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Dūc zvani, raisās gaviles,
Silts maigums apņem dvēseles,
Šalc dzīvība, zūd bēdas.
Krusts laistās staru spožumā,
Sauc Kristus sirdis drošumā,
Prom nāves drūmās vēdas.
Slava Dievam! Jaunā priekā šalko dzīve,
Izskan dziesmas: Kristus dzīvs!
Vairs nedraud briesmas.
Šalc, līksmo malu pamales,
Uz debess dārziem klusi nes
Sirds lūgsnas kvēlo kaismu.
Liels noslēpums ir atklājies:
Dievs saviem ļaudīm piestājies
Ar nemirstības gaismu.
Slava Dievam! Jaunā priekā šalko dzīve,
Izskan dziesmas: Kristus dzīvs!
Vairs nedraud briesmas.

Nr. 4

Draudzes dzīve aprīlī
* nākamie dievkalpojumi notiks klātienē.*
Piektdien, 2. aprīlī, plkst 18:00 – Lielā Piektdiena. Vada Dave Folkerts,
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/86031342635?pwd=K0VWSlNSUEN3emgvYmVGUWJRTTZNZz09
Meeting ID: 860 3134 2635

Passcode: 521877

Svētdien, 4. aprīlī, plkst. 10:30 – Kristus Augšāmcelšanās svētki - Lieldienas.
DIEVKALPOJUMS . Dievkalpojumu vada mācītājs Dave Folkerts.
Svētdien, 11. aprīlī, plkst. 10:30 – Baltā svētdiena.
Tiešraide ar citu draudzi.
Svētdien, 18. aprīlī, plkst. 10:30 – Gavēņa laika piektā svētdiena.
DIEVKALPOJUMS. Dievkalpojumu vada mācītājs Dave Folkerts.
Svētdien, 25. aprīlī, plkst. 10:30 – Lieldienu laika ceturtā svētdiena.
DIEVKALPOJUMS. Vada assoc. mācītājs Davis Johnson
Svētdien, 2. maijā, plkst. 10:30 – Lieldienu laika piektā svētdiena.
DIEVKALPOJUMS. Dievkalpojumu vada mācītājs Dave Folkerts.
Svētdien, 9. maijā, plkst.10:30 – Lieldienu laika sestā svētdiena.
Tiešraide ar citu draudzi.
Svētdien, 16. maijā, plkst 10:30 – Lieldienu laika septītā svētdiena.
DIEVKALPOJUMS. Vada mācītāja Gundega Puidza.
Svētdien, 23. maijā, plkst. 10:30 – Vasarsvētki – Svētā Gara svētki.
DIEVKALPOJUMS. Vada mācītājs Dave Folkerts.
Dievkalpojumi tiks raidīti tiešraidē internetā: facebook.com/151677648181316/live/
Sestdien, 2021. gada 15. maijā plkst. 13:00 – Alda Švalbes dzīves piemiņas dievkalpojums.
Vadīs mācītāja Gundega Puidza.

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.
Pateicamies!

kasieris Indulis Valters un darbvede Laila
Švalbe.
Ja baznīcas durvis darba laikā ir slēgtas,
lūdzu piezvaniet durvju zvanu.
Ja ir kādi jautājumi vai neskaidrības,
lūdzu sazināties ar draudzes priekšnieci
Kristīni Konteri.

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

25. marts – neaizmirstams datums Latvijai
Šodien ir 25. marts, neaizmirstams datums Latvijai. Šīs
dienas Dieva vārdi no 27. psalma ir ticīga cilvēka kliedziens pēc
palīdzības: “Tu esi mans palīgs! Neatstāj mani un nepamet mani,
manas glābšanas Dievs!” (Ps 27:9)
Domāju par mūsu tautas upuriem, kuri
neiedomājami cieta 1949. gada 25. martā,
kad Padomju Savienības brutālie, nežēlīgie
spēki atsāka izsūtīt latviešus, lietuviešus,
igauņus uz Sibīriju un citiem attāliem reģioniem.
Liels skaits bērnu tika izsūtīti, mērķtiecīgi tika darīts viss, lai
radītu pastāvīgas bailes. Nezinu, vai skaļā balsī viņi kliedza:
“Kungs, neatstāj mani un nepamet mani!” Pie krusta mirstot,
nomocītais Kristus skaļā balsī sauca: “Mans Dievs, mans Dievs,
kādēļ tu mani esi atstājis!” (Mt 27:46b)
Vai briesmās, bailēs, terorā, cilvēku brutalitāti piedzīvojot,
palīdz doma, ka arī Kristus tika naktī saņemts gūstā, spīdzināts un
mocīts, kā nevainīgs cilvēks notiesāts, ka arī Viņam tika piespriests
nāves sods? Vai palīdz doma, ka Viņš mira par mums un augšāmcēlās par mums?
Nezinu. Varu tikai no sirds cerēt, ka katrs, kurš tika izsūtīts, jo sevišķi bērniņi, savā sirdī
juta, ka Dievs nebija viņus atstājis vai pametis, bet devās kopā ar viņiem ciešanu ceļā.
Apustulis Pāvils māca: “raudiet ar tiem, kas raud”! (Rom 12:15b) Nemēģiniet
atbildēt uz jautājumiem, uz kuriem nav atbildes! Raudiet ar tiem, kas raud! Arī, ja
bezdievju okupācijas laikā briesmīgos apstākļos cietušie jau sen miruši, neaizmirstiet
viņus!
Mūsu atmiņa ir viņu kapa piemineklis. Tomēr šodien, rīt un parīt, viņus pieminot,
raudiet arī par tiem, kas cieš tagad - cieš līdzīgi, cieš atšķirīgi, cieš brutalitātes un varas
apspiesti!
Arī tad, ja ne ko citu nevarat, lūgšanās dodieties pie viņiem, jo no cietušo
liecībām spēcīgi atskan tas, ka ciešanās un nāvei acīs raugoties, būt vienam ir tas
visbriesmīgākais.
Pat tad, ja otrs blakus tev tāpat cieš un nezina - dzīvos vai mirs, tas, ka neesi
viens, dod stiprinājumu. Daudz domāju par šai dienai paredzēto lasījumu no Jaunās
Derības.
Kristum mirstot pie krusta, blakus krustā sistais noziedznieks sacīja: “Jēzu,
atceries mani, kad nāksi savā Valstībā!” Un Jēzus tam sacīja: “Patiesi es tev saku:
šodien tu būsi ar mani paradīzē.” (Lk 23:42-43)
Tu nebūsi viens. Dievs tevi neaizmirsīs, kā Viņš neaizmirsa un neaizmirst tos, ko
pieminam.

GARĪGĀ
MAIZE

+ Lauma Zušēvica
(krusts Jurizdikas pilskalnā, Ludzā Foto: Baiba Rēdmane)

Pūpolsvētdienas miera ceļš
“Kad viņš tuvojās Bētfagei un Bētanijai, pie tā sauktā Olīvkalna, viņš sūtīja divus savus
mācekļus, tiem sacīdams: “Noejiet uz šo ciemu, kas pretī. Tur iegājuši, jūs atradīsiet
piesietu ēzelīti, uz kura neviens cilvēks nekad vēl nav sēdējis.
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To atsieniet un atvediet! Ja kāds jums jautā: kādēļ jūs to atraisāt? – tad sakiet: tas ir
vajadzīgs Kungam.” Un tie kas bija sūtīti, aizgāja un atrada visu, kā viņš bija sacījis.
Viņiem atraisot ēzelīti, saimnieki tiem jautāja: “Kādēļ jūs atraisāt ēzelīti?” Viņi sacīja:
“Kungam tas vajadzīgs.” Un viņi atveda to pie Jēzus un, uzmetuši ēzelītim savas
drēbes, uzsēdināja Jēzu tam virsū. Viņam jājot, tie klāja savas drēbes uz ceļa. Kad viņš
tuvojās vietai, kur ceļš ved lejup no Olīvkalna, viss mācekļu pulks priecādamies skaļā
balsī sāka slavēt Dievu par visiem brīnumiem, ko bija redzējuši. Tie sauca: “Svētīts ir
Ķēniņš, kas nāk Kunga vārdā; miers debesīs un gods augstībā!” Daži farizeji no pūļa
viņam sacīja: “Skolotāj, apsauc savus mācekļus!” Bet viņš atbildēja: “Es jums saku: ja
viņi klusēs, tad akmeņi brēks.” Kad viņš pienāca tuvāk pilsētai, uzlūkojis to, viņš sāka
raudāt, sacīdams: “Ak, kaut tu šodien būtu sapratusi, kas nes tev mieru. Bet tas vēl ir
apslēpts tavām acīm. Nāks dienas pār tevi, kad tavi ienaidnieki cels ap tevi
nocietinājumus, tevi ielenks un spiedīsies uz tevi no visām pusēm. Tie notrieks tevi
zemē un tavus bērnus, kas ir tevī, un neatstās akmeni uz akmens, tādēļ ka tu
neapzinājies laiku, kad Dievs tevi apmeklēja.” – Lūkas 19:29-44
Šodien, Pūpolsvētdienā, Jēzus jāj uz ēzeļa un dodas uz Jeruzālemi. Lieldienu
nedēļas sākumā, nonācis pie pilsētas, to asarām acīs uzlūkodams viņš saka: “Ak,
kaut tu šodien būtu sapratusi, kas nes tev mieru. Bet tas vēl ir apslēpts tavām acīm.”
Vai jums neliekas, ka Jēzus tikpat labi to varētu teikt mums šodien? Pēdējo pāris
nedēļu notikumu gaismā, šeit Savienotajās Valstīs
- nežēlība, kas notika Atlantā pret āziešu izcelsmes amerikāņiem, un Kolorādo drīz pēc
tam, atrodu daudz sakarību un līdzību tam kā Jēzus mūs izaicina šodien.
Kad atceramies traģiskos notikumus, kas izraisīti ar šaujamieročiem šajā zemē;
kad atceramies iebrukumu 6. janvārī uz Capitol Hill; protestus, kas notika pagājušā
gadā dēļ George Floyd un Breonna Taylor traģiskās nāves, liekās svarīgi sev atgādināt,
ka mūsu situācija nav nemaz tik jauna. Tūkstošus gadu agrāk, bija ļaudis, kas tāpat
nesaprata un nezināja, kas varētu viņus vest uz miera ceļa, tas palika apslēpts acīm.
Tomēr, vēsturē bijuši tik daudz piemēri mierīgiem protestiem un ne-vardarbīgām
pretošanas kustībām. Šeit minu tikai dažus:
- Mahatma Gandijs vadīja Indijas pamatiedzīvotājus 240 jūdzes līdz Arābu
jūrai Sāls protesta gājienā.
- Vēlēšanu tiesību kustība jeb Suffrage protest, kā rezultātā tika mainīts
vēlēšanu likums.
- Rosa Parks un viena cilvēka pārliecība par cilvēka cieņu un tiesībām rāda
protesta spēku miera ceļā.
- un kam gan vēl būtu jāatgādina Latvijas dziesmotā revolūcija 1988. gadā, kad
dziesma un dziedāšana Mežaparka estrādē vienoja latviešus un sāka atklātu ceļu uz
brīvību no Padomju Savienības.
Nežēlība un vardarbība pēdējās pāris nedēļās, ko minēju sākumā, un mierīgu
protestu vēsture rāda, cik daudz šodien mums visiem jāmācās un cik daudz vēl palicis
nepabeigts.
Kad Jēzus saka vārdus: “Ak, kaut tu šodien būtu sapratusi, kas nes tev mieru,”
raudot par savu zemi un tautu, par Jūdejas galvaspilsētu Jeruzālemi, viņš ir tikko
vadījis mierīgu protesta gājienu.
Pūpolsvētdienā jeb Palmu svētdienā esam raduši to saukt par Jēzus triumfa
gājienu. Ir viegli dziedāt “Ozianna” šodien kopā ar visu kristīgo pasauli, bet tikpat viegli
ir nepamanīt politisku un sociālu vēsti viņa gājienā uz Jeruzālemi. Evaņģēlijs tālāk
stāstīs, ka Jēzus gājiens noslēdzas templī.
Bībeles un vēstures pētnieki stāsta, ka tad, kad Jēzus dodas uz Jeruzālemi
ēzeļa mugurā, otrā pilsētas pusē arī notiek gājiens. Vai to zinājāt? Šis otrs gājiens notika
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katru gadu, kad Roma, okupācijas vara, vadīja savu triumfa parādi. Romas impērijas
ieceltais Jūdejas valdnieks jeb gubernators, kas Jēzus dienās ir Poncijs Pilāts, iejāja
Jeruzālemē baltā zirgā. Un balts zirgs savukārt, simbolizē uzvaru karā, tādā veidā atkal
un atkal pasludinot uzvaru pār pilsētu un tās iedzīvotājiem. Viņu pavadīja ģenerāļi un
viņu ķiveru spožums, skaļa slavēšana un karavīru rindas pilnos ieročos un uniformās.
Trīs gadsimtus vēlāk Aleksandrs Lielais pēc iejāšanas Jeruzālemē, dosies uz templi
pienest upuri….
Cik atšķirīga ir Jēzus parāde un ieiešana Jeruzālemē! Uz ēzeļa, ko lieto darbam
zemnieki Jūdejas laukos, gan jebkurš strādnieks. Tas ir
dzīvnieks, ko lieto miera nolūkiem. Jēzu sanākuši sveikt un
slavēt ir visi tie, kas nepārstāv Romas okupācijas varas eliti.
Viņi sveicina ar palmu zariem, ko ļaudis turpat ceļa malā
noplūkuši. Ļaudis klāj zemē savus darbā un dzīvē novalkātos
apmetņus viņa priekšā. Jēzum nav “izritināts” paklājs ar
sarkanajiem romiešu apmetņiem vai rožlapiņām klāts ceļš kā
Pilātam. Tomēr, ļaudis, kas sveicina Jēzu ceļā uz pilsētu, dara
to pašu, ko politiskā un sabiedriskā elite pilsētas otrā pusē.
Jēzus šo gājienu ir labi izplānojis un ļoti labi saprot kontrastu
tam, kas notiek un ko viņš dara! Viss, ko viņš šodien dara, nav
nejauša sakritība.
Šo mierīgo gājienu, “Miera prinča” (Jes. 9:5) došanos uz Jeruzālemi un to, cik
tas savā ziņā līdzīgs spožajam gājienam pilsētas otrā malā - Romas vara, protams,
pamana. Un tas iesāk procesu, kas beidzās ar Jēzus nāvi dažas dienas vēlāk.
Klusā nedēļa toreiz, liekās, nebija nemaz tik klusa…
Svētajos Rakstos vārdam “shalom”, “miers”, ir dziļa nozīmē. Tas tulkojas kā
miers, harmonija, laba veselība, pilnība, pārticība, pietiekamība. Sacīt vai novēlēt
“mieru”, nozīmē iekļaut visu radību un visus cilvēkus. Būtu neiespējami dzīvot mierā
un harmonijā zem varas zābaka. Jebkādas varas – politiskas, divu cilvēku attiecībās,
krasas sabiedrības noslāņošanās vai citas.
Jēzus gājiens Pūpolsvētdienā liek mums atcerēties un pārdomāt, ka esam
aicināti viņam pievienoties un sekot tur, kur viņš dodas, jo taču esam Dieva bērni caur
kristībām un devuši solījumu iesvētoties Kristus baznīcā. Sekot līdz galam. Katrā solī.
Tas prasa no mums nolikt mūsu ieročus un, to, kur mēs radam nesaskaņas, augsni
naidam, sāpēm, netaisnībai, augstprātībai, bieži vienaldzībai.
Pūpolsvētdienas gājiens uz Jeruzālemi prasa no mums to, kas veicina mieru,
saticību, harmoniju, līdzsvaru, pārticību, pietiekamību, labu veselību – visu, ko šis
vārds nozīmē. Tas ir miers, kas nepaliek baznīcas sienās vai tavā mājā – tas ir miers,
kas prasa tavu aktīvu iesaistīšanos. Vispirms, izvērtējot savu dvēseli Dieva priekšā.
Tikai pēc tam varam kļūt par miera vēstnešiem.
Dievs radījis pasauli un cilvēci ar tik daudz iespējām, tik daudz krāsām, tik lielu
dažādību – miera un mīlestības ceļā, sakot:
“Viss ir labi” (1. Mozus 1-2).
Tas prasa atlaist mūsu dūres – uz visiem laikiem.
Un šī ir Labā Vēsts, evaņģēlijs šai dienai un visai Klusajai nedēļai - to atrodu
manas mīļās Julian of Norwich, vārdos, kas manai sirdij liek atsaukties Jēzus miera
vēstij.
Ceru, tie dos mieru arī jums par to, ka Dievs, kam ticam - Dievs, kurš savu Dēlu
nespēja pasargāt no mūsu grēkiem, no mūsu nezināšanas par to, kas ir miers un, kur
miers atrodams; - ka Dievs, kuram ticam, ir labs un miera un mīlestības pilnība:
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“I saw in my visions that God never has to forgive us because he is incapable of
becoming
angry! For all life is founded in love and without love, life is impossible.
Wrath and amity are inherently opposed. And since God relieves and takes away
our anger, by which he humbles and tames us, he himself must surely be loving,
humble and gentle. And so, God’s response is quite the opposite of angry. We shall
not be safe and blessed until we abide in peace and love. This is what salvation
means. And I beheld God as our genuine peace.”
(“All Will Be Well”: Julian of Norwich;
Ave Maria Press, Notre Dame Indiana, 2008, p. 50)
Iesim! - miera ceļā kopā ar Jēzu. Saņemsim mieru, ko Jēzus mums ir atstājis.
Ne tādu mieru, ko pasaule piedāvā. Bet mieru, ko bagātīgi dod “Brīnišķīgais
padomdevējs, Varonis Dievs, Mūžīgais tēvs, Miera princis” (Jesajas 9:5).
Būsim miera nesēji dzīvē un pasaulē, ko Dievs mums uzticējis. Āmen.
Māc. Ilze Larsen

Sveicieni draudzes 70. gadu jubilejā
Šodien ir Mineapoles-St.Paulas draudzes 70. jubileja!
No sirds sveicu jūs visus un katru lielajos svētkos!
Cik brīnišķīgu un garu ceļu draudze kopā ir nostaigājusi – slavējot
Dievu, darot mūsu Pestītāja kalpošanas darbu līdzcilvēkiem, savas
pilsētas apkārtnē, latviešu baznīcā un pasaulē.
“Kungs, tu esi mans Dievs,
es slavēšu tevi, es godāšu tavu vārdu,
jo tu dari brīnumus!
Jau no senlaikiem tavi nodomi ir patiesi un uzticami!” –
Jesajas 25:1
Ar prieku lūkojos uz nākotni – slavēt Dievu un turpināt draudzes darbu kopā ar jums,
Māc. Ilze Larsen

Mīļās māsas un brāļi Mineapolē!
Ar prieku skatījos draudzes 70 gadu jubilejas dievkalpojumu 28. martā arch. Laumas
Zušēvicas vadībā un biju domās ar jums šajā nozīmīgajā notikumā. Bija jauki redzēt
bērnus pie altāra un kori, dziedot kopā ar Rīgas Jēzus draudzes kori.
Draudze ir piedzīvojusi daudzus izaicinājumus un svētības savā 70 g. pastāvēšanas
laikā. Esmu pagodināts, ka varēju būt jūsu mācītājs astoņus no šiem 70 gadiem. No
sirds arī jūs apsveicu ar māc. Ilzes Larsen ievēlēšanu!
Lai Dievs turpina jūs visus vadīt!
Mācītājs Dāgs ar mīļiem sveicieniem no Edijas, Roberta, Harija un Arnolda
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Kaut vasara jau būtu klāt... Dabu nupat vēl sedza bieza sniega sega. Likās,
ka pēkšņi sniega vairs nebija un pret sauli tiecās sniegpulkstenīši un
pavasaris klāt.
Domāju par COVID laiku - mūsu ikdienu līdz apnikumam sedz bieza
COVID ierobežojumu sega. Iespējams, ka notiks līdzīgi kā ar sniega segu
- ir un ir, un pēkšņi vairs nav. Kas tajā brīdī “dīgs” mūsu dzīves dārzos?
Ja saule par ātri karsē, dīgļi izdeg. COVID ierobežojumiem kādu laiku
būs jāpaliek spēkā - ja tos pakāpeniski samazināsim, ātrāk pienāks brīdis
kad atkal varēsim pulcēties, citādi COVID saule varētu atsākt savu
karsēšanu...
Vēl nav vasara. Vēl nav Lieldienas. Raugāmies uz Kristus krustu.
Daudzi vēlas paskriet Kristus krustam garām un steigties pie tukšā kapa,
jo negrib domāt kā esam tikuši pie Dieva svētībām un apsolījumiem.
Nevēlamies domāt par cenu, ko maksāja Kristus.
Nesteigsimies. Mūsu uzdevums ir iet kopā ar mūsu Pestītāju uz un pāri
krusta kalnam. Nemēģināsim Viņam aizskriet garām. Jēzum nevajag mūs par
ceļa rādītāju; mums nepieciešams Jēzus, kā mūsu ceļa rādītājs.
Lai gan dzīvojam un rosāmies Dieva dāvātā dzīvības spēkā, lūgsim, lai
Dievs mums palīdz izprast Pestīšanas brīnumu.
Nikolaja Zinzendorfa dziesmā izteikta laba lūgšana:
Jēzu, pavadi Ceļā žēlīgi!
Gribam priekos, gribam bēdās
Staigāt Tavās svētās pēdās,
Ņem pie rokas Tu, Ved uz tēviju!
Kristus aicina mūs iet kopā ar Viņu, lai Dieva ceļi, Dieva prāts cilvēcei un
radībai nebūtu mums svešs. Iesim kopā ar Jēzu. Vērosim, mācīsimies un
darīsim kā Viņš dara. Tad mūsu domas, vārdi un
darbi būs Dievam tīkami.
Piedzīvosim, ka augšāmcelšanās spēks ir
spēcīgāks pat par krusta nāvi!

Alleluja! Tas Kungs ir augšāmcēlies!
Sarma Eglīte,
Vidienes apgabala garīgā vādītāja

APSVEICAM!
Draudzes padomes jaunās locekles: Kira Birmane
un Kristīne Duņēna Mertz!
Dieva žēlastības dāvanas un aicinājums ir
negrozāms. (Rm 11:29)

DRAUDZES
DZĪVE

IEPAZĪSIMIES!
Davis is the Associate Pastor of Outreach & Development
at Hope Community Church and the US Midwest Assessment
Coordinator for Acts 29, a global church planting network.
While attending the University of Minnesota, Davis was
invited by a friend to tag along to Hope and kept returning as oneby-one the things he thought he knew about Jesus and
Christianity kept getting flipped on their heads.
After graduating, Davis worked as an investment banker
and a growth strategies consultant but couldn’t shake the desire to
step into the world of church planting. He joined staff with Hope in
2016 and has since helped steer Hope’s efforts on campus, in
prayer, and in planting churches around the Midwest.
He is married to Emma and they have a german shepherd…
who wrecks stuff a lot.
Davis enjoys most forms of competition, compelling stories
(written and on-screen), and watching the Green Bay Packers
lose — especially in the presence of his Wisconsinite in-laws!
Davis is Laura Stumbris Johnson’s son.

DRAUDZES DĀMU SAIME AICINA
2021. gada 22. maijā UZ GARDUMU TIRGU LĪDZŅEMŠANAI
Produkti iepriekš pasūtināmi līdz 9. maijam.
Lai pieteiktu savu izvēli, lūdzu zvaniet uz draudzes kanceleju
612-722-4622 ( atstājiet jūsu vārdu un tel. num. – atzvanīsim), vai
rakstot damusaime@gmail.com
Piedāvājam: (ne vairāk kā 2 no katra)
¼ jāņu siera rulli - $10
10 pīrāgus - $15
Dzeltenmaizes kukuli - $8
Produktus varēsiet saņemt 22. maijā pie baznīcas.

MINEAPOLES UN RĪGAS JĒZUS DRAUDZES KORU SADARBĪBA
Jau gadu mēs dzīvojam ar COVID-19 vīrusu. Pandēmija liek
ierobežot sabiedrisko dzīvi, ciemošanos ar draugiem, iepirkšanos
veikalos un pat dievkalpojumus mūsu baznīcā. Mums uznāk sajūta,
ka dzīve aizrit starp četrām sienām. Šinī drūmajā gaisotnē paspīd
stariņš, kas nes jaunas iespējas un paplašina mūsu dzīves loku un
taisa pasauli spožāku.
Mūsu kora pasaule paplašinājās 5. janvārī. Diriģente Guna
Skujiņa un kora priekšniece Inta Grāvīte saņēma e-pastu no Rīgas
Jēzus evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzes kora diriģenta Henrija
Kalniņa par iespēju koriem sadarboties tiešsaistē. Henrijs bija internetā redzējis mūsu
virtuāli salikto Ziemassvētku dziesmu un cerēja uz līdzīgu kopēju sadziedāšanos abiem
koriem kopā.
Jau no pandēmijas sākuma, kad valdība ierobežoja publiskās sanāksmes, mūsu
neatlaidīgā Guna turēja kori kopā. Guna sūtīja koristiem notis un ieskaņotas dziesmas,
lai katrs varētu tās mācīties mājās. Tiešsaistes mēģinājumus ZOOM sanāksmes
programmā izkārtoja Indra Halvorsone, jo viņai jau bija pieredze, strādājot ar šo
programmu sestdienas skolā.
Pirmais Zoom mēģinājums mūsu korim notika 2020. g. 8. aprīlī. Pēc dažām
minūtēm jau sapratām, ka koris tiešsaistē kopā dziedāt nevar. Katram koristam
interneta ātrums bija citādāks, skaņa kavējās un kopīga dziedāšana izklausījās tuvāk
gāganu karam nekā skaistai dziesmai. Iemācījāmies katrs mājās dziedāt ar aizvērtu
mikrofonu; dzirdējām
tikai, ko Guna māca
un spēlē. Toties Guna
nevarēja zināt, vai
mēs dziedam pareizi
vai nē. Rezultāts
parādījās, kad katrs
korists mājās,
klausoties atsūtīto
paraugu, ierakstīja
savu balsi ar video.
Koriste Zinta Pone
ierakstus apkopoja un
ar savām tehniskām
zināšanām un lielu
„Pestītāj,Jēzu” – diriģē Jēzus draudzes koncertmeistare Alise
piestrādāšanu mūsu
atsevišķos ierakstus
sakārtoja vienā kopīgā kora video. Mineapoles virtuālais koris piedalījās Aizvesto
piemiņas dievkalpojumā, Pļaujas svētkos, Valsts svētkos un Ziemassvētku vakara
dievkalpojumā.
Latvija arī cieta no pandēmijas un sabiedrisko sanāksmju ierobežojumiem. Arī
Jēzus draudzes koris bija izmantojis Zoom programmu kora mēģinājumiem. Vienīgā
grūtība abu koru sadarbībā bija astoņu stundu laika starpība! Kopmēģinājumi notika
pirmdienās un piektdienās 10os no rīta pēc Mineapoles laika; 6os vakarā pēc Latvijas
laika. Daži Mineapoles koristi nevarēja tikt uz mēģinājumiem darbdienās, tātad vienu
mēģinājumu nolikām sestdienā. Noturējām četrus kopmēģinājumus, daloties pa
virtuālām “istabām”, lai abi diriģenti varētu mācīt katrs savu dziesmu. Jēzus draudzes
kora koncermeistare Alise Līva Jasone palīdzēja vadīt mēģinājumus pa balsīm. Alise
diriģēja kopkori ierakstā. Jēzus draudzes korim ir divas koncertmeistares – Alise un
Renāte Rožkalne.

DVĪŅU
PILSĒTĀS UN
PASAULĒ
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Pa starpu bija arī mūsu parastie trešdienas vakara Zoom mēģinājumi. Pirmo
dziesmu, “Pestītāj, Jēzu”, kuru ierosināja, iemācīja un salika Jēzus draudzes koris,
atskaņojām 21. februāra
dievkalpojumā, kurā viesojās māc. Ilze Larsone. Otro, Mineapoles kora piedāvāto un
salikto dziesmu “Nāci Kungs,” Jēzus baznīcā rādīja 28. februāra dievkalpojumā, bet
Mineapolē 5.martā.

♫
„Nāci Kungs”,
diriģē Guna
Kalmīte Skujiņa

Abas dziesmas ir
atrodamas
Mineapoles-St. Paulas draudzes YouTube kanālā, meklējot
“Latvian Ev. Luth. Church of Minneapolis-St. Paul” vai caur draudzes mājas lapu
www.mndraudze.org.
Abu koru dalībnieki bija priecīgi par jauko un ražīgo sadarbību virtualajā vidē, bet
ļoti cer, ka nākotnē būs iespēja vienoties kopīgā dziesmā klātienē, tādēļ mūsu
Mineapoles koris sirsnīgi ielūdza Jēzus draudzes kori piedalīties Dziesmu un deju
svētkos 2022. gadā St. Paulā!
Uz tikšanos dziesmā!
Līga Lācis,
Mineapoles – St. Paulas Ev. Luteriskās baznīcas draudzes kora dalībniece

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<
Gleznu izstāde - redux
Atsaucoties uz ieteikumu pēc pirmās “gleznu izstādes” janvārī, 21. martā 4os
pēcpusdienā Dvīņu pilsētas latvieši bija atkal aicināti piedalīties “gleznu izstādē” no
mājām. Šoreiz 14 cilvēki satikās ar Zoom palīdzību un kopā apskatīja gleznas un
noklausījās interesantus stāstus. Katrs dalībnieks izvēlējās gleznu vai divas, nosūtīja
tās attēlu Indrai Halvorsonei, lai viņa varētu parādīt visiem Zoom sanāksmē, un tad
sagatavoja īsu stāstu par to, kā viņš/a šo gleznu iegādājās, vai
kāpēc šis gleznotājs ļoti patīk, vai kādas izjūtas šī glezna rada.
Seši cilvēki stāstīja par sev mīļām gleznām, daži runāja par
divām - kopā dzirdējām deviņus stāstus.
Apskatījām skaistas saulainas puķes Elgai Ponei mīļā
gleznā, ko bija uzgleznojusi Paulīna Zadvinska un Gunāra
Stumbra sirsnīgo gleznu ar krustmeitas Lauras rotaļlietām.
Arī Maijas Sedzielarz radītais darbs – viņas krusttēva Jāņa
Zuntaka veidotais zīmējums “Juris un draugi” saistījās ar
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bērnības tēmu un tajā bija redzami jauki dzīvnieki un Maijas brālis, Juris, kad bija mazs
zēns. Redzējām arī tekstīliju – gobelēnu, kas pieder Mārai Pelēcei. Māra to iegādājās
draudzes tirdziņā un labprāt uzzinātu kaut ko vairāk par šo darbu
un tā autoru.
Dzirdējam par gleznotāju Oskaru Vīndedzi, kurš atbrauca
no Latvijas uz Amēriku un gleznoja vairākās pilsētās, ieskaitot
Mineapolē, kur Jānis Zeltiņš nopirka gleznu ar Gaujas skatu.
Un Indra Halvorsone mums ar prieku stāstīja par gleznu no
Bertas Ģeistautes, ko viņa iegādājās, neko par mākslinieci
nezinādama. Kad Indra tālāk izpētīja, bija pārsteigta par visu, ko
mūsu vietējā Ģeistauta kundze ir savā dzīvē darījusi un
piedzīvojusi.
Ar cerībām uz siltāku laiku tagad - pavasarī, izlēmām, ka
šādu “izstādi” rīkosim atkal nākamgad ziemā, kad negribēsies
doties ārā aukstumā
"Vai jus pazīstiet šo darbu?
Baiba Olingere
Māra Pelēce vēlētos vairāk
informāciju par to."
P. S. Sarīkojuma vadītāja Indra Halvorsone atvainojas tiem
mākslas mīļotājiem, kuri tehniska pārpratuma dēļ netika “iekšā” zoom sarīkojumā.

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

PALDIES
!

APSVEICAM
!
Lilija River O’Keefe
piedzima 2020. gada 30. novembrī.

A

Vecāki: Laura(Kontere) un Sam O’Keefe.
Vecvecāki: Kristīne un Viktors Konteri.

Frikadeļu meistarei
- Mārai Pelēcei par
gaļas bumbiņu
veidošanu
Kazdangas zupu
atbalstam!!!

L

D
I

E

Zelma un Oskars Johnson piedzima 2021. gada 16. martā.
Vecāki: Egija (draudzes kora dalībniece) un Matt Johnson.
Bērniņ mīļais, tev par sargu Debestēvu piesaucam, Lai viņš
novērš dienu bargu Tava mūža gājumam.
OPERAS MĪĻOTĀJI!

Metropolitan Opera radio raidijumos maija mēnesī varēs dzirdēt Elīnu Garanču un
Aleksandru Antoņenko.

S

Raidījumi iesākās sestdienās, pulkst. 12:00, MPR stacijā 99.5 FM.

1. maijā: G. Donizetti, Roberto Devereux, ar Elīnu Garanču (uzvedums no
2016. g 16. aprīļa)
29. maijā: G. Verdi, Otello, ar Aleksandru Antoņenko (uzvedums no 2015. g.
17. oktobra)
Pilns operu raidijumu saraksts parādās:
www.classicalmpr.org/story/2020/12/03/metropolitan-opera-broadcasts
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XV Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki St. Paulā,
Minesotā no 29. jūnija līdz 4. jūlijam, 2022. gadā.
Nedrīkstam padoties un ietekmēties no notikumiem un situāciju kādā mēs
atrodamies. Neziņa par nākotni varētu traucēt Dziesmu svētku ieceres īstenošanu un
rīkošanu St. Paulā, Minesotā (ezeru zemē) . Lai tas nenotiktu mums būs bieži
jāpiemērojas daudzām lietām un prasībām. Ideja rīkot Dziesmu svētkus Dvīņu pilsētās
radās 2019. gadā . Arī pirms tam ideja pacēlās, bet kaut kādi neīstenojās.
Pirms tam bija jānotiek veselai virknei sarīkojumu sākot ar “Latvijai 99” svētku
balli, tad “Celebrate
Latvia 100”
St. Paulas Landmark
centrā kur piedalījās
vairāk kā 600
dalībnieku. Visi šie
sarīkojumi un to labā
izdošanās turpināja
iedvesmot un
iedrošināt jaunos
Rīcības Komitejas
locekļus, kas
sekojošā sastāvā ir
spējīgi, izdarīgi,
izveicīgi, zinīgi,
inteliģenti, pazīstami
un aktīvi latviešu
sabiedrībā:
Ansis Vīksniņš,
advokāts, Rīcības
komitejas
priekšnieks
(651-260-5571);
Baiba Olingere,
vakara sarīkojumi,
Zinta Pone, kasiere,
folkloras programma;
Indra Halvorsone,
sekretāre;
Larisa Ozola, deju
programma; Andrejs
Lazda, finanšu
komiteja; Andris
Valdmanis, finanšu
komiteja; Anna Hobbs, teātris; Benjamiņš Aļļe, mūzikas programma; Māra Pelēce un
Jānis Barobs; sabiedrisko attiecību (marketing); un sarīkojumu komiteja, dziesmu un
deju nozaru mākslinieciskās vadītājas: Krisīte Skare, mūzikas nozares vadītāja; Astrīda
Liziņa, tautas deju lieluzveduma vadītāja.
Ansis Vīksniņš atstāsta ko viņš ir dzirdējis par Minesotas Dziesmu svētkiem.
“Esmu dzirdējis lielu interesi par Minesotas Dziesmu svētkiem divu iemeslu dēļ.
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Pirmais, šie būs pirmie Dziesmu svētki Minesotā un ir interese apskatīt Dvīņu
pilsētas un iepazīties ar Minesotas latviešu sabiedrību.
Otrais, latvieši nepacietīgi gaida pandēmijas beigas un iespēju atkal tikties. Ceram
un ticam, ka Minesotas svētki notiks tieši tad, kad latvieši būs noilgojušies pēc latviešu
mūzikas un dejas”
Un tā 2022. gadā notiks XV Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki St.
Paulā, Minesotā no 29. jūnija līdz 4. jūlijam.
Galvenā XV Dziesmu un deju svētku viesnīca būs InterContinental St. Paul
Riverfront –
11 Kellogg Boulevard East, St. Paul, MN 55101. Vairāki svētku sarīkojumi notiks
InterContinental telpās: kopkoŗa mēģinājums, atklāšanas akts, mākslas izstāde,
tirdziņš, jauniešu balle un svētku vakariņas ar balli.
Apmešanās viesnīcā $ 135.oo par nakti + nodoklis – vienā istabā var būt 1
līdz 4 iemītniekiem, rezervējot istabu jāiemaksā vienas nakts iemaksa; iemaksa nav
atgūstama, izņemot gadījumu, kad svētki tiek atcelti vai atlikti neparedzētu iemeslu dēļ.
Istabas par svētku cenu var rezervēt jau tagad, zvanot InterContinental St. Paul 651292-1900 un minot “Latvian Song and Dance Festival special rate”. Rezervācijas
tīmeklī varēs veikt sākot ar 2021. gada jūliju.
Dziesmu un deju svētku atlaides istabu cenām būs pieejamas arī sekojošām
viesnīcām St. Paulas centrā kuŗas atrodas netālu no InterContinental viesnīcas.
Hyatt Place St. Paul Downtown - 651-647-5000, plašas telpas, peldbaseins, brokastis
ieskaitītas istabas cenā. 8 minūšu gājienā no InterContinental viesnīcas.
The St. Paul Hotel - 651-292-9292, vēsturiska, eleganta viesnīca, ar skatu uz Ordway
koncertzāli
(norises vieta koŗu un orķestŗa koncertiem), kā arī ar skatu uz Landmark centru un Rice
parku.
6 minūšu gājienā no Intercontinental viesnīcas.
Doubletree by Hilton St. Paul Downtown - 651-291-8800, plašs viesmīlības
pakalpojumu klāsts, peldbaseins, iekštelpas ejas savienojums no Intercontinental
viesnīcas.
Holiday Inn St. Paul Downtown – 651-225-1515, atrodas pretī Xcel Energy Center norises vieta Tautas deju lieluzvedumam. Īru krodziņš uz vietas. 13 minūšu gājiens no
Intercontinental viesnīcas.
Visām viesnīcām ir garāžas (parking ramps) kur novietot mašīnas.
Minesotas vēsturiskā galvaspilsēta, St. Paula, ir lielpilsēta tikai 7 jūdzes/12 km
austrumos no Mineapoles. Tā atrodas Misisipi upes krastmalā, skaistā vietā.
Tautiešiem varbūt varētu interesēt: Science Museum, Fort Snelling, atjaunotais
Kapitolijs, Minnesota History Center, Summit Avenue, F.Scott Fitzgerald House,
Children’s Museum, Railroad Museum, u.c..
St. Paulas katedrālē ieskaņas koncertu sniegs mūsu slavenais komponists Ēriks
Ešenvalds.
Noteikti tiksimies visi! Sekosim presē kā viss attīstās un attīstīsies.
Informācija par svētkiem atrodama latviansongfest2022. org , e-pasta adrese:
latviansongfest2022@gmail.com , sociālos medijos “hashtag” #LatvianSongfest 2022 .
Jānis J. Dimants, Jr. M.D.
26. martā, 2021. gadā
Mineapolē, Minesotā ASV

VALODAS STŪRĪTIS
Datoru termini - 2
monitors, computer monitor
ekrāns, computer screen
tastatūra jeb klaviatūra, computer
keyboard
taustiņš (uz tastatūras jeb
klaviatūras), key
operētājsistēma (OS), operating
system
lietotne vai lietojumprogrammatūra,
application software, app
cietais disks, hard drive
perifērijas ierīce, peripheral device
dublēt, to back up
atjaunošana, recovery (piem. Izdzēsto
failu atjaunošana var būt visai sarežģīts
process.)

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 will be in-person*
Friday, April 2, 6:00 pm – Zoom Service , pastor Dave Folkerts.
Sunday, April 4, 10:30 am – Easter Service, pastor Dave Folkerts.
Sunday, April 11, – Virtual Church Service with another Latvian congregation.
Sunday, April 18, 10:30 am – Church Service, pastor Dave Folkerts.
Sunday, April 25, 10:30 am – Church Service, assoc. pastor Davis Johnson.
Sunday, May 2, 10:30 am – Church Service , pastor Dave Folkerts.
Sunday, May 9, 10:30 – Virtual Church Service with another Latvian congregation
Sunday, May 16, - Church Service, pastor Gundega Puidza.
Sunday, May 23, 10:30 – Church Service, pastor Dave Folkerts.
All services will be 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
redaktores Laila Švalbe un Kristīne Kontere.
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 17. datumam.
Redakcija lūdz $30.00 ziedojumu gadā, Svētrīta Zvanu technisko izdevumu segšanai.
CIENĪJAMIE LASĪTĀJI!
Lūdzu paziņojiet ADRESES MAIŅU draudzes birojā.
Svētrīta Zvanus pasts nepārsūta.

