajadzīgas 2 devas, var secināt ka 13.9% no iedzīvotājiem ir
vakcinēti.
3. aprīlī Agence France Presse raksta:
Latvia on Saturday opened 10 large Covid-19 vaccination centres in an attempt
to speed up one of the slowest inoculation campaigns in the European Union.
The Baltic state of 1.9 million people has been hampered by slow deliveries of
doses as well as low trust in vaccines, particularly in the ethnic Russian community
which makes up around a quarter of the population.
Latvia currently has the second lowest vaccination rate in the EU after Bulgaria,
with just over seven percent of the population having received at least one jab.
No Latvija avīzes, 10. maijā:
Pēdējo nedēļu saslimstības ar Covid-19 rādītāji skaidri parāda, ka
epidemioloģiskā situācija būtiski pasliktinās – saslimstības pieaugums ir vērojams visā
valsts teritorijā un praktiski visās iedzīvotāju vecuma grupās, tajā skaitā bērnu un
jauniešu vidū. Latvijā aptuveni 90% gadījumu ir izplatīts Covid-19 celms B.1.1.7 jeb
daudz lipīgākais vīrusa variants.
17. maijā Jānis Veidemanis, bijušais Jelgavas pilsētas galva un Annas Hobbs brālēns,
raksta:
Latvijā vakcinācijas līmenis ir otrais sliktākais Eiropas Savienībā. Sliktāk ir tikai
Bulgārijā. Manuprāt pie vainas ir internets, kur tiek izplatītas nepatiesas ziņas par
vakcinācijas kaitīgumu.
Par cik Latvijā ir ļoti izplatīts internets, sevišķi pēc tālmācības ieviešanas skolās,
kad katrai ģimenei, kur ir skolnieki, tika par velti iedots dators. Protams, tajā ielūkojās arī
skolnieka vecāki.
Cilvēki ir ļoti lētticīgi. Atliek kādam viltus ziņu izplatītājam ielikt internetā paša
izdomātu informāciju par vakcinācijas kaitīgumu, kā daudzi to uztver kā patiesību.
Nesnauž arī vakcīnu ražotāji. Krievija un Ķīna nomelno pārējo ražotāju vakcīnas
un slavē savējās.
Propogandas ietekmē krievvalodīgie cilvēki gaida, kad būs pieejamas Krievijā ražotās
vakcīnas, tad arī vakcinēsies.
Pašmāju viltus ziņu izplatītājus bieži vien izskaitļo un soda, bet citu valstu autorus
nevar ietekmēt.
Latvijā šogad bija paredzēti skolēnu Dziesmu un deju svētki, bet Covid dēļ nebūs
vienota gājiena, kopkora un citu pasākumu.
Skolēnu deju un koru kopas varēs sniegt koncertus katrs savā pilsētā.
Ir atcelti daži ierobežojumi sakarā ar Covid. Terasēs sāk darboties kafejnīcas.
Plāno atvērt kosmētiskos un skaistumkopšanas salonus. Bērni skolās kārto eksāmenus
klātienē.
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JĀŅI PILSĒTĀ!
SUMMER SOLSTICE!
23. JŪNIJĀ/JUNE 23
Foundation Shelter, Central Park
2495 Victoria St N, Roseville MN,
(Starp County Rd B2 un County Rd C)
Pulcēsimies no plkst. 6iem (vainagu pīšana), 7os sāksies līgošana
kopā ar draudzes kori
Jāņu siers, pīrāgi, uzkodas, rotaļas un danči
Lūdzam līdzi ņemt groziņus un krēslus, alus atļauts (3,2%, bez stikla;
drīkst krūzēs vai skārdenēs)
Nopietnu lietusgāžu (negaisa) gadījumā pasākums notiks baznīcas
lejas telpās
Informācija pie Baibas Olingeres 612-202-7305

Rīko LOAM

Organized by LOAM

Gathering from 6pm (weaving traditional crowns),
church choir starting at 7pm
Latvian cheese, bacon rolls, other snacks and dancing
Please bring a dish to share and a chair, beer is allowed (3.2%, no
glass; cups and cans ok)
For location please see map on the next page
If there is very severe weather (thunderstorm) we will meet at the
Latvian Church 3152 17th Ave S
For more information call Baiba Olinger 612-202-7305
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AUTOMAŠĪNAS VARĒS NOVIETOT BLAKUS LAUKUMĀ
PARKING IS AVAILABLE NEXT TO THE PICNIC SHELTER

Tiek pārdota kapu vieta
Crystal Lake kapos $600
Kapu vieta atrodas jaunā nodalījumā,
Section 29, Lot 359, Space 1.
Kapu vieta piederēja Ervaldam
Liepiņam.
Ja jums interesē, lūdzu zvaniet
# 612-226-1058,
Mary Wallraff (Liepiņu ģimenes
Executor of Estate).

DRAUDZE PĀRDOD
Almas Trulis gleznu
Cena $40.00
Ja jums interesē, lūdzu
zvaniet uz draudzes kanceleju
612-722-4622

VALODAS STŪRĪTIS
finiša taisne, home stretch (no angļu
sporta term. finish un taisne straight
line; UK home straight. Piem.
virsraksti: Ostas padziļināšana finiša
taisnē, Finiša taisnē ieiet atkal viens
sadarbības projekts).
vērienīgs, (plāns) extensive,
ambitious;
(pārmaiņas, reformas) sweeping;
(apjoms) huge, comprehensive
(piem. virsraksti: Rīgā sācies vērienīgs
ielu ēdienu konkurss, Ģimnāzijā
gaidams vērienīgs remonts).
lēst, to estimate, to calculate
(piem. Tiek lēsts, ka Latvijā ap
2060. gadu uz 100 strādājošiem būs
67 penzionāri).

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!

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
Sunday, June 6, 10:30am – Church Service, pastor Dave Folkerts.
Sunday, June 13, 10:30am – Virtual Church Service with another Latvian congregation.
Monday, June 14 – Remembering the Deportations to Siberia.
Sunday, June 20, 10:30am – Church Service, pastor Dave Folkerts.
Wednesday, June 23, 6pm – Summer Solstice. Foundation Shelter, Central Park,
Roseville.
Sunday, June 27, 10:30am – Virtual Church Service with another Latvian congregation.
More information about July services will be available later
Sunday, July 4 – United States Independence Day!
Sunday, July 11, 10:30am – Church Service.
Sunday, July 18, 10:30am – Church Service.
All services are live streamed via Facebook Live: facebook.com/151677648181316/live/

SVĒTRĪTA ZVANUS izdod Mineapoles – St. Paulas latviešu ev. lut. draudze.
Redakcijas kollēģijā: R. Drone, M. Eglīte, A. Hobbs, L. Sproģis, B. Sprūde, pagaidu
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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 20. datumam.
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