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Edgars Virziņš
(1922-2014)
SALIEC ROKAS
Saliec rokas, rīts jau nāk, ganiņš stabulēt jau sāk.
Zila rudzu puķe zied, druvā izkapts dziesmu dzied.
Pateicos Tev, Dievs, par šo dienu saules svētīto.
Saliec rokas, rudens nāk, vārpas zemu liekties sāk.
Laiks ir pļaujas gaitas sākt, darba ražu klētī vākt.
Pateicos Tev, Dievs, par šo druvu zeltā grimušo.
Saliec rokas, vakars nāk, dienas steiga norimt sāk.
Krēslas stundā vārdi skan: esi žēlīgs bijis man.
Pateicos Tev, Dievs, par šo gadu augļiem bagāto.
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Draudzes dzīve oktobrī
Svētdien, 11. oktobrī plkst. 10:30 – Deviņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
DIEVKALPOJUMS baznīcā.
Ceturtdien, 15. oktobrī plkst. 11:00 – Bībeles stunda Zoom programmā.
Svētdien, 18. oktobrī plkst. 10:30 – Divdesmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. DIEVKALPOJUMS ar
Svēto vakarēdienu baznīcā.
Sestdien, 24. oktobrī plkst. 18:15 – Svecīšu vakars Crystal Lake kapsētā.
Svētdien, 25. oktobrī plkst. 10:30 – Divdesmit pirmā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
DIEVKALPOJUMS baznīcā.
Svētdien, 1. novembrī plkst. 10:30 – Reformācijas svētku DIEVKALPOJUMS ar Svēto vakarēdienu
baznīcā.
Svētdien, 8. novembrī plkst. 10:30 – Divdesmit trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
DIEVKALPOJUMS baznīcā.
Visi klātienes dievkalpojumi tiks raidīti tiešraidē internetā: facebook.com/151677648181316/live/

Bildes no Pļaujas svētkiem šī gada 4. oktobrī. Māc. Dāgs ar Birutu Sprūdu.

mndraudze.org

Reformācijas svētdiena
Mācītājs Dāgs Demandts
Cik svarīgs draudzes nosaukumā ir vārds “luteriskā”? Ja kāds vēl nezin, šīs
draudzes nosaukums ir Mineapoles – St. Paulas latviešu evaņģēliski luteriskā
draudze. Kā būtu, ja mēs uzsvērtu tikai vārdu “latviešu” un sauktos
Mineapoles – St. Paulas latviešu draudze? Vai mēs varētu sevi saukt tikai
par latviešu draudzi? Vēl citi varianti būtu evaņģēliskā draudze vai Dvīņu
pilsētu latviešu evaņģēliskā draudze utt. Man ir vēl viens jautājums jums.
Kāpēc jūs piederat luteriskai draudzei? Atbildes varētu būt, ka jūsu ģimenē
bija luterāņi, jūs dzimāt luterāņi, jūsu vīrs vai sieva ir luterānis vai varbūt jūs
uzrunā luteriskā teoloģija vai liturģija, kas ir dievkalpojuma kārtība. Varbūt
jums vienkārši patīk kaut kas šajā draudzē. Tātad varētu būt daudz un dažādi
iemesli, kāpēc jūs piederat luteriskajai draudzei. Labi, esam gatavi vēl vienam
jautājumam. Kas ir luterānis? Vai luterānis ir kāds, kam ir Mārtiņa Lutera bilde savā makā vai pie mājas
sienas? Nē, man šķiet, nevienam šeit nav Lutera bilde savā makā vai pie sienas. Kas ir luterānis?
Luterāņi ir cilvēki, kas zināmā veidā domā par Dievu un Kristu. Luterāņi ir cilvēki, kuri ir vienoti ticībā
un zināmās doktrīnās/mācībās, kuras ir svarīgas viņiem. Varbūt kāds jau sāk žāvāties. Es minēju vārdu
doktrīna, kuru es bieži neminu. Doktrīnas ir garlaicīgas. Tagad ir laiks varbūt gulēt ar acīm vaļā. �

GARĪGĀ
MAIZE

Mēs bieži vien nekoncentrējamies daudz uz doktrīnām, mēs vēlamies būt garīgi cilvēki, kalpot, rādīt
mīlestību savam kaimiņam, palīdzēt trūcīgiem utt. Mēs varētu teikt, ka doktrīnas nav tik svarīgas kā šīs
kritiskās lietas. Mēs varētu domāt, ka, ja cilvēks dzīvo morālu dzīvi, doktrīnas nav tik svarīgas.
Doktrīnas ir mugurkauls vai pamats, kas dod mums spēku. Iedomājaties cilvēka ķermeni bez
mugurkaula. Ir vajadzīgs mugurkauls, kur visas ķermeņa daļas pievienojas klāt. Iedomājaties auto
mašīnu bez chassis – šasijas. Visas durvis un motors nokristu zemē. Iedomājaties māju bez karkasa.
Mājai vajadzīgs stiprs karkass. Šodien ir Reformācijas svētdiena. Reformācijas vadītājam Mārtiņam
Luteram rūpēja, lai baznīcai būtu stiprs mugurkauls, doktrīnas. Luters jautāja: Kas ir nepieciešamās
patiesības Bībelē? Kas ir pamatdoktrīnas, kuras gādā mugurkaulu kristīgai ticībai? Tātad, kas ir
nepieciešamās doktrīnas luteriskajā baznīcā?
Vēlos mazliet parunāt par 5 pamatdoktrīnām luterāņiem. Pirmā: Vienīgi Vārds. Luterāņi centrē sevi
Bībelē. Bībele mums māca par Dievu, Jēzu. Mūsu altārbībele ir centrā. Un, protams, ir dažādi tulkojumi
un interpretācijas. Vissvarīgākais no Lutera mantotais princips …Svēto Rakstu interpretāciju nekad
nedrīkst sajaukt ar pašiem Rakstiem, un Bībeles lasīšanā, mācīšanā un sprediķošanā centrā vienmēr
ir jāpatur Kristus un Viņa evaņģēlijs. Otrais… Vienīgi Kristus. Jēzus ir Vārds un Vārds ir Jēzus. Jēzus
atklāj mums Dievu. Jēzus bija Dieva prāts un sirds, kas atnācis pasaulē cilvēka miesā. Svētais Gars ir
Dieva gars ar mums tagad. Mēs ticam Trīsvienīgam Dievam. Ticības apliecībā lielākā daļa ir veltīta
Jēzum. Caur Jēzu mēs iepazīstam Dievu. Luterāņi ir Kristus-centrēti. Trešais: Vienīgi žēlastība. Mēs
saņemam Dieva žēlastību, šo milzīgo dāvanu, Dieva mīlestību, grēku piedošanu dēļ mūsu ticības.
Ceturtais: Vienīgi ticība. Ticībā mēs tiksim glābti, nevis dēļ mūsu darbiem. Kas ir mūsu atbilde Dieva
žēlastības dāvanai? Dievs vēlas, lai mēs ticam. Pāri par 300 reizēm Jaunā Derībā mēs tiekam aicināti
ticēt Jēzum Kristum. Ticība ir uzticēties Dieva patiesumam un labestībai bez pierādījumiem. Piektais:
Brīvība mīlēt, kā Kristus mīl ar to mīlestību, ko Dievs mums dāvina. Mums ir aicinājums mīlēt, kā Kristus
mūs mīlēja. Atgriežamies pie jautājuma, kas ir luterānis? Luterānim centrā ir: Dieva Vārds – Bībele,
Kristus, žēlastība, ticība, mīlestība. Ar šo prātā šī ir Mineapoles – St. Paulas latviešu evaņģēliski
luteriskā draudze. Āmen.
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Lūgšana dūmu aptumšotās dienās
Archibīskape Lauma Zušēvica
Svētais Debestēvs, Tu, kas esi Visvarens savā žēlastībā un spēkā, no sirds lūdzam, Kungs, dzēs
liesmas, kas posta dabu un briesmās apdraud Tavus bērnus! Ietērp savā spēkā tos, kuriem jābēg,
pasargā ik katru un stiprini visus tos, kas ir izmisumā! Tēvs, šobrīd daudzviet deg pasaule, ko TU tik
ļoti mīlēji, ka tai dāvāji savu Dēlu - mūsu Kungu Jēzu Kristu. No visas sirds mēs lūdzam, piedod, Tēvs!
Pārāk maz mēs esam dzīvojuši tā, lai aizsargātu dārgās, svētās radības dāvanas, ko esi mums devis.
Palīdzi mums tās patiesi novērtēt un pasargāt! Lūdzam par tiem, kam māju vietā palikuši vien pelni.
Lūdzam par tiem, kam grūti elpot. Lūdzam par bēgļiem, kam nekur nav patvēruma, jo liesmas
izpostījušas to mazumu, kas viņiem vēl bija. Stāvi klāt visiem, kas cietuši ugunsgrēkos un tiem, kas
sēro, jo miruši viņu tuvinieki! Visas šīs briesmas ir pārāk lielas mūsu spēkiem. Pasargā tos, kas gatavi
savas dzīvības zaudēt, lai glābtu citus!
Kungs Jēzu, dziedini tos, kam sāp, kas saslimuši ar ļauno Covid-19 vīrusu, tos, kas cieš no tā vai citu
slimību sekām! Stāvi klāt ģimenēm un bērniem, jauniešiem, kuru dzīves smagi izmainījušās pandēmijas
dēļ! Neļauj mums aizmirst to, ka mums jāturpina ar žēlsirdību būt klāt tiem, kas ir vientuļi, tiem, kuri ir
ar daudziem gadiem svētīti, bet ne vairs ar daudziem draugiem! Palīdzi atrast darbus, tiem, kas tos
zaudējuši! Tu zini, cik ļoti viņi jūtas kā nedrošības vētrā mētāti. Esi mūsu miers, lai spējam citus mierināt
un Tevis dotajā mīlestībā atjaunot cerību!
Dievs Svētais Gars, Tu, kas dzīvu dari katru, iedrošini arī mūs! Palīdzi neiekrist izmisumā vai
vienaldzībā tik daudzu grūtību un pārbaudījumu priekšā! Sargi savu Baznīcu visā pasaulē! Vairo Gara
augļus visās pasaules valstīs, lai taisnība un patiesība vairotos līdz ar mīlestību starp mums visiem!
Lūdzam, lai deg tikai tās liesmas, kas sirdis atjauno un garu paceļ pāri visām grūtībām. Palīdzi katram
sevī saskatīt gan savu nespēku un grēku, gan Tavu Garu, kas iedrošina nepadoties ļaunumam - tam
ļaunumam, kas vairo naidu, cilvēkus šķeļ un apdraud!
Kungs, palīdzi mums vienmēr paļauties uz Tevi un pateikties, ka Tu esi Dievs, kurš ir allaž atrodams!
Tu mūs pilnīgi pazīsti visos sīkumos un mēs tagad uzticam Tev visu savu dzīvi, līdz pat tās pašai
sīkākajai daļiņai. Paldies, ka Tu esi bijis, esi tagad un būsi mūsu drošais patvērums, mājvieta, ko
nekāda vara nespēs mums atņemt nekad! Āmen.
Mīļās māsas un brāļi Kristus mīlestībā! Ja kāds no jums šobrīd paši piedzīvojat ugunsgrēku radīto postu
un esat apdraudējumā, vai arī kādi jums zināmi draudzes ļaudis ir tieši apdraudēti, pārcieš neziņu un
postu,
lūdzu
rakstiet
vai
zvaniet
man
(pastorlauma@gmail.com vai 414-241-4752), lai
varam Baznīcas kopības atbalstā palīdzību rast, kur
tas vajadzīgs!

Gleznas fotogrāfiju uzņēmu mūsu
Dienvidkalifornijas dievnamā.
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Praying through 2020
Archbishop Lauma Zusevics, October 9, 2020
Have you ever covered your eyes with your hands, even as you peek through them at the movie
screen? Your television or laptop? This action, seemingly lessens your fright, yet still allows you to face
what is being shown. Even if what we see shows that the news is not good. Covid-19 continues to
ravage so many nations, each made up of individuals. Each number is not just a statistic, but a child of
God. Surely, their lives are so much more valuable than the place they take in graphs divided by age,
gender, race.
God knows each of their stories. He sees behind all the masks we wear. The ones we put on to protect
others during the pandemic, and the ones that try to hide our fears, worries and anxieties. All we are is
seen by the One who inspired David to write in the first five verses of his 139th psalm:
You have searched me, LORD, and you know me.
You know when I sit and when I rise; you perceive my thoughts from afar.
You discern my going out and my lying down; you are familiar with all my ways.
Before a word is on my tongue, you, LORD, know it completely.
You hem me in behind and before, and you lay your hand upon me.
Sensing His hand of blessing upon us changes everything. He remains with us as we face the
frightening, concerning news of so many crises. Since we know we can’t escape the reality of life at
this time, or make it go away by hiding, let us do what we can - turning to Him in prayer, keeping up the
conversation with Him in everyday actions. Yes, even as we put on our masks.
I share the World Council of Churches published prayer written by Rev. Dr. Richard Bott. I thank God
for inspiring him to write so beautifully, as his words transform the very tangible action of putting on our
masks into a sacred conversation with our Triune Lord. A prayer as I put on my mask:
Creator God,
As I prepare to go into the world,
help me to see the sacrament
in the wearing of this cloth
let it be “an outward sign
of an inward grace” –
a tangible and visible way of
living
love for my neighbours,
as I love myself.

Christ, the Son,
since my lips will be covered,
uncover my heart,
That people would see my smile
in the crinkles around my eyes.
Since my voice may be muffled,
help me to speak clearly,
not only with my words,
but with my actions.

Holy Spirit,
As the elastic touches my ears,
remind me to listen carefullyand full of care –
to all those I meet.
May this simple piece of cloth be
shield and banner,
and each breath that it holds,
be filled with your love.
In your Triune Name and
in that love,
I pray.

May it be so.
May it be so.
May the prayer bless you and strengthen your faith, as Christ’s peace grants you courage to peek
through your hands with less fear, sensing God’s abiding love and care. Truly, may it be so.

Bēdīga un priecīga ziņa
Mācītājs Dāgs 2020. gada 1. oktobrī
Ļoti cien. Mineapoles - St. Paulas latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes
padome!
Ar šo vēstuli paziņoju jums, ka atstāšu darbu kā draudzes mācītājs šī
gada 31. decembrī. Kā jums rakstīju pirms mēneša, ar Ediju esam
nolēmuši, ka Dievs mums rāda ceļu doties uz Kanādu, zemi, kur es
uzaugu. Sv. Andreja latviešu draudze Toronto tagad ir nobalsojusi pozitīvi
un pieņēmusi mani kā draudzes nākamo ganu.

DRAUDZES
DZĪVE

Jūs tagad meklēsat jaunu ganu. Mineapoles draudze tiešām ir un būs
Dieva svētīta un vadīta. Draudze ir bagāta ar daudz un dažādām dāvanām, kalpošanām un
kalpotājiem.
Vēlos jums visiem no sirds pateikties par iespēju pie jums kalpot šajos pēdējos 8 gados. Pieredze un
svētības ir bijušas neizmērāmas. Pateicība Dievam un pateicība jums!
Dieva mīlestībā, mācītājs Dāgs Demandts
Meklējam jaunu draudzes ganu!
Mineapoles – St. Paulas ev. lut. draudzes padome ir apstiprinājusi mācītāja izraudzīšanas komiteju:
Benjamiņš Aļļe, Kira Erdmane, Ausma Ģiga, Kristīne Kontere un Ansis Vīksniņš. Kristīne Kontere ir
bijusi kontaktā ar Vidienes apgabala prāvesti Sarmu Eglīti un ziņojums par vakanci draudzē ir
ievietots lelba.org mājas lapā un avīzēs “Laiks” un “Latvija Amerikā”.
Svarīga informācija par klātienes dievkalpojumiem mūsu baznīcā
Sekojošie norādījumi nāk no MN Department of Health
 Ja jūs jūtaties slimi (temperatūra, klepus, kakla sāpes, grūtības elpot, muskuļu sāpes,
samazināta garšas vai smaržas izjūta u.c.), lūdzu, paliekat mājās.
 Sejas maskas ir obligātas visu laiku, kamēr esat baznīcā. Iesakām tās uzvilkt jau ārpus
baznīcas.
 Baznīcas durvis tiks atvērtas 10:15 no rīta.
 Visiem būs jālieto hand sanitizer, ienākot baznīcā (būs pieejams pie durvīm).
 Pērminderi jums ierādīs vietas un turēs sarakstu no visiem dievlūdzējiem.
 Visiem būs jāievēro social distancing (6 pēdu attālums vienam no otra).
 Ģimenes/cilvēki, kuri dzīvo zem viena jumta, drīkstēs sēdēt kopā.
 Lapiņas jau iepriekš būs noliktas sēdvietās.
 Nevarēs dziedāt. Varēsim klausīties mūziku (ērģeles, dziedātāju, instrumentus).
 Ziedojumus varēs ielikt šķīvī pie dievnama ieejas.
 Pēc dievkalpojuma nebūs sadraudzība.
 Tualetes būs pieejamas (2 cilvēku max capacity).
 Telpas pirms un pēc dievkalpojuma tiks dezinficētas.
 Visi klātienes dievkalpojumi tiks arī raidīti tiešraidē internetā:
https://www.facebook.com/151677648181316/live/
Pateicība Lailai Švalbei
Draudzes vadība izsaka lielu pateicību Lailai Švalbei par noziedotajiem touchless roku dezinfekcijas
aparātiem.
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Aicinājums ziedot draudzei!
Draudzes vadība vēlas no sirds pateikties visiem ziedotājiem, kuri ir atbalstījuši draudzes darbību. Jūs
patiesi esat atbildējuši aicinājumam kalpot mūsu Kungam ar pateicību un prieku!
Tad nu, redzi: kas skopi sēj, skopi arī pļaus, un, kas bagātīgi sēj, bagātīgi arī pļaus; katrs lai dod tā, kā
iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā: priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs spēj jums dot
pārpilnībā visādu žēlastību, lai jums visa būtu diezgan vienmēr un visur un jūs būtu pārplūstoši dedzībā
uz ikkatru labu darbu. Pāvila 2. vēstule korintiešiem 9:6-8
Draudzes dzīve, kalpošanas, vajadzības un pienākumi neapstājas, tāpēc aicinām paļauties uz Dievu
un turpināt rūpēties par draudzes darbību ar ziedojumiem. Sirsnīgs paldies!
Ziedot var trīs veidos:
1) Sūtot čeku pa pastu uz draudzes adresi.
2) Ziedojot elektroniski: mndraudze.org/ziedo
3) Ja jums ir latviešu kredītsabiedrības konts, varat sazināties ar LCU un viņi pārskaitīs ziedojumu uz
draudzes kontu.

Mineapoles – St. Paulas latviešu ev. lut. draudze
3152 17th Ave S, Minneapolis, MN 55407
Uzvārds, vārds_______________________________________
Datums_____________________________________________
Draudzes uzturēšanai .............................................$________
Baznīcas remontiem ...............................................$________
Svētrīta Zvaniem .....................................................$________
Dāmu saimei ...........................................................$________
Latviešu ev. lut. baznīcai Amerikā (LELBAi) ...........$________
Palīdzība baznīcai Latvijā .......................................$________
Latviešu skolai ........................................................$________
................................................................................$________
................................................................................$________
KOPĀ......................................................................$________
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Ready, set, VOTE!
The Social and Racial Justice Committee wants to ensure that everyone in the church community
who wants to vote in the upcoming national elections is able to. Our efforts are non-partisan. We are
not promoting any particular party or platform. We simply want to offer our assistance to the church
community so that all who want to vote have the opportunity to vote.
Below please find information and direct links to relevant sections on the Minnesota Secretary of
State’s website. The full website, which has an abundance of voting information, can be found here:
https://www.sos.state.mn.us/elections-voting/ For information about voting in other states, this
website: https://www.voterparticipation.org/ may be helpful. We have also included contact
information for individual members of the Social and Racial Justice Committee who can answer
questions and help you request an absentee ballot:
Rasa Zeltina: (612) 735-1719; zeltinar@yahoo.com
Mara Zeltina: (612) 986-9670; mzeltina@yahoo.com
Betsy Alle: (763) 843-4497; betsy.alle@gmail.com
Nancy Neibergs: (612) 281-2858; nibes11@aol.com (help in English only)
•

Registering to vote: You can register or update your registration in person on the day you
vote, whether that is at your polling place on Election Day or at an early voting location. You
will need one approved proof of residence to register. Or to register online:
https://mnvotes.sos.state.mn.us/VoterRegistration/VoterRegistrationMain.aspx

Three Ways to Vote:
•

•

•

Voting by mail: To vote by mail, apply for an absentee ballot to be mailed to you. (For a largeprint application, click here: https://www.sos.state.mn.us/media/2688/large-print-englishregular-absentee-ballot-application.pdf If you plan to vote by mail, the process should be
started as soon as possible because the election is approaching quickly. You do not need to
be registered to apply to vote by mail. Your returned ballot must be postmarked on or before
Election Day (November 3, 2020) and received by your county by November 10. You may also
drop off your ballot envelope in person no later than 3 p.m. on Election Day at the election
office (often a county office) that sent your ballot. You may not drop your ballot off at your
polling place on Election Day.
Voting early in person: You can vote early with an absentee ballot at your local election
office. Even if you are not registered, you can still vote early in person if you show proof of
residence. The first day to vote early in person is Friday, September 18. The last day to vote
early in person is Monday, November 2.
Voting in person on Election Day: You can vote in person on Election Day (November 3,
2020). Find your polling location here: https://pollfinder.sos.state.mn.us/

Dziesmu svētku rīcības komiteja turpina priekšdarbus
Ansis Vīksniņš
Par spīti Covid-19 pandēmijai, XV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju
svētku ASV rīcības komiteja turpina savu darbu ar cerību un ticību, ka
svētki notiks 2022. gada vasarā Minesotas galvaspilsētā. Komiteja ir
satikusies sēdēs gan klātienē komitejas locekļu dārzos, gan attālināti ar
Zoom platformu. Daudz jau nolemts un padarīts, bet daudz vēl ko darīt.

DVĪŅU
PILSĒTĀS UN
PASAULĒ

Varam paziņot šos galvenos paredzētos svētku koncertus un sarīkojumus, visi
notiks St. Paulas centrā:
Trešdien 2022. gada 29. jūnijā Meistarklase ar Ēriku Ešenvaldu. Ieskaņas koncerts ar Ēriku Ešenvaldu
St. Paulas katedrālē, izpilda Minesotas koris Magnum Chorum ar latviešu viesu koru līdzdalību.
Ceturtdien 2022. gada 30. jūnijā Māras Pelēces filmas pirmizrāde. Mākslas izstādes atklāšana.
Atklāšanas akts un koncerts. Garīgais koncerts. Iepazīšanās zaļumballe ar cūku bērēm un dančiem
Misisipi upes krastmalā.
Piektdien 2022. gada 1. jūlijā Teātra izrāde. Kamermūzikas un simfoniskais koncerts. Jaundeju skate.
Viesu koru koncerts. Saviesīgais vakars kabarē stilā. Jauniešu balle.
Sestdien 2022. gada 2. jūlijā Teātra izrāde. Folkloras programma. Tautas deju lieluzvedums. Balle ar
populārās mūzikas zvaigznēm.
Svētdien 2022. gada 3. jūlijā Dievkalpojums. Rakstnieku rīts. Folkloras programma. Pulcēšanās un
koristu gājiens. Kopkora koncerts. Svētku vakariņas. Svētku balle.
Pirmdien 2022. gada 4. jūlijā Atvadu brokastis.
Arī varam paziņot, ka Latvijas Republikas Kultūras ministrija ir atbalstījusi Minesotas Dziesmu svētkus
ar krietnu finansiālu ziedojumu. Pateicoties Kultūras ministrijai un Latviešu organizāciju apvienībai
Minesotā (LOAM), Rīcības komitejai ir sēklas nauda, ar ko samaksāt pirmās telpu iemaksas.
Galvenā svētku viesnīca būs InterContinental St. Paul Riverfront Hotel (bijusī Radisson viesnīca)
Misisipi upes krastmalā. Līgums ar viesnīcu ir parakstīts ar ļoti labvēlīgām $135/nakti cenām par viesu
istabām. Ja vēlaties rezervēt naktsmājas galvenā svētku viesnīcā, varat jau šoruden zvanīt uz viesnīcu
651-292-1900 un pieminēt Latvian Song and Dance Festival cenu. Paredzam, ka šīs viesnīcas istabas
ātri tiks rezervētas un izpārdotas.
Rīcības komitejā darbojas Benjamiņš Aļļe, Jānis Barobs, Indra Halvorsone, Anna Hobbs, Andrejs
Lazda, Baiba Olingere, Larisa Ozola, Māra Pelēce, Zinta Pone, Andris Valdmanis un Ansis Vīksniņš.
Arī darbojas vairākas darba grupas, kurām ir atbildība par īpašām nozarēm. Priecājamies, ka XIV
Dziesmu svētku mūzikas nozares vadītāja Krisīte Skare un tautas deju lieluzvedumu vadītāja Astrīda
Liziņa atkal uzņēmās vadīt tās programmas.
Vienmēr gaidām palīgus šim lielam projektam Minesotas latviešu sabiedrībai. Lūdzu sazinaties ar Ansi
Vīksniņu 651-260-5571, ja jūs meklējat iespēju iesaistīties Dziesmu svētku rīkošanā.
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Daži pārstāvji no Dziesmu
svētku rīcības komitejas St. Paulā.
Latviešu skolas skolēni mācās kokles spēli uz jaunajām koklēm,
kuras iegādātas ar Latvijas valdības atbalstu!
Indra Halvorsone
Pavasarī saņēmām jauko ziņu, ka latviešu skola saņēmusi EUR 2880.00 lielu finansiālo atbalstu
Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) un Latviešu valodas aģentūras (LVA) izsludinātajā
diasporas skolu atbalsta konkursā. Šo naudu izmantojām īres maksai un divu kokļu iegādei. Jaunās
etnogrāfiskās kokles, ko darinājis Latvijas kokļu meistars Edvarts Klints, nu ir klāt, un tās jau
iemēģinājuši absolventu klases skolēni skolotājas Zintas Pones kokles nodarbībās. Skan labi! Skolas
administrācija un vecāki saka lielu paldies Latvijas valstij, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes
ministrijai, Latviešu valodas aģentūrai, PBLA un ALAs Izglītības nozarei par atbalstu!
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Latviešu skolas pirmā mācību diena Komo parkā
Indra Halvorsone
Latviešu skolas 2020./2021. mācību gads 26. septembrī iesākās neparasti, jo 2020. gads ir pavisam
neparasts gads – turpinām dzīvot pandēmijas apstākļos, kad daudz ko nevaram darīt tā, kā to darījām
pirmspandēmijas laikā.
Bet kā teicis dzejnieks Rainis: “Pastāvēs, kas pārvērtīsies!”, un, skolotājiem, vecākiem un vecāku
padomei Evas Tones vadībā liekot prātus kopā, top plāns pirmajai skolas dienai un arī turpmākajam
skolas gadam.
Pirmajā skolas dienā pulcējamies skaistajā Komo parkā pie pavisam latviskajiem ozoliem. Kaut arī
esam priecīgi viens otru redzēt pēc vairāk kā 6 mēnešiem (cik liels pa to laiku izaudzis Arnolds
Demandts!), ieturam distanci un velkam maskas. Īsu uzrunu saka pārzine Indra Halvorsone, un kopā
ar mācītāju Dāgu vienojamies lūgšanā. Latvijas simbolu – karogu – tur Birmaņu ģimene – Dainis, Tālis
un Silvija, un arī Latvijas valsts himnu dziedam neparasti: katrs savā sirdī un to pirmo reizi uz akordeona
pavada Zinta Pone.
Pēc svinīgā kopbrīža klašu skolotājas vada pirmo mācību nodarbību – katra klase tiekas pie sava ozola
svaigā gaisā! Galvenais – ir liels prieks par tikšanos!
Skola darbu turpinās, lietojot hibrīda modeli (katru reizi puse no skolas tiksies baznīcā vai ārā, ja to
atļaus laika apstākļi, bet otra puse – virtuāli), mēģināsim iesaistīt mūsu darbā arī skolotājus no Latvijas!
Skolas saime šogad ir atbildīga par 18. novembra – valsts svētku svinību organizēšanu, tādēļ lūdzam
ierakstīt jūsu kalendāros – Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākums notiks virtuāli Zoom
platformā 2020. gada 18. novembrī plkst. 19:00 (7:00 vakarā). Tuvāka informācija tiks publicēta
novembra “Svētrīta Zvanos”! Būs jauki saredzēties virtuāli un svinēt Latvijas 102. dzimšanas dienu!
Vēlot izturību un veselību!
Fotogrāfijas:
Anja Čuriskis un Kira Birmane
Sagatavošanas klase 1. skolas
dienā ar sk. Zani Krameri.

Arnolda pirmā
skolas diena!
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Latviešu skolas pirmā mācību diena Komo parkā
Fotogrāfijas: Anja Čuriskis un Kira Birmane
5. klases darbā piedalījās arī
Pūķītis – ieskaties zālē!

Silvija, Tālis un Dainis Birmaņi
tur karogu, skanot
Latvijas himnai.

Absolventu klase ar skolotāju
Kristīni Girbi (tup) gatavi
pēdējam mācību gadam.
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Jānis Zintnieks great niece Hayden participates in exhibit about Latvia
Susan and Jānis Zintnieks
Hayden’s girl scout troop participated in “World Thinking Day” in February sponsored by the
Kentucky/Indiana Girl Scout Council. The event was held at the Louisville Slugger Field. All of the older
troops created booths to represent different countries. Hayden’s troop chose to feature Latvia. The girls
each made and wore the floral headpieces worn at Latvian Song Festivals. They also made bookmarks
out of heavy paper with Latvian designs. The girls from the younger troops were invited to color in their
bookmark which they could take home with them to remember. Altogether about 350 to 400 girls
attended the event. Hayden’s troop’s booth included the Latvian flag, wooden boxes, amber jewelry,
Latvian books, a hockey jersey, facts about Latvia and more. It was a fun day for the girls.

Hayden with amber necklace.

Hayden and some fellow girl scouts.

•••
KAPU VIETAS UZ PĀRDOŠANU
Pārdodam kapu vietas: Section 26, Lot 55, vietas 4&5.
Lūdzu sazināties ar Ritu Dauku:
612-437-2048

•••
LASL (LATVIAN AMERICAN SHIPPING LINE)
2020. gada Ziemsvētku sūtījumiem LASL savāks saiņus/pakas sūtīšanai uz Latviju
ceturtdien, 22. oktobrī, 12:00 pusdienas laikā pie draudzes nama.

Pateicība no Ilgas Dulbes
un pārējās ģimenes
Sirsnīgs paldies māc. Dāgam par
mierinošajiem un stiprinošajiem
vārdiem Vigo slimības dienās un viņam
aizejot Dieva valstībā.
Paldies draugiem un paziņām par
mīļajiem līdzjūtības vārdiem,
skaistajiem ziediem un citām veltēm
mūsu ģimenei.
Paldies par ziedojumiem mūsu latviešu
baznīcai Vigo piemiņai.
Manas ģimenes, draugu sirsnība un
līdzjūtība palīdzēja, un vēl arvien
palīdz, un dod spēkus pārdzīvot sēras
Vigo aiziešanā Dieva mierā.....

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!

Sludinājumi
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)
zaeska@frontiernet.net
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
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Change Service Requested

Church Services
Sunday, October 18, 10:30 am – Worship Service in the Church with Holy Communion.
Saturday, October 24, 6:15 pm – Candlelight Service in Crystal Lake Cemetery.
Sunday, October 25, 10:30 am – Worship Service in the Church.
Sunday, November 1, 10:30 am – Reformation Church Service in the Church with Holy
Communion.
Protocols for people entering our church building for Worship services:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doors will open 15 minutes prior to the start of the Service.
Worshippers will be escorted by volunteers directly to the worship space.
We will keep a record of all attendees at each service to track the spread of any
potential outbreaks.
We will ask everyone upon arrival to sanitize their hands (sanitizer bottles and tissues
will be provided at the church entrance).
Everyone will be required to wear a mask throughout the Service.
Everyone will be required to practice social distancing.
Worship bulletins will be previously distributed and placed at clearly marked seating
spots (in pews) in the sanctuary.
If a household wants to attend together, they must be all from the same household.
Music will be limited, beginning with instrumental music only. There will be no choir and
no assembly singing.
Bathrooms will be available if needed. Max of 2 people occupancy.

SVĒTRĪTA ZVANUS izdod Mineapoles – St. Paulas latviešu ev. lut. draudze. Redakcijā:
redaktore E. Banka-Demandta (edija.banka.demandta@gmail.com, 612-280-6180),
māc. D. Demandts, S. Dombrovska, R. Drone, M. Eglīte, A. Hobbs, L. Sproģis, B. Sprūds.
Redakcija patur tiesības iesūtītos rakstus rediģēt un zināmos gadījumos noraidīt. Rakstus
lūdzam iesūtīt parakstītus. Ja lietots segvārds, jāmin arī īstais vārds. Rakstus lūdzam iesūtīt
elektroniski (tas neattiecas uz īsiem ziņojumiem un pateicībām).
Rakstus lūdzam iesūtīt līdz mēneša 21. datumam. Redakcija lūdz $30.00 ziedojumu gadā,
Svētrīta Zvanu technisko izdevumu segšanai.
CIENĪJAMIE LASĪTĀJI! Lūdzu paziņojiet ADRESES MAIŅU draudzes birojā. Svētrīta Zvanus
pasts nepārsūta.

