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Ziedoņa rīts
No teiku salas ziedonis
Ar baltu gulbi atbraucis.
Viscauri baltos ziedos tīts,
Uz pleca zeltains taurenīts.
Gaiss kūst un plūst ar smaržu pilns.
Glauž ziedu zieds, skauj vilni vilns’.
Vēl debesu gultā aiz mākoņiem
Dus saule uz purpura spilveniem.
Tik reizēm ceļ mākoņmaliņu,
Uz zemi lūkojās pazagšu.
Un bērza zaļo galviņu
Ņem noglauž zelta rociņu.
Te pelēkā mētelī lietutiņš nāk,
Pa varavīksnas kāpnēm lejup kāpt sāk.
Itkā bez elpas viss jausmu pilns klus,
Un zeme pie ziedoņa krūtīm dus.

Nr. 5

Draudzes dzīve maijā
* nākamie dievkalpojumi notiks klātienē.*

Svētdien, 2. maijā, plkst. 10:30 – Lieldienu laika piektā svētdiena.
DIEVKALPOJUMS. Vada mācītājs Dave Folkerts.
Svētdien, 9. maijā, plkst.10:30 – Ģimenes diena.
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.
Svētdien, 30. maijā, plkst. 10:30 – Trīsvienības svētki.
Tiešraide ar citu draudzi.
Svētdien, 6. jūnijā, plkst.10:30 – Otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
DIEVKALPOJUMS. Vada mācītājs Dave Folkerts.
Svētdien, 13. jūnijā, plkst 10:30 – Trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
Tiešraide ar citu draudzi.
Svētdien, 20. jūnijā, plkst. 10:30 – Ceturtā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
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
klātienē un tiešraidē. Vadīs mācītāja Gundega Puidza. Lūdzu paziņojiet ģimenei rakstot,
alsvalbe@gmail.com, vai zvanot #651-335-8544 ja domājat piedalīties svētbrīdī un palikt uz maltīti.
Aicinājums katram atvest kādu interesantu atmiņu, fotogrāfiju...
Sestdien, 5. jūnijā plkst.13:00 – Zigfrīda Zoltnera dzīves piemiņas dievkalpojums.

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).

Mācītājas Ilzes sprediķis maija mēnesim
“Jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par
neredzamām lietām.” (Ebr. 11:1)

GARĪGĀ
MAIZE

“Ticībai nav jāstumj upe uz priekšu, jo ticība zin, ka upe ir un
upe tek. Mēs atrodamies upē.” – “Faith does not need to push
the river because faith is able to trust that there is a river. The
river is flowing. We are in it.” ― Richard Rohr, OFM
Mārtiņš Luters reiz teica, ka ticība nav tāda, kādu cilvēki to iztēlojas. Viņš sacīja,
ka ļaudis kļūdaini domā, ka ar ticību vien nepietiek, ka ir nepieciešmi labie darbi, lai
pilnībā tiktu pestīti: “Tev ir jādara labie darbi, tev jābūt dievbijīgam, lai tu tiktu pestīts.”
Bet tā ir cilvēku ideja, viņš saka, un cilvēka sirds no tā neko nemācās. Tas neko
nepalīdz un no tādas “ticības” nekādas sirds pārmaiņas nenotiek. Luters saka, ka ticība
ir Dieva darbs cilvēkā, tā maina cilvēku un ļauj Dievam piedzimt cilvēkā (Jāņa 1: 12-13).
Ticība ir dzīva, drosmīga uzticēšanās Dieva žēlastībai un pilnīga pārliecība par
to, ka Dievs ir cilvēkam labvēlīgs. Šāda pārliecība par Dieva žēlastību dara cilvēku
priecīgu, laimīgu un drosmīgu attiecībās ar Dievu un visu pārējo radību, Luters saka.
Tādā veidā Svētais Gars darbojas caur cilvēka ticību. Sv. Gara dēļ, cilvēkā rodas griba
un vēlēšanās darīt labu visiem, kalpot visiem, spēja ciest, mīlēt un slavēt Dievu, jo Viņš
tam devis būt par šādu žēlastības pilnu cilvēku. Ir neiespējami atdalīt ticību no darbiem
kā gaismu no uguns. Tādēļ, saka Luters, piesargies no savām nepatiesajām idejām par
to, kas ir ticība. Lūdz Dievam, lai viņš darbina ticību tevī vai arī tu mūžam paliksi
neticīgs vienalga, ko tu vēlies, saki vai dari. (No “Ievads Apustuļa Pāvila Vēstulei
Romiešiem”, vācu Bībeles tulkojumam).
Nu lūk. Atsaucoties uz Ričarda Rora vārdiem, varētu līdzīgi teikt, ka ticībai nav
jāstumj upe uz priekšu, jo ticība zina, ka upe ir un upe tek. Domājot par upi dabā, tā arī
neprasa savam Radītājam, kas tai būtu jādara, lai tā tecētu. Upe tek. Upei pietiek zināt,
ka tā ir. Vai varam sevi iedomāties kā upi, kas neprasa, kur tā tek? Cik tā liela? Cik
daudz Dieva radības tajā atrodas? Kas notiks ar upi? Vai varam tā sevi iedomāties,
neprasot visus šos jautājumus? Upei pietiek ar Dieva žēlastību. “Žēlastību” no grieķu
valodas tulko kā kaut ko tādu, kas liek justies labi, priecīgi, burvīgi. Upei pietiek ar Dieva
labestību, ar Viņa prieku par to, ka tā ir un tek. Upe nemeklē citus skaidrojumus par to,
vai tā tek pareizi, vai tā tek pietiekoši ātri vai par lēnu, vai tā liela vai maza, tā nemeklē
atbildes pat uz kurieni tā tek. Upe nemeklē kaut ko izdarīt vai izpildīt pirms Dievs tai ļauj
tecēt. Upe uzticas Dievam, jo tā zina – Dievam pietiek ar to, ka upe ir.. Dievs priecājas
par upi un upe atbild ar tādu pašu prieku – tā tek pilnīgā paļāvībā un uzticībā. “Ticība ir
stipra paļaušanās par to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām” (Ebr. 11:1).
Ak, cik bieži mēģinām apstiprināt savu ticību ar darbiem – redzamām lietām,
domājot, ka tā mēs nopelnīsim Dieva uzmanību un savu pestīšanu, nodrošināsim savu
pareizo gaitu. Mēs mēģinām noteikt uz kurieni un kā upei būtu jātek (cita starpā,
mēģinām noteikt tā arī par citām upēm kādreiz...), mēs mēģinām to stumt uz priekšu ar
saviem darbiem, mēģinām satvert un sataustīt to, kas neiespējams un neredzams... un
maldīgi domājam, pēc Lutera vārdiem, ka tā kļūsim dievbijīgi un svēti Dieva acīs, un tad
Viņš mūs mīlēs. Šādā brīdī mēs klūpam, jo tāpat kā upi nevar saturēt rokās, tā arī ticību
nevar satvert ar roku un teikt – tā ir te vai tur, vai tā ir tāda vai šāda. Ticību cilvēks nevar
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“darīt” – tā notiek. Ticība notiek ar mums, kad pēdīgi uzdodam visus mēģinājumus
noteikt to kā un kur upei būtu jātek. Visbiežāk tas ar cilvēku notiek, kad vairs citas
izvēles un mēģinājumi ticību “darīt” nav atlikuši. Tad mēs kļūstam kā upe – mēs esam.
Mēs paturam rokās to, ko mēs zinām un saprotam, tāpat kā, paturam rokās arī
to, ko nezinām un nesaprotam (Richard Rohr) par sevi, Dievu, cilvēkiem, pasauli. Bet
arī – mēs saprotam to, ka mums vairāk nevajag! Mēs esam pieņēmuši dāvanu – ticību
un paļāvību par to, kas cerams un pārliecību par neredzamām lietām - tām lietām, kas
liek upei tecēt. Tu esi iegremdējis sevi Dievā un tikai tad tu patiesi iepazīsti kā Dieva
žēlastība un mīlestība tevi uztur un stiprina dvēseles visdziļākajā būtībā. Tad tu kļūsti kā
upe. Tu zini un uzticies, ka tu esi Dievā un Dievs tevī, un jums abiem kopā ir labi.

DRAUDZES DĀMU SAIME
AICINA!
DRAUDZES
2021. gada 23. maijā UZ
DZĪVE
GARDUMU TIRGU
LĪDZŅEMŠANAI
Produkti iepriekš pasūtināmi līdz 9. maijam.
Lai pieteiktu savu izvēli, lūdzu zvaniet uz draudzes kanceleju # 612-722-4622 , 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
23. maijā pie baznīcas no
plkst. 12:00 – 13:30.

VAI TU ZINĀJI?
Draudzes padomes locekļi un ieņemamie amati
Birmane Kira – latviešu skolas sakarniece
Duņēns Mertz Kristīne – speciālie projekti
Kontere Kristīne - draudzes priekšniece
Lāce Līga – kora sakarniece, lasīšanas pulciņa vadītāja
Langins Andrejs – speciālie projekti
Ozols Arnolds – Gaŗezera sakarnieks, kapu lietu pārzinis
Pelēce Vija – Dāmu saimes sakarniece
Roethler Andra – kasiere, kora sakarniece, pērmindere
Sprūds Andris – Svētrīta Zvanu ekspeditors, potenciālie nākotnes
remonti
Sarma Straumane - draudzes priekšnieces vietniece, pērminderu
vadītāja, sekretāre
Vīksniņš Ansis – speciālie projekti, pērminderis
Draudzes darbinieki
Grāvīte Inta – kora priekšniece
Hobbs Anna – bibliotekāre, redakcijas kollēģijā
Kalmīte Skujiņa Guna – ērģelniece, kora diriģente
Konters Viktors – saimnieks
Luss Gunda – mākslas darbu koordinatore, dārza konsultante
Rudzīte Baiba – telpu uzkopēja, dārzniece
Sprūde Biruta - bibliotekāre, redakcijas kollēģijā, ērģelniece
Švalbe Laila – darbvede, Svētrīta Zvanu redaktore
Valters Indulis - grāmatvedis

GAR
MA
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Draudzes 70 gadu pastāvēšanas jubilejas apsveikumi un fotogrāfiju
atmiņas no mūsu archibīskapes Laumas viesošanās draudzē!
Mineapoles latviešu
kredītsabiedrība
sirsnīgi sveic draudzi
70 gadu pastāvēšanas
jubilejā!
Kredītsabiedrības valde;
Santa & Zinta
($500 – draudzes
vajadzībām)

Sveiciens draudzei
70. gadu jubilejā no
Latviešu skolas!
($300 - krēslu
iegādei)
(Kartiņas autore – Madara Kalnīte)

Aicinām dziedātājus!
Būs vienreizēja iespēja dziedāt pašiem savās mājās un piedalīties
lielajā Dziesmu Svētku kopkorī.

DVĪŅU
PILSĒTĀS UN
PASAULĒ

The Minneapolis choir welcomes all singers. This is your opportunity
to join the Minneapolis choir and participate in the Latvian Song and
Dance Festival here in the Twin Cities June 29 – July 4, 2022. Do you
like to sing but worry your Latvian language skills are not good enough to join the choir?
Latvian is a phonetic language and you will do well.
Man dziesmiņu nepietrūka, Kaut ir gaŗa vasariņa:

Koris turpinās noturēt mēģinājumus arī pa vasaru, lai patiesi būtu gatavi šai vienreizējai
iespējai. Minesotas latvieši nākamvasar rīkos dziesmu svētkus, un svētku kulminācija
būs kopkora koncerts. Kā vietējais koris, mēs ceram, ka piedalīsies pēc iespējas vairāk
Minesotas latviešu. Pa pandēmijas laiku mūsu koris turpinājis darboties, un mēģinājumi
notiek Zoom sapulcēs. Jūs varbūt
svētdienās pāris reizes dzirdējāt
mūsu apvienotās balsis virtuālo
baznīcas dievkalpojumos.
Mēs šomēnes atsāksim
mēģinājumus klātienē, drošā
attālumā, tikai tiem, kuri jau
vakcinēti, mūsu baznīcas lielajā
zālē, sākot no 2. maija
(svētdien). Zoom Meet
savienojums joprojām tiks
izmantots tiem, kuri vēlas turēties
tālāk prom no cilvēku grupām. Ja
esat viens no dziedātājiem, kas
pievienojās korim Latvijas
neatkarības simtgades svinēšanai
2018. gadā, tad varbūt atceraties,
cik jauki bija piedalīties. Bet, ja
neesat dziedājuši korī, šī būtu
laba iespēja piedzīvot kaut ko
vienreizēju!
Lai saņemtu informāciju
par mēģinājumu laikiem un kora
mūzikas notīm, lūdzam sazināties
ar mūsu diriģenti,
Gunu Kalmīti–Skujiņu
(gmskujina@yahoo.com),
vai diriģentes palīdzi, Zintu Poni
(zintapone@yahoo.com).
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Mineapoles lasīšanas pulciņš
Veselu gadu COVID-19 dēļ mēs esam aicināti palikt mājās, iziet tikai kur un kad
nepieciešams, vilkt maskas, attālināties un nevairot vīrusu. Varbūt jau apnīk skatīties
četrās sienas, tad laba grāmata atvērs logu visai plašai pasaulei.
Minneapoles lasītāju pulciņa mērķis ir atbalstīt latviešu rakstniekus un spodrināt
mūsu latviešu valodu. Kopš dibināšanas 1999. gadā, lasītāju pulciņā ir izlasītas vairāk
kā 150 grāmatas. Grāmatas nāk no pazīstamiem rakstniekiem kā Rūdolfs Blaumanis,
Leonīds Breikšs, Anšlavs Eglītis, Zenta Mauriņa un Edvarts Virza. Atrodam arī jaunākus
rakstniekus kā Ingu Ābeli, Ingunu Baueri, Gundegu Repšu un Māru Zālīti kuri uzauga
podomju Latvijā.
Lasītāju pulciņa dibinātāja un dvēsele bija Skaidrīte Štolcere. Kad viņa nomira 2019.
gadā, palika liels robs pulciņa darbībā. Ar Ritas Drones palīdzību, es uzņēmos pulciņa
vadību un mēģināju turpināt Skaidrītes pēdās.
Lasītāji sanāk trešdienas rītā vienreiz mēnesī uz pāris stundām pārrunāt izvēlēto
grāmatu. Vasaras mēneši tiek izlaisti atvaļinājumiem un ceļojumiem. Pirms pandēmijas,
sanāksmes notika baznīcas lejas telpās pie galda kur varēja ne tikai pārrunāt grāmatas,
bet arī iedzert kafiju, uzkost kādu gardumu un viesmīlīgi sarunāties. COVID-19
apstādināja mūsu ierasto dzīvi 2020. g. marta vidū. Minesotas valdība krasi ierobežoja
publiskas sapulces un ieteica visiem palikt savās mājās un iziet tikai nepieciešamām
vajadzībām. Baznīca aizslēdza durvis, un mūsu lasītāju sanāksmes arī apstājās.
Sabiedrība turpināja strādāt ar tehnologijas palīdzību. Latviešu sestdienas skola ātri
atsāka mācības tiešsaistē izmantojot Zoom programmu. Dievkalpojumi notika tiešsaistē
un draudzes Bībeles stundas un sanāksmes bija Zoom veidā. Pat kora mēģinājumi
notika caur Zoom. Latviešu saime atrada veidu kā turpināt sabiedrību.Mūsu lasītāju
pulciņš martā palika ar izlasītu Annas Žīgures Mūsu tautas gaita bet nepārunātu. Tā kā
atļauja bija mazām grupām pulcēties ja pieturējās pie drošības likumiem, 28. oktobrī es
sasaucu lasītāja pulciņa sanāksmi. Sanācām sešas lasītājas, sēdējām attālinātas ar
maskām un pārrunājām Žīgures grāmatu.
Nolēmām, ka sanākt klātienē bija pārāk nedroši un būtu labāk noturēt sanāksmes ar
Zoom programmu. Novembrī sanācām tiešsaitē pārrunājot Ineses Dreimanes Vēstule
ar pielikumiem. Decembri mēs izlaidām, bet janvārī lasijām Ingunas Baueres Mazā
klusā sirds, februārī Ingas Ābeles Balta kleita un martā Laimas Kotas Cilvēks ar zilo
putnu. Aprilī lasīsim Ingunas Baueres Mācītājs un viņa dēls.
Tiešsaistē mēs esam spējuši turpināt lasītāju sanāksmes, bet zaudējuši daļu no tā kas
bija klātienē. Pirms COVID-19, 2019. gadā, sanāksmēs piedalijās 10-12 lasītāji. Zoom
sanāksmēs piedalās 6-8. Ne visiem ir jaudīgs dators un labs internets. Pieslēgties var
būt pārāk sarežģīti tiem kuri nelieto datoru katru dienu. Tiešsaistes sanāksmes dod
iespēju piedalīties tiem kuri dzīvo tālienē un nespēj aizbraukt uz sanāksmēm baznīcā.
Pensionāri kuplina mūsu lasītāju pulciņu. Darba cilvēkiem būtu grūti piedalīties jo
sanāksmes notiek trešdienas rītos plkst. 10:30. Vai spēj piedalīties lasītāju pulciņā vai
ne, es iesaku visiem būt par grāmatu lasītājiem. Grāmatas atklāj jaunu pasauli un
jaunas domas. Lasīt grāmatas latviešu valodā attīsta un stiprina mūsu valodas spējas
kad mums visapkārt ikdienā plūst angļu valoda. Uzturēt valodu prasa zināmu piepūli un
disciplīnu. To es atzīstu no saviem piedzīvojumiem. Uzaugot amerikāņu vidē, skolas un
darba gaitās es biju laimīga ja iznāca laiks lasīt pat vienu latviešu grāmatu gadā. No
sākuma nebija viegli. Gandrīz burtu pa burtam bija jālasa, bet turpināju lasīt kamēr tas
nāca vieglāk un vieglāk. Jo vairāk lasa, jo vieglāk paliek.
Kopā sanākot, mēs esam atraduši interesantus rakstniekus un grāmatas ar daudziem
tēmatiem. Lasot pašam priekš sevis var laist fantāziju uz visām malām, var iepazīties ar
cilvēkiem no citas kultūras, un iedziļināties vēsturē. Dalītos ar citiem par mūsu domām ir
vēl labāk.
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Lasītāju pulciņš labprāt dzirdētu arī no citiem kuriem interesē latviešu grāmatas bet
nav iespējams piedalīties lasītāju pulciņā.
Līga Lāce

>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<
Ieskaņosim Dziesmu svētkus skaistā St. Paulas katedrālē ar
pasaules slaveno latviešu komponistu Ēriku Ešenvaldu!

Svētku oficiālā atklāšana paredzēta ceturtdien, 2022. gada 30. jūnijā, bet
Rīcības komiteja mudina latviešu koru mūzikas cienītājus ierasties dienu pirms lai
baudītu lielisku programmu "Dienu ar Ēriku Ešenvaldu" trešdien 29. jūnijā. Pēcpusdienā
Ešenvalds vadīs meistarklasi koristiem un koru diriģentiem St. Paul College telpās.
Programma domāta ne tikai latviešu koru mūzikas izpildītājiem, bet īpaši kā
iespēja Minesotas amerikāņu koriem iepazīt unikālo latviešu koru mūzikas skaņu un
latviešu Dziesmu svētku tradīciju. Ešenvalds stāstīs par savu komponēšanas pieeju un
vadīs dalībniekus vairākās kopdziesmās. Būs iespēja satikties ar komponistu un paēst
kopīgas vakariņas pirms vakara koncerta.
Trešdienas vakarā klausīsimies Dziesmu svētku ieskaņas koncertu ar
Ešenvalda darbiem. Koncerta programmā arī tiks atskaņots Ešenvalda jaundarbs!
Koncertu izpildīs trīs izcili kori, viens no Minesotas un divi no Latvijas. Ņemot vērā
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Minesotas spēcīgo dziedāšanas kultūru, Rīcības komitejas priekšsēdis Ansis Vīksniņš
stāsta, ka viens no svētku mērķiem ir veicināt sadarbību starp vietējiem Minesotas
koriem un viesu koriem no Latvijas.
"Mēs aicinājām Dvīņu Pilsētas kori "Magnum Chorum" piedalīties Dziesmu
svētkos jo šis ansamblis bieži atskaņo Ešenvalda un citu latviešu un baltiešu
komponistu darbus savos koncertos, nebaidās mācīties latviešu valodas tekstus, un
diriģents augsti novērtē un labi pazīst Ešenvaldu. Kora vadība bija ļoti sajūsmināta par
ielūgumu ievadīt Dziesmu svētkus un koncertēt ar Ešenvalda darbiem.
Arī aicinājām kori "Maska" un kori "Anima", jo viņi ir divi no visspējīgākajiem
Latvijas koriem ar lielu interesi sadarboties ar amerikāņu koriem. Sagaidām fantastisku
programmu un ievadu Dziesmu svētkiem!”
Komponists Ēriks Ešenvalds
Dzimis 1977. gadā Priekulē, Latvijā, Ēriks ir iemantojis plašu popularitāti kā
kormūzikas komponists, sadarbojoties ar koriem visā pasaulē, kā arī Minesotā. 2018.
gadā viņš vadīja komponistu “residency” Bemidji State University. Viņa ieraksti ir bieži
dzirdami Classical Minnesota Public Radio raidījumos, un vinš ir saņēmis daudz
mūzikas balvu.
Ešenvalda mūzikā ir saklausāmas latviskās krāsas. Viņš atzīst, ka katram
latvietim, kas ir dziedājis Dziesmu svētkos vai dejojis tautas dejas, latviskums ir asinīs,
un tāpēc viņa mūzika jau tāda veidojas zemapziņā pati no sevis.
Koris MASKA
Babītes novada jauktais koris MASKA ir viens no labākajiem Latvijas amatieru
koriem. Koris dibināts 2000. gadā un tā izveidotājs, diriģents un mākslinieciskais
vadītājs no kora pirmās dienas ir Jānis Ozols. Koris MASKA ir radoša apvienība ar savu
šarmu un stilu, kuras unikalitāti raksturo spēja izpildīt ne tikai klasisku kormūziku, bet arī
uzdrīkstēšanās būt atšķirīgiem.
MASKA ir ieguvusi augstus sasniegumus, aktīvi piedaloties starptautiskos
konkursos un sniedzot koncertus gan Latvijā, gan ārzemēs (Slovēnija, Čehijā, Somijā,
Nīderlandā, Spānijā, Austrālijā, Japānā un citur). MASKA pārstāvēja Latviju 2019. gada
"Eurovision" koru konkursā. Uzstāšanās Minesotas Dziesmu svētkos būs
Ziemeļamerikas debija.
Koris ANIMA
“Mūs iedvesmo priežu meža gaiss un bangojošās jūras spēks, saules prieks
acīs un neizsīkstoša vitalitāte. Mūs vieno vieta, no kuras mēs nākam”
Saulkrastu jauktais koris ANIMA dibināts 2001. gadā, tā mākslinieciskā vadītāja
un diriģente ir Laura Leontjeva, diriģents – Matīss Tučs, vokālā pedagoģe – Elīna Ose.
Korim ANIMA raksturīga spēja būt mūžīgā virzībā un mainībā, eksperimentēšana ar
izpildījuma veidu, stilu un raksturiem, tāpēc tā repertuārs ir tik daudzveidīgs –
nepieradināta folkmūzika, klasiska kora un ritmiska populārā mūzika. Korim īpaši
interesē Lībiešu mūzika.
Ceļojums uz Minesotas Dziesmu svētkiem būs pirmais Ziemeļamerikā.
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Koris Magnum Chorum
Pievienojoties diviem viesu koriem no Latvijas, Minesotas koru izcilību ieskaņas
koncertā pārstāvēs koris Magnum Chorum. Koris dibināts 1991. gadā Sv. Olafa
koledžas kora tradīcijā ar tā kora absolventiem. Nosaukums Magnum Chorum ir
paredzēts, lai kora nozīmi izteiktu dievišķo un bezgalīgo, izmantojot balsi, mūziku un
tekstu.
Sešdesmit balsu koris sniedz pasaules līmeņa koncertus, pasūta un
pirmatskaņo
jaunus sakrālus
darbus, bieži
atskaņo latviešu
un baltiešu
komponistu
mūziku. Kopš
2018. gada
Bemidji
Universitātes
mūzikas profesors
Dwight Jilek ir
Magnum Chorum
mākslinieciskais
vadītājs. Kora
ierakstus ASV un
Kanādā pārraida
publiskās
klasiskās mūzikas
radio stacijas, un
mēs ceram, ka
Minesotas
publiskā radio
stacija ieskaņos
un pārraidīs
ieskaņas
koncertu!
Koncerta
biļetes varēs
iegādāties kopā
ar visiem
Dziesmu svētku
pasākumiem, šī
gada rudenī.
Informācija par svētkiem atrodama: latviansongfest2022.org , e-pasta adrese:
latviansongfest2022@gmail.com , sociālos medijos; Facebook un Instagram
@latviansongfest2022, Twitter @2022Latvian #LatvianSongfest 2022 .
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PALDIES ! PALDIES ! PALDIES !
Indrai Halvorsonei
Mineapoles Latviešu skolas pārzinei
L. cien. Halvorsones kundze!

PALDIES !

Liels paldies Jums un Jūsu skolas skolotājām par jauno skolnieku ierosināšanu sūtīt
Lieldienu sveicienus mums vecākajiem draudzes locekļiem. Bija liels prieks kad tos
saņēmu no : Fēliksa Herrona un Aijas Ostmanes.
Sirsnīgā pateicībā, Visvaldis Nagobads

A

>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<
L

The Lord is righteous in all His ways and faithful in all that He does.
(Psalm 145:17)

D

Dear Vik (domāts Viktors Konters) and Church Members.
Thank you for your donation of 25 NIV Bibles to our
church. We appreciate that Vik delivered them. We had a
nice conversation about our churches. We pray that God
will Bless our churches – In God’s love, Kanine

I

E

(Disciples Ministry Church, Inc. AKA Pastor’s Paul’s Club)

S >>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<
MEKLĒJAM! MEKLĒJAM!

Svētrīta Zvanus LATVIJAS NACIONĀLAI BIBLIOTEKAI
Latvijas Nacionālā biblioteka (NLB) vēlās papildināt savu
Svētrīta Zvanu krājumu ar numuriem kas iztrūkst.
Draudze jau ir daudz numurus aizsūtijusi uz NLB, bet vēl iztrūkst
sekojošie:
2012. g. oktobris, novembris, decembris
2008. g. - 2011. g. visi numuri
Ja jums vēl kādi no šiem ir mājās un jūs būtu ar mieru tos
noziedot, lūdzu stājaties sakarā ar draudzes bibliotekas
darbiniecēm:
Biruta Sprūde, bspruds@yahoo.com vai tel. 651-636-0473
Anna Hobbs, annarudite@gmail.com vai tel. 651-213-0950
OPERAS MĪĻOTĀJI!
Metropolitan Opera radio maija raidījumā varēs dzirdēt Aleksandru Antoņenko. Raidījumi iesākās
sestdienās, pulkst. 12:00, MPR stacijā 99.5 FM.
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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Cik liela ietekme kārtībai mājoklī ir uz mūsu pašsajūtu?
“Bonava Latvija” eksperti un organizēšanas konsultante Dana Gulbe dalās
novērojumos un praktiskos padomos. (Ņemts no Mammamuntetiem.lv – īpaši ģimenēm
veltīts portāls). Patīkama apkārtējā vide ir viens no galvenajiem labas pašsajūtas
faktoriem, savukārt patīkamu vidi rada kārtība un tīrība. Īpaši liela nozīme kārtībai un
mūsu labsajūtai ir laikā, kad Covid-19 pandēmijas radīto ierobežojumu dēļ tieši mājas ir
tā vieta, kur pavadām visvairāk laika.
Pamosties kārtīgā mājoklī. Pastāv uzskats, ka tā, kā tu jutīsies, pamostoties no rīta, tā
tu jutīsies visu atlikušo dienu. Mierīgs, relaksēts rīts ievirza produktīvā un veiksmīgā
dienā, savukārt rīts, kas rada satraukumu un aizkaitinājumu, var negatīvi atsaukties uz
visu atlikušo dienu, gluži kā teicienā – izkāpis no gultas ar kreiso kāju. Lai katrs rīts
sāktos veiksmīgi, par to jāparūpējas jau iepriekšējās dienas vakarā. Sakārtot mājokli
katru vakaru pirms gulētiešanas ir vērtīgi, taču ikdienā reizēm grūti īstenojami, tāpēc
būtu labi atrast vismaz vienu zonu, kurā katru vakaru apņemies ieviest kārtību. Tai
vajadzētu būt zona, kurai pirmajai pievērs uzmanību, pamostoties no rīta. Kādam tā būs
virtuve vai, iespējams, tikai virtuves virsma, kas no rīta sagaida tīra un kārtīga. Citam šī
zona varētu būt vannasistaba vai pat tikai izlietne, kas vienmēr ir tīra, nevis ar
iepriekšējās dienas bērnu zobu pastas paliekām. Tas var būt arī dīvāns, no kura
novāktas rotaļlietas, drēbes un grāmatas. Iesakām atrast šo zonu un apņemties to katru
vakaru atstāt tīru un sakārtotu. Katru rītu, atrodot šo vietu kārtīgu, mēs varam palīdzēt
arī savai pašsajūtai noskaņoties uz pozitīva viļņa.
Sakārtots galds, sakārtots prāts. Ja mājas ir ne tikai atpūtai, bet arī darbam vai
radošiem projektiem, ir svarīgi rūpēties, lai vide palīdz, nevis traucē būt produktīvam.
Galds kā darba vieta atspoguļo mūsu prāta stāvokli strādāšanas laikā, tāpēc – jo tīrāks
tas būs, jo tīrākas un skaidrākas būs arī mūsu domas. Aicinām vienmēr atbrīvot galdu
no nevajadzīgiem priekšmetiem, piemēram, neaktuāliem papīriem, krūzēm, bērna
rotaļlietām. Ieteicams atstāt uz galda tikai kancelejas priekšmetu minimumu, bet pārējos
zīmuļus, pildspalvas un citus piederumus grupēt atvilktnēs. Pašsajūtu ietekmē ne tikai
tas, kas atrodas uz galda, bet arī tas, kas atrodas acu priekšā, sēžot pie galda. Paceļot
acis no datora, būtu vēlams lūkoties uz kaut ko estētisku un iedvesmojošu, piemēram,
organizētu grāmatplauktu vai dažiem zaļajiem augiem. Ja tam nav laika vai resursu,
vienmēr efektīva ir galda novietošana pie loga.
Kārtība, kas sniedzas tālāk par fizisko pasauli. Ekspertu novērojumi apliecina, ka,
sākot kārtot māju, cilvēkā rodas dabiska vēlme kārtot un pārskatīt arī citas savas dzīves
jomas. Principi, kārtojot priekšmetus un kārtojot savas ieceres un sapņus, ir vieni un tie
paši – aptvert, kā ir tagad, atbrīvoties no liekā, strukturēt to, kas palicis kā vērtīgs.
Skapja, virtuves atvilktņu, dokumentu kārtošana ir kā treniņlaukums, lai vēlāk tikpat
veiksmīgi kārtotu arī nemateriālos savas dzīves aspektus. Ja sliktu pašsajūtu rada
neziņa par karjeras izvēli, attiecībām, personīgo izaugsmi, tad mantu un priekšmetu
kārtošana var kalpot kā nesāpīgs, bet efektīvs pirmais solis situācijas iekustināšanai.
Sakārtojot savu dzīves telpu, mēs atbrīvojam enerģiju, ko veltīt dzīves un pašsajūtas
uzlabošanai. Vai jāgaida īstais laiks kārtošanai? Kārtošana, kas var ilgt no dažām
nedēļām līdz pat vairākiem mēnešiem, ir process, kas aptver visu mājokli. Tomēr tas
nenozīmē, ka jāgaida kāds īpašs laiks, lai uzlabotu savu mājokli un pašsajūtu. Pirmais
solis kārtošanā, kam arī ir vislielākā pozitīvā ietekme uz pašsajūtu, ir atbrīvošanās no
liekā un nevajadzīgā. To var darīt kaut šodien! Mērķtiecīgi meklēt lietas, kuras netiek
lietotas un izsauc negatīvas atmiņas un emocijas, un tikt no tām vaļā. Grūts var šķist
tikai pirmais mirklis, kad tiek pieņemts lēmums šķirties no nevajadzīgās lietas. To ātri
nomaina atvieglojums, prieks, miers un sajūta “beidzot es to izdarīju”. Šīs sajūtas kalpo
kā degviela, lai turpinātu kārtot un uzlabot savas dzīves kvalitāti un pašsajūtu.

VALODAS STŪRĪTIS
vieds (not commonly used),
smart, wise
Used as a prefix (priedēklis,
prefikss) in words such as:
viedierīce, smart device
viedtālrunis, smartphone
viedpulkstenis, smartwatch
LMT Viedtelevīzija, the
name of a company

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, May 2, 10:30 am – Church Service. Pastor Dave Folkerts.
Sunday, May 9, – Virtual Church Service with another Latvian congregation.
Sunday, May 16, 10:30 am – Church Service. Pastor Gundega Puidza.
Sunday, May 23, 10:30 am – Church Service. Pastor Dave Folkerts.
Sunday, May 30, 10:30 am – Virtual Church Service with another Latvian congregation.
Sunday, June 6, 10:30 am – Church Service. Pastor Dave Folkerts.
Sunday, June 13, – Virtual Church Service with another Latvian congregation.

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 20. datumam.
Redakcija lūdz $30.00 ziedojumu gadā, Svētrīta Zvanu technisko izdevumu segšanai.
CIENĪJAMIE LASĪTĀJI!
Lūdzu paziņojiet ADRESES MAIŅU draudzes birojā.
Svētrīta Zvanus pasts nepārsūta.

