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Dzied cīrulītis
Prom tumsa, prom migla, mirdz debestiņas!
No tālienes vēsmas nes priecīgas ziņas
Un dzidrajā gaisā, kad blāzmoja rīts –
Dzied cīrulīts.
Cik bēdīgu dienu kā tumsā gājis;
Kāds sēru auts domas un jūtas klājis!
Bet atkal sirds mostas un gaida un trīc –
Dzied cīrulīts.
Un vēsmas un putni par ziedoni zvana.
Skumt, bēdu draugs, nu gana, nu gana:
Mums arī nāks ziedoņa zilais rīts! –
Dzied cīrulīts.

Nr. 3

Draudzes dzīve martā
* Nākamie dievkalpojumi notiks klātienē. *
Svētdien, 7. martā, plkst. 10:30 – Gavēņa laika trešā svētdiena.
DIEVKALPOJUMS. Dievkalpojumu vadīs mācītājs Dave Folkerts.
Svētdien, 14. martā, plkst. 10:30 – Gavēņa laika ceturtā svētdiena.
NENOTIKS dievkalpojums, bet tiešraide ar citu draudzi.
Kredītsabiedrības gadskārtējā biedru sapulce attālināti plkst.12:00
Lūdzu ievērojiet, ka pulkstenis „jāpagriež” stundu uz priekšu sakarā ar „Daylight
savings time” sākumu.
Svētdien, 21. martā, plkst. 10:30 – Gavēņa laika piektā svētdiena.
DIEVKALPOJUMS. Dievkalpojumu vadīs mācītājs Dave Folkerts.
Svētdien, 28. martā, plkst. 10:30 – Pūpolu svētdiena.
DIEVKALPOJUMS. Dievkalpojumu vadīs archibīskape Lauma Zušēvica.
Draudzes 70. gadu dibināšanas jubilejas dievkalpojums.
Piektdien, 2. aprīlī, plkst 18:00 – Lielā piektdiena.
ZOOM. Dievkalpojumu vadīs mācītājs Dave Folkerts ar 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 vadīs mācītājs Dave Folkerts.
Svētdien, 11. aprīlī, plkst.10:30 – Baltā svētdiena.
NENOTIKS dievkalpojums, bet tiešraide ar citu draudzi.
Svētdien, 18. aprīlī, plkst 10:30 – Lieldienu laika trešā svētdiena.
DIEVKALPOJUMS. Dievkalpojumu vadīs mācītājs Dave Folkerts.
Svētdien, 25. aprīlī, plkst. 10:30 – Lieldienu laika ceturtā svētdiena.
DIEVKALPOJUMS. Dievkalpojumu vadīs assoc. mācītājs Davis Johnson
Dievkalpojumi tiks raidīti tiešraidē internetā: facebook.com/151677648181316/live/
Draudzes biroja stundas

Pērminderu kalpošana

TREŠDIENĀS no 10:00 līdz 14:00,
kasieris Indulis Valters un
darbvede Laila Švalbe.
Ja baznīcas durvis darba laikā ir slēgtas,
lūdzu piezvaniet durvju zvanu (durvju
labajā pusē augšējais zvans augšējam
stāvam, apakšējais zvans lejasstāvam).
Ja ir kādi jautājumi vai neskaidrības, lūdzu
sazināties ar draudzes priekšnieci
Kristīni Konteri.

L. Dingley, E. Duņēns, V. Konters,
N. Neiberga, A. Roethler, A. Vīksniņš,
S. Straumane.
Pateicamies!
Dāmu Saime
Ja vēlaties likt ziedus uz altāŗa, zvaniet
Laimai Dingley (651-271-3337) vai
Selgai Pētersonei (651-484-6046).

Dievs, kas redz slepenībā.
Pārdomas Lielai lūdzamai dienai.
Jēzus mācīja: Mateja ev. 6:1-8,16-18;
“Sargieties darīt labos darbus cilvēku priekšā, ka tie jūs
ievērotu, jo tad jums nebūs nekādas algas no jūsu debesu Tēva.

GARĪGĀ
MAIZE

Kad tu dari žēlsirdības darbus, neliec savā priekšā tauri pūst,
kā to dara liekuļo sinagogās un uz ielām, lai cilvēki tos godinātu. Patiesi es jums saku: tie jau
saņēmuši savu algu. Bet, kad tu dari žēlsirdības darbus, lai tava kreisā roka nezina, ko labā
dara, ka tavs žēlsirdības darbs paliek apslēpts; bet tavs Tēvs, kas redz apslēpto, tevi atalgos.
Kad jūs lūdzat, neesiet kā liekuļi, kuriem patīk sinagogās un uz ielu stūriem stāvēt un ilgi
lūgt Dievu, lai cilvēkiem izrādītos. Patiesi es jums saku: tie savu algu jau saņēmuši. Bet, kad tu
lūdz, tad ieej savā kambarī un, durvis aizslēdzis, lūdz savu Tēvu apslēptībā, un tavs Tēvs, kas
redz apslēptībā, tevi atalgos. Kad jūs lūdzat, nepļāpājiet kā pagāni; tie domā, ka savu daudzo
vārdu dēļ tiek uzklausīti. Neatdariniet viņus, jo jūsu Tēvs zina, kas jums vajadzīgs, pirms jūs viņu
lūdzat.
Kad jūs gavējat, neesiet nīgri kā liekuļi, kas rāda drūmu seju, lai rādītos cilvēkiem kā
gavētāji. Patiesi es jums saku: tie savu algu jau saņēmuši. Bet, kad tu gavē, svaidi savu galvu
ar eļļu un mazgā savu seju, ka tu nerādies kā gavētājs cilvēkiem, bet savam Tēvam apslēptībā,
un tavs Tēvs, kas redz apslēptībā, tevi atalgos.”
Kad esi domājis par to, ka tici Tēvam, kas redz slepenībā, tad zini – tas ir Jēzus mācībā
atrodamais otrais skaidrojums, lai raksturotu Dievu. Tēvs, kas redz apslēpto, ir tas Pats Dievs
Tēvs, ko Jēzus pielūdza. Šis trīskārtīgi atkārtotais apzīmējums: Tēvs, kas redz slepenībā, ir
unikāls šai vietā Bībelē. Vecajā Derībā runā par Dievu kā Tēvu savai Israēla tautai – tie ir Viņa
dēli un meitas. Psalms 103:13 skaisti salīdzina Dievu ar tēvu: “Kā tēvs žēlo savus dēlus, tā
Kungs žēlo tos, kas viņa bīstas” un Daniēla grāmatas vārdi 2:22 vēsta, ka Dievs “atklāj dzīlēs
apslēpto, viņš zina, kas ir tumsā, gaisma mājo pie viņa”. Tomēr nekur citur nav rakstīts, ka Viņš
ir Tēvs, kas redz slepenībā.
Tas ir kas jauns, ko mums vēl un vēl pārdomāt, kā arī tas, ka Jēzus trīs reizes atkārto,
ka šis Tēvs mūs atalgos, pat ja tas neliekas vajadzīgi vai piemēroti. Viņš neprasa, vai vēlamies
to saņemt. Tā būs, Viņš mūs atalgos, jo Viņš tā vēlas! Nevienam citam nav tas jāzina, bet Tu
nekad to neaizmirsīsi. Pat savā vistumšākajā, tukšākajā kambarī ieslēdzies, Tu saņēmi šo algu,
šo negaidīto dāvanu. Pēkšņi Tu zināji, ka Viņš Tevi redz, dzird, saprot un mīl. Tu juti, kā tevi
dziedināja un pārvērta Viņa žēlastība. Tu juti, kā Tevī ieplūda gaisma un miers, it kā Viņš Pats
turētu Tevi savā mīlestības apskāvienā, un Tu zināji, ka šajā vietā Tu tomēr nebiji viens.
Bērnībā sevišķi mīļas bija tādas vietas, kur
paslēpties. Ja augām daudzu bērnu ģimenē, ne vienmēr
tā bija ‘tava istaba’, bet varbūt pat vieta mežā, bēniņos,
lielā drēbju skapī? Gribējām, lai kaut kur mēs varētu būt
pavisam vieni. Un tagad? Ja ap mums plūst bērniņu
balsis vai guļamistabā izveidotajā biroja telpā skan
nemitīgie datora atgādinājumi, ka atkal jādodas uz Zoom
sēdi, vai ienācis epasts, ko jāatbild?.. Tiek pat ieteikts
atrast vietu, kur uz mirkli aiziet no visiem un visa. Zinu,
Covid-19 laikā daudzus nospiež tieši tas, ka mums bijis
par daudz jāslēpjas no citiem, jābūt vieniem pārāk lielā klusumā. Šie brīnišķīgie un žēlsirdīgie
Jēzus vārdi atgādina: Tēvs, kas redz slepenībā, ir klāt! Pat tava klusēšana Viņu neaizkavē tev
atbildēt, jo Viņš zina, kas tev vajadzīgs, pirms tu Viņu lūdz.
Domāju par tiem, kas pirmo reiz dzirdēja šos Jēzus vārdus. Tikai īsi pirms tam, kalna
sprediķī, Jēzus bija sācis mācīt par to, kāds ir šis Tēvs, kurš mums ir klāt. Vispirms Jēzus mācīja,
ka Tēvam pieder viss gods! Mūsu vienīgam nodomam vai motivācijai darīt labus darbus - vai tas
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būtu, kā šīs dienas tekstos - ziedojot, lūdzot vai gavējot - jābūt, lai citi, to redzēdami, godātu
Tēvu, kas ir debesīs (Mt. 5:16). Otrkārt, Jēzus atklāj, cik Viņš, mūsu Tēvs ir taisnīgs un Jēzus
prasa ne mazāk no mums: “(..) es jums saku: mīliet savus ienaidniekus un lūdziet par tiem, kas
jūs vajā, ka jūs topat sava debesu Tēva bērni; jo viņš liek saulei uzlēkt pār ļauniem un labiem un
lietum līt pār taisniem un netaisniem.” (Mt. 5:44-45). Treškārt, Jēzus atklāj, ka Tēvs ir pilnīgs un,
vēlreiz mums pavēl: “Tad nu topiet pilnīgi, kā jūsu debesu Tēvs ir pilnīgs.” (Mt. 5:48). Un vēl pāri
visam, Viņš ir Mūsu Tēvs debesīs. (Mt. 6:11). Ne tikai mans, pat ne tikai Jēzus, bet mūsu visu
Tēvs, kas mūs uzklausa pat apslēptās vietās un aicina kopā lūgt daudzskaitlī.
Mums Ciešanu laikā dāvinātas 40 un 6 dienas dot, lūgt, gavēt – nevis, lai kādam, vai pat
sev, ko pierādītu, bet, lai pavadītu laiku ar Tēvu un Dēlu, un Svēto Garu. Dodot, lūdzot, gavējot,
nevis kā tādi, kam ir kas jāpierāda citiem. Tādēļ apslēptībā. Lai nekas nenovērstu mūsu
uzmanību, neiztraucētu mūsu mieru, neaizsauktu prom no Tēva, kas redz slepenībā un zina,
kas mums vajadzīgs, pirms mēs Viņu lūdzam. Kā? Kā gan nē. Izlūdzoties jums Tēva
klātesamību un Kristus mieru, dodoties šai klusā, svētā laikā.
+ Lauma Zušēvica
(Foto : Baiba Rēdmane)

Sprediķis 21. februārī, Ciešanu laika pirmā svētdienā, Mineapoles–St. Paulas draudzē.
“Tajās dienās Jēzus atnāca no Galilejas Nācaretes, un Jānis viņu kristīja Jardānā. Un tūlīt, no
ūdens izkāpdams, viņš ieraudzīja debesis atveramies un Svēto Garu kā balodi uz sevi
nolaižamies. Un balss atskanēja no debesīm: “Tu esi mans mīļotais Dēls, uz ko man labs prāts.”
Un Gars viņu tūlīt aizdzina tuksnesī. Jēzus bija tuksnesī četrdesmit dienas, un sātans viņu
kārdināja; viņš bija kopā ar zvēriem, un eņģeļi viņam kalpoja. Bet, kad Jānis bija apcietināts,
Jēzus atnāca uz Galileju un sludināja evaņģēliju, sacīdams: “Laiks ir piepildīts, un Dieva valstība
ir klāt. Atgriezieties no grēkiem un ticiet evaņģēlijam!” – Marka 1:9-15
Turpinot bērnu uzrunā iesākto tēmu par varavīksni un Dieva apsolījumu:
reiz sen, sen atpakaļ - tas bija manā pirmā gadā šeit Savienotajās Valstīs – es braucu uz
Kalamazū pilsētu no Grand Rapidiem, kur mācījos Clinical Pastoral Education. Apmēram
pusceļā, tieši pāri šosejai, ieraudzīju debesīs varavīksni. Lai gan vienmēr prieks vērot, tas
nebūtu liels pārsteigums, ka to ieraudzīju debesīs; ja vien… - būtu bijis kāds cits gadalaiks - bet
toreiz tas notika ziemā! Nekad vairāk man nav nācies vērot varavīksni ziemā. Braucu tālāk ar
cerību un atceroties Dieva apsolījumu Noasam pēc lielajiem plūdiem.
Kāds gan varētu būt sakars Dieva apsolījumam, ka Dievs zemi vairs tā nepostīs kā Noasa
laikā – kāds tam sakars varētu būt ar Ciešanu laika pirmo svētdienu kristīgā baznīcā? Ciešanu
vai Gavēņa laiks parasti mums saistās ar grēku nožēlu, atteikšanos no kaut kā. Lielākoties esam
raduši domas vērst uz to, ka Kristus ciešanas un krusts ir rezultāts Dieva dusmām uz cilvēci, uz
mums. Īpaši, kā luterāņi cīnāmies ar gavēņa nozīmi un tas nav tik regulēts un noteikts, kā
piemēram Romas katoļu ticīgajiem. Ciešanu laiks liturģiskajā gadā arī nav tas laiks, kas vispārīgi
piesaista cilvēkus baznīcai kā jebkurš cits laiks vai svētki. Diez vai kāds no mums, kas esam
dievnamā šodien, pamodās šorīt, pielēca no gultas un teica: “Ak, cik jauki – gavēnis beidzot ir
klāt!!”
Šodien Marka evaņģēlija teksts mūs aizved uz Jordānu, uz Jēzus kristībām. Tūlīt pēc tam
Jēzus dodas uz tuksnesi: “Gars viņu aizdzina uz tuksnesi,” ir Marka vārdi. Un tā – arī mēs esam
atvesti un iedzīti tuksnesī - Gavēņa jeb Ciešanu laika tuksnesī – gribam to vai nē.
Līdz Jēzus kristībām un aiziešanai tuksnesī mēs daudz par viņu nedzirdējām kā tikai to,
ko zinām no Ziemassvētku laika par Jēzus dzimšanu. Pārējais evaņģēlija saturs tiek rakstīts un
piepildīts ar kalpošanu, krusta ceļu un augšāmcelšanās liecībām. Pirms tas var notikt – Jēzus
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pavada četrdesmit dienas tuksnesī. Šīs četrdesmit dienas gavēņa laikā ir arī mūsu tuksnesis.
Mēs neatrodamies ne šur, ne tur, un nonākam aci pret aci ar dzīves īstenību.
Un vai gan vēl kādam būtu jāatgādina veselu gadu dzīvojot pandēmijā – ar
ierobežojumiem ko drīkst, ko nedrīkst darīt, kur iet vai neiet, katru dienu pavadot cerībā par to,
ka arī šim piespiedu tuksneša laikam reiz pienāks beigas – dzīvojam aci pret aci ar dzīves
īstenību vairāk kā nekad.
Laikā starp to kas bijis un to, ko gaidām nākotnē – (īpaši, pandēmijā, it kā iedzīti palikt
četrās sienās) esam spiesti uzlūkot savu dzīvi; iedziļināties tajā, kas padarīts un to, kas palicis
nepadarīts; sastopam mūsu bailes, mūsu cerības un sapņus; mūsu bēdas un visus zaudējumus;
un nonākam aci pret aci ar nezināmo. Kā Jēzus tuksnesī, arī mēs tiekam kārdināti – ar mūsu
pašu dzīves faktiem, dzīvi - tāda kāda tā ir - ar sajūtām, emocijām, attiecību dinamiku,
notikumiem seniem un jauniem…
Esam raduši domāt, ka kārdināšana ir kaut kas tāds, kas nonāk pie mums no ārpuses;
esam raduši pieņemt, ka tie ir kādi apstākļi vai notikums, kas uzbrūk kā pēkšņa lietus gāze vai
viesulis. Protams, to, kas notiek ar mums – ietekmē mūs. Tomēr, kā mēs reaģējam noteiktos
brīžos ir no svara, mūsu uzvedība un reakcija ir svarīga. Lai gan, mēs mānīsim paši sevi, ja
paliksim pie tā, ka kārdināšana atnāk pie mums no ārpuses. Daudz grūtāk ir atzīt, ka visi
kārdinājumi ir atrodami tevī pašā.
Mēģinot saprast gavēņa nozīmi, viens no kārdināšanas piemēriem ir ļauties domām, ka
neesam Dieva mīlestības vērti vai grūti ticēt, ja Dievs nebaidās ņemt rokā zemes mālus un
putekļus, lai radītu cilvēku. Tevi un mani.
Kad Jēzus nonāca tuksnesī, Dievs jau nemēģināja uzzināt vai viņa dēls izturēs šīs
četrdesmit dienas un tikai pēc tam izlems vai viņš uzvedas pienācīgi, lai būtu cilvēces pestītājs.
Nē. Dievs apliecināja mīlestību uz Jēzu pirms viņa dēls nonāca tuksnesī, pirms pārbaudījumiem.
Dievs neved mūs kārdinājumā, lai pārbaudītu kā uzvedamies vai izturēsim, vai pārkāpsim
noteikumus, vai izkritīsim kā kādu eksāmenu un tikai tad Dievs izlemtu vai mūs mīlēt. Nē. Viss
ar ko dzīvē cīnāmies, kas mūs pārbauda ir ceļš. Tas ir kā krusta ceļš, lai mēs atklātu sevi un
Dievu par jaunu. Mēs atstājam visu ierasto un pazīstamo, it kā atstātu savu māju (ieejam
tukšumā, tuksnesī) – pat mainot liturģijas dziedājumus un atsakoties no “Allelūja’ – lai atklātu,
ka esam Dieva mīļie bērni un, ka mūsu īstās mājas ir pie Dieva un Dievā.
Lai gan tuksnesis un gavēnis var būt nezināma vieta, kur mums atrasties, tomēr tas nav
kaut kas pilnīgi nepazīstams. Šajā tuksnesī jau ir iestaigāts ceļš pirms mums. Jēzus to ir
iestaigājis un tas ir ceļš mājup – uz Dieva sirdi. Tuksnesī, šajā skarbajā vidē, mūsu ilūzijas, ka
visu varam pašu spēkiem ātri vien pazūd un mēs padodamies Dievam; mūsu bezpalīdzība liek
mums saņemt Dieva palīdzību un žēlastību, un mīlestību.
Izvairīties no tuksneša pilnībā mēs arī nevaram – nedz gavēņa laikā, nedz dzīves gaitā.
Tas notiek ar mums. Tomēr mēs nekad neesam pilnīgi vieni – arī ne pandēmijas laikā savās
mājās, kur varbūt pat jūtamies kā ieslēgti. Jēzus netika atstāts viens tuksnesī. Eņģeļi kalpoja un
palīdzēja Jēzum tur esot, sacīdami: “Atceries, kas tu esi – mans mīļais Dēls.”
Mūsu tuksnešos un kārdinājumos arī mums tiek atgādināts: “Tu esi mans mīļais dēls. Tu
esi mana mīļā meita. Tu esi mans mīļais bērns. Uz tevi man IR labs prāts.”
Ar katru šādu atgādinājumu kārdinājumi atkāpjas tālāk un tālāk. Ar katru šādu
atgādinājumu mēs nonākam ik soli tuvāk Dievam. Tas ir mūsu ceļš caur dzīves tuksnešiem.
Atgādinājums pēc atgādinājuma. Solis pēc soļa. “Tu esi man mīļais bērns. Uz tevi man IR labs
prāts.”
Lai šie Dieva vārdi ir kā varavīksne – Dieva apsolījums tev un mums visiem. Ik reizi, kad
to redzēsi – lai tā ir par atgādinājumu Dieva mīlestībai uz tevi un ceļam, kas ved mājās – pie
Dieva. Soli pa solim. “Tu esi man mīļais bērns. Uz tevi man IR labs prāts.” - Āmen.
Māc. Ilze Larsen

APSVEICAM!
DRAUDZES
DZĪVE

Mācītāja Ilze Larsen ir ievēlēta
par mūsu draudzes jauno
mācītāju!

Dievs ir mīlestība, un, kas paliek mīlestībā, tas paliek
Dievā un Dievs viņā. (1 Jņ 4:16)

Rezultāti no Mineapoles – St. Paulas Ev. Lut. Draudzes balsošanas
par mācītāja kandidāti māc. Ilzi Larsen.
Mineapoles draudzes padome aicināja visus balsstiesīgos draudzes locekļus balsot
par mācītāja kandidāti, lai pieņemtu Ilzi Larsen kā draudzes mācītāju.




Vēlēšanas noritēja 2021. gadā no 24. līdz 27. februārim elektroniski atbildot ar
e-pastu, vai pa pastu līdz plkst. 18:00.
2021. gadā 13. februārī pa pastu tika izsūtītas balsošanas vēstules un informācija
par mācītāju Ilzi Larsen tiem balsstiesīgajiem locekļiem, kam nav e-pasta.
Klātienes vēlēšanas noritēja 27. februārī no plkst. 9:00-12:00.

Draudzes vēlēšanās varēja piedalīties 142 balsstiesīgie draudzes locekļi, kam
nokārtotas draudzes nodevas.
Izziņots
Pa pastu
Pa e-pastu

Izsūtījām
31 balsošanas
zīmes
111 balsošanas
zīmes

Klātienes vēlēšanas
Kopā:

142 balsošanas
zīmes

Kopā saņēmām
17 atbildes

Jā
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Nē Atturās
0
2
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17

77 atbildes
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0
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0

0
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104 atbildes
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﴿Priecājamies!﴾
Pērminderis – Egons Duņēns.

﴿Pateicamies!﴾
Selgai Personei par draudzes automašīnas novietošanu
mājas garāžā.
Gundai Luss par grīdas celiņa izmeklēšanu un iegādi.
Jaunais grīdas celiņš - paklājs pirms ieejas dievnamā.

Pieminot draugu
Mūsu mīļais Valts Līdaka aizgāja
mūžībā 2020. gada 13. decembrī.
Mācītājs Dāgs izvadīja Valtu
21. decembrī.
Mūsu ģimenes iebrauca Amerikā
1949. gadā un uzturējām
draudzību visus šos gadus. Valtam
tuvu pie sirds bija baznīca un
latviešu tauta. Mēs vēlam Valtam
saldu dusu. Valts ar Ainu atkal ir
kopā.
Atvados ar Valta mīļākās tautas
dziesmas rindu:
„Tec, saulīte, pagaid’ mani, Ko
es tevim pasacīš’: Aiznes manai
māmuliņai Simtu labu vakariņu.”
Tavs draugs – Jānis Zintnieks

2021. gada Draudzīgais aicinājums latviešu skolā
Ja nebūtu pandēmijas, šī raksta nosaukums būtu citāds – Latviešu
skola draudzīgajā aicinājumā svin skolas 70. gadu jubilejas balli…
Tāds raksts – un tāda balle noteikti arī būs – tad, kad bez bažām
varēsim atkal nākt kopā un svinēt varenu notikumu – skolas
pastāvēšanas 70 gadu jubileju, bet pagaidām turpinām būt kopā
“lodziņos” - gan mācībās, gan svētkos.

DVĪŅU
DVĪŅU
PILSĒTĀS UN
PILSĒTĀS UN
PASAULĒ
PASAULĒ

30. janvārī, skolas Draudzīgā aicinājuma
pasākumā, lodziņos pulcējās skolas saime, viesi – bijušie skolēni,
skolotāji, plašāka latviešu sabiedrība un mūsu īpašais viesis no
Latvijas – dzejnieks Kārlis Vērdiņš. Pasākuma sākumā viesus ar
dažādiem sveicieniem sveicināja jaunākie skolas bērni –
sagatavošanas klase sk. Zanes Krameres vadībā.
Skolas pārzine Indra Halvorsone teica paldies
visiem, kuri 70 gadu garumā pielikuši roku, enerģiju,
finansiālos līdzekļus, un galvenais – laiku un
sirdsdegsmi, lai skola uz brīvprātības pamatiem
varētu tupināties jau 70 gadus. 1951. gada 4.
februārī skola sāka savu darbību pirmās pārzines
Valērijas Langinas vadībā, sākotnēji kā Mineapoles
– St. Paulas Latviešu Ev. Luth. Draudzes
svētdienas skola.
Pārzine īsi iepazīstināja ar skolu 2020./21. mācību gadā – skolā mācās 36 skolēni; skolā ir
2./3. klase, ko vada sk. Kira Birmane, 5. klase, kuras audzinātāja ir sk. Laila Švalbe, 7.
klase, kuru kl. audzinātāja ir sk. Ingrīda Erdmane, kā arī šī gada topošo absolventu klase,
kuru vada sk. Indra Halvorsone un sk. Kristīne Girbe.
Skolā kokles spēli māca (caur zoom!) sk. Zinta Pone, sk. Benjamiņš Aļļe māca dziedāšanu
un, pēc māc. Daga Demandta pārcelšanās uz Toronto, Bens vada arī ticības mācības/
ētikas stundas, sk. Pēteris Kalniņš vada latviešu valodu. Šogad, pateicoties tehnoloģiju
iespējām un ALAs īpašajam finansiālajam atbalstam latviešu skolām, stundas vada arī 2
skolotājas no Latvijas – sk. Dace Anstrate un sk. Inese Eglīte, kā arī mākslas skolotāja
Linda Treija no Teksasas (viņas vadībā skolēnu veidotos ex libris un ilustrācijas Kārļa
Vērdiņa poēmai “Dilles tante” varēja redzēt pasākuma laikā!)
Dzejnieks Kārlis Vērdiņš savu programmu bija nosaucis “Joki mazi”un iepazīstināja mūs ar
kaut ko pavisam jaunu un nebijušu - ready made dzeju no jaunākā dzejas krājuma
“Gatavā dzeja”.
Skolēnu priekšnesumi arī bija joki – tie bija mazi joki ar vārdiem un burtiem – bērni nolasīja
teikumus, piem., kur visi vārdi sākās ar vienu un to pašu burtu, vai tekstā visi vārdi sākās
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ar burtu alfabēta secībā. 7. klases teikumos visi vārdi sākās ar burtu ‘’p’’!
Pamēginiet jūs arī tādus teikumus izveidot – būs jautri!
Iedvesmai Rolanda Kalnīša teikums: “Siguldas sanatorijas sarga suns
Susis, sēžot smiltīs, smilkstēja skaudru serenādi’’.Programmas “nagla’’
bija skolas ģimeņu izveidotā un Zintas Pones
tehniski kopā saliktā “Diev’s nosvieda bumbul’ zemē”
dziesma (oriģināli to dzied grupa ‘’Trīs no
Pārdaugavas”). Dziesma patika gan dalībniekiem, gan viesiem!
Līdzīgi kā citus gadus, skola saņēma ziedojumu no Latviešu
Kredītsabiedrības – esam ļoti pateicīgi par to! Noslēgumā pārzine teica
paldies vecāku padomei un tās priekšsēdei Evai Tonei par interesanto
ideju tradicionālo pusdienu un gardumu tirdziņu pandēmijas apstākļos
aizstāt ar iepriekš pasūtāmu gardumu komplektu.
Tika sagatavoti 42 maisiņi ar rupjmaizi, kāpostiem, pīrāgiem, medus kūku un frikadeļu
zupu! Paldies čaklajai komandai, kas sagatavoja šos gardumus – īpašs paldies Anitai
Jurēvičai, Evai Tonei, Baiba Rudzītei, Inesei Dulbei un Kristīnei Girbei.

Svētdien bija liels prieks gan paciņu saņēmējiem, gan to pienesējiem pie mašīnām!

Dažiem
saņēmējiem pat
tika īss deju
priekšnesums!

Visiem liels paldies par jauko Draudzīgo aicinājumu
‘’lodziņos’’! Gaidīsim pandēmijas beigas un iespēju
godam nosvinēt skolas 70. gadu jubileju!
Tāļa Birmaņa zīmējums

Indra Halvorsone – skolas pārzine
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Gleznu izstāde mūsmājās - redux!
Mēs atsaucamies uz ieteikumu atkal rīkot “gleznu izstādi” ar Zoom palīdzību. Bija tik liela
sajūsma pēc 9. janvāra tikšanās, ka visi gribēja to atkārtot ar jaunām gleznām un cerams
arī piesaistīt jaunus dalībniekus.
Aicinām piedalīties ar savām gleznām un stāstiem
21. martā plkst.4os pēcpusdienā.
Pirms 21. marta tikšanās:
 Izvēlēties gleznu/gleznas
 Piesakieties šim vakaram, rakstot Indrai Halvorsonei
(ikulite@yahoo.com)
 Nosūtiet gleznas bildi Indrai, lai varētu parādīt
gleznu/gleznas tikšanās reizē
 Sagatavojiet īsu stāstu, apmēram 3 minūšu garumā variet runāt par to, kā jūs šo gleznu iegādājāties vai
kāpēc gleznotājs jums patīk, vai par izjūtām, ko glezna rada, vai vienkārši – kāpēc šī
glezna jums ir tik mīļa?
21. martā;
Pievienojieties Zoom saitē:
 Ejiet uz Zoom.us, tad ievadiet
 Meeting ID: 856 8402 8934
 Parole: 2021
 Zoom saite tiks izsūtīta dalībniekiem un publicēta
Minesotas Latviešu FB lapā
Zvaniet: I. Halvorsonei: # 612-382-3920 vai B. Olingerei: #651-340-4236
OPERAS MĪLOTĀJI!
Metropolitan Opera radio raidijumos nākamos mēnešos varēs dzirdēt Elīnu Garanču un
Aleksandru Antoņenko.
Raidījumi iesākās sestdienās, pulkst. 12:00, MPR stacijā 99.5 FM.
6. martā: G. Bizet, Carmen, ar Aleksandru Antoņenko (uzvedums no 2014. g. 1.
novembra)
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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PALDIES , KA ATBALSTĪJĀT KAZDANGAS SKOLAS BĒRNU
ZUPU PUSDIENAS LĪDZŅEMŠANAI!
KOPĀ 72 PASŪTĪJUMI.
TIKA IZCEPTI – 900 PĪRĀGI.
IZVĀRĪTAS 672 KRŪZĪTES AR ZUPU,
VAI (173 QUART).
POPULĀRĀKĀ ZUPA – BORŠČS .
Zupu pusdienām 12 gads!

Paldies draudzei
par sadarbību un
atbalstu!

Pateicamies galvenai saimniecei – Anitai Jurēvičai un Baibai Rudzītei, Inesei Dulbei,
Evai Tonei, Santai, un Madarai Kalnītēm, Halvorsonu ģim. Indrai, Ričardam, Kaijai, Milijai,
Lailai Švalbei, Aaron Sulivan, Gundai Luss.
Paldies Latviešu skolai
par noziedotām
konfektēm.

Andrejam, Lūkasam
Grotāniem un Kristiānam,
Kristoferam Kapačiem par
godīgu saldumu sapakošanu!

Paldies Kazdangas bērniem
par skaistām kartiņām!

Pīrāgi

Baiba Rudzītelabi padarīts
darbs!

Galvenā saimniece –
Anita Jurēviča!

Pasūtījumu piegādātājas Kaija, Milija, Madara un
Santa (nav bildē).

Pateicības

Pateicības

VALODAS STŪRĪTIS
atpazīt, to identify, to recognize
(piem. Vai vari atpazīt Latvijas kokus?,
Lūgums atpazīt personas fotogrāfijā)
iepazīt, to become or get acquainted
with, to get to know
(piem. Izstāde aicina iepazīt bēgļu
dzīvesstāstus,
Ceļojums ļaus iepazīt divus Latvijas
novadus,
Iepazīšanās portālā jūs palīdzēsiet
citiem jūs iepazīt)
iepazīties 1. (ar personu), to become
acquainted with, to meet
(piem. Priecājos ar jums iepazīties,
Aktivitātes kas ļauj iepazīties ar
skolotāju);
2. (ar jautājumu un tamlīdzīgu), to
acquaint oneself (with)
(piem. ... iepazīties ar noteikumiem,
... iepazīties ar studiju iespējām)

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
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Change Service Requested
Church Services and Calendar of Events
*Church services will be in-person*
Sunday, March 7, 10:30 am – Church Service, pastor Dave Folkerts.
Sunday, March 14, – Virtual church service with another Latvian congregation.
A reminder to turn your clocks 1 hour ahead for daylight savings time.
The Latvian Credit Union Annual Meeting at 12:00 pm – Virtually.
Sunday, March 21, 10:30 am – Church Service, pastor Dave Folkerts.
Sunday, March 28, 10:30 am – 70th Church Anniversary Service.
Service will be led by Archbishop Lauma Zusevica.
Friday, April 2, 6:00pm – Zoom service, pastor Dave Folkerts.
Sunday, April 4, 10:30 – 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, 10:30am – Church Service, assoc. pastor Davis Johnson.
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.

