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Mīļā draudze!
Tuvojas Vasarsvētki un ar tiem drīz iesāksim jaunu baznīcas posmu.
Kad runājam par Svētā Gara darbību, vissierastāk mēs to saredzam kā to spēku, kas iet no iekšas uz āru, kas mūs
sūta pasaulē, kas dod drosmi iet aiz mūsu ierastām robežām, lai dalītos ar Dieva mīlestību. Pēc augšāmcelšanās
Jēzus teica saviem mācekļiem: “Kā Tēvs mani sūtījis, tā es jūs sūtu”(Jāņa Ev. 20:21), un tādā veidā baznīca ir
Dieva ļaudis, kas ir sūtīti, lai izstarotu Labo Vēsti vārdos un darbos. Kad mēs kā draudze izpalīdzam bēgļiem,
palīdzam trūcīgām ģimenēm šeit un Latvijā, kad ziedojam “food bank”, kad aizstāvam dabu, lai tā netiek
piesārņota, kad brīvprātīgi citiem nesam mierinājumu, stiprumu,… tad Svētais Gars darbojas caur mums, mūs
vadīdams, stiprinādams, iedziļinādams mūs Kristus mācībā, dodot mums drosmi un palīdzēdams atrast radošus
veidus, kā būt Dieva sūtņiem šajā satrauktajā pasaulē.
Bet pirms ejam pasaulē, ir svarīgi, ka ejam uz iekšu, ka atklājam Dieva dotu Garu mūsu pašu sirdīs. Pirms mācekļi
tika piepildīti ar Svēto Garu, runāja mēles sludinādami Dieva lielos darbus (kā tas aprakstīts apustuļu darbu
grāmatā), viņi bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm. Jēzus nāca pie šiem mācekļiem, kas bija sabijušies,
dvesa, un sacīja tiem: ”Ņemiet Svēto Garu!” (Jāņa Ev. 20:22)
Jā, Jēzus nāk arī pie mums, mūsu aizslēgtajās istabās un sirdīs. Nāk tajās istabās, kur mēs pavadām dienas
strādājot, rūpējoties, atpūšoties, rakstot, lasot… nāk tajās vietās, kas ir mūsu patversme šajā pandēmijas laikā,
kad mēs izolējamies fiziski no citiem. Dzīva Dieva Gars nāk vispirms mūsu mājās, mūsu iekšējā būtnē, mūsu sirds
dziļumos!!!
Mārtiņš Luters uzskatīja, ka mājas ir tā nozīmīgākā vieta, kur iegūt garīgu izglītību. Mazais Katehisms tika
rakstīts, lai tas tiktu lasīts un pārrunāts starp ģimenes locekļiem, ne skolā, ne baznīcas ēkā, bet ap galdu, mājas
siltumā. Tas mums liek domāt, ka tieši no mūsu mājām šajā karantīnas laikā mēs varam garīgi pieaugt un
atvērties Svētam Garam. Svētais Gars pūš neparedzamos veidos un vietās, viņu neierobežo ne aizslēgtas durvis,
ne aizslēgtas sirdis, ne pandēmija. Viņš vienmēr atradīs kādu šķirbiņu, kur tikt iekšā un padarīs mūs par mīlestības
un piedošanas īstenotājiem. Vispirms mūsu pašu sirdīs, tad mūsu mājas vidē un tad plašajā pasaulē. Šīs ir prieka
vēstis! Mums ir Palīgs, mums ir Aiztāvis, mums ir Dieva Svētais Gars! Un mēs, Viņu iedvesmoti, esam Svētā Gara
ļaudis, gaismas nesēji šajā pandēmijas laikā!
Māc. Silvia

Dārgie draugi!
Šogad 4. maijā ir mūsu atjaunotās Latvijas valsts 31. gadadiena.
Aicinām Latvijas Republikas atdzimšanas dienu – Latvijas
Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, 1990. gada 4. maija
lēmumu, kas atjaunoja Latvijas suverenitāti, – kaut attālināti, ar
gaišām domām svinēt kopā.

Kārlis un Ināra Eihenbaumi pie Niagāras ūdenskrituma
2020. gada 18. novembrī. Latvijas vēstniecība Kanādā

Mēs esam lepni par mūsu kopā izcīnīto demokrātisko nākotni, par
mūsu uzdrīkstēšanos, kā arī katra individuālo un mūsu kopējo
brīvību. Mēs dalāmies savās pārdomās, kā arī ar personīgi
piedzīvoto un pieredzēto. Mēs nododam to tālāk, mācām savus
bērnus būt ar stāju un rīkoties godprātīgi. Dzīvot ar taisnu
muguru, ar izturību un ar sīkstu, latvisku raksturu, ar viedu
sirsnību, ar krietnumu un labestību. Mēs atceramies, ka par
brīvību, par neatkarību, kā arī demokrātiju ir gan jārunā, gan par
to ir stingri jāstāv. Mums ir jābūt varoņiem svētkos un ikdienā.
Mums ir jābūt modriem ik dienu, ik mirkli, ko dzīvojam un
elpojam. Kad audzinām bērnus, nododam tālāk savu priekšgājēju,
savas mātes un tēva sarūpēto. Brīvība sākas mūsu ģimenē un
mūsu attiecībās. Mums ir viena brīvība. Uz visiem viena, un tomēr
katram sava. Nekur tālu, tepat - katra pirkstu galos. Tā jau ir
izcīnīta. Par to jau ir dārgi samaksāts. Brīvība neskatās uz mums
no augšas atrauti. Brīvība ir visur klātesoša. Tā nāk pie mums, tā
nāk ar mums, tā stāv ar mums. Un mēs par viņu. Brīvība sargā mūs,
mēs sargājam brīvību.

Mums latviešiem, mūsu dainās un mūsu domātāju atziņās ir sen zināma patiesība, ka darba vara lielu dara un brīvs ir tas,
kam dūša brīvam būt!
Vēlam Saules mūžu Latvijai un mums katram brīvības varu!
Kārlis Eihenbaums
Latvijas vēstnieks Kanādā

DRAUDZES VALDES ZIŅOJUMI

tas bija jāatceļ. Kaut nevarējām personīgi tikties, Klusajā
nedēļā un Lieldienās izsūtījām saites uz vairākiem
dievkalpojumiem, kuros varējāt piedalīties. Varējāt arī
tikties ar māc. Silviu viņas ierakstītā Lieldienu svētbrīdī
uz youtube.

Apsveicam mūsu maija mēneša apaļo gadu jubilārus
Rutu Whittaker un Maiju Bišmani. Apsveicam visus
draudzes locekļus, kuriem dzimšanas dienas ir maija un
jūnija mēnešos, it īpaši tos, kuri jau iepriekš pārkāpuši
astoņdesmit gadu slieksni – maijā: Māru Poni un Aivaru
Staško un jūnijā Aivaru Poni. Novēlām dievpalīgu un
veselību nākamajā gadā.

Cerējām arī tikties Ģimenes/Mātes dienā 9. maijā, bet
“stay at home” ierobežojums to atcēla. Būs iespēja
noklausīties Ģimenes dienas raidījumu un prāvesta
Dāvja Kaņepa vadītu svētbrīdi 9. maijā.

Lai laime smaidoša kā roze ziedoša
Jums dzīvi priecina!
Prieks, mīlestība un gaišais smaids
Lai dzīves ceļā jums neatstāj.

Draudze ir saņēmusi vēstnieka Kārļa Eihenbauma
apsveikuma kartiņu Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanas svētkos 4. maijā. Pateicamies vēstniekam
par skaisto apsveikumu.

Pašlaik dzīvojam laikā, kad viss plūst un mainās strauji.
Bijām iecerējuši noturēt Lieldienu dievkalpojumu, bet

Turpmākā draudzes darbība ir nenoteikta. Kalendārā
redzams, ka esam izziņojuši divus dievkalpojumus maijā
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un jūnijā. Apstiprināsim, vai varēsim tos noturēt, kad
datumi tuvosies.

Pāri tumsām, pāri naidam
Ceļams dvēs’les Dieva nams.
Visiem verams, neaptverams,
Reizēm liekas neuzceļams.
Mūžam ceļams Dieva nams. (236) Andrejs Eglītis

Dievkalpojumi internetā: regulāri izsūtu saiti uz Sv.
Andreja un Sv. Jāņa draudžu dievkalpojumiem Zoom.
Ja Google ierakstiet ”Dievkalpojumu ieraksti”,
parādīsies vairākas lapas ar dievkalpojumu ierakstiem.
Arī uz LELBPasaulē saites var atrast ierakstītus
dievkalpojumus no Kanādas, Amerikas, Latvijas un citām
valstīm.
Mācītāja Silvia attālināti pasniedz Iesvētes mācības
Gundegai Auziņai.
Virtuālajā valdes sēdē 14. aprīlī valde atsaucās uz
Tērvetes bērnu nometnes valdes lūgumu palīdzēt segt
iepriekšējā gada iztrūkumu. Valde nolēma ziedot $200
no Miera draudzes Aid/Benevolence fonda. Tērvetes
bērnu nometnes “Go fund me” aicinājums atbalstīt ir
atrodams šajās MDV, ja vēlaties personīgi atbalstīt
lūgumu.
24. un 25. aprīlī virtuālā vidē notika Latviešu evaņģēliski
luteriskās baznīcas Amerikā (LELBA) XVI Sinode ar
lozungu “Spēks nespēkā”. Piedalījās mācītāja Silvia
Zalts-Sīpoliņa un Vita Mazpole kā draudzes delegāte.

Vita Mazpole un uz ekrānā jaunievēlētā priekšniece
prāv. Anita Vārsberga-Pāža, kuru arh. Lauma Zušēvica
ieveda amatā virtuālā dievkalpojumā.
LELBA’s draudzes ir sadalītas četros apgabalos, katra ar
savu prāvestu. Apgabala darbības pārskati bija izsūtīti
pirms Sinodes un tos Jums nosūtīju. Sinodes laikā
prāvesti turpināja pārskatu par apgabaliem ļoti
izteiksmīgā dzejā, kuru variet lasīt šajās MDV!
Beidzamos gados, kad otavieši ir pārcēlušies uz mazāku
dzīves vietu vai aizgājuši aizsaulē, kastes ar latviešu
grāmatām tiek atvestas uz baznīcu. Kastes krājas šur
un tur. Beidzot kāds - Linda Boole - pa pandēmijas laiku
ir uzņēmusies kastes izkrāmēt un grāmatas sakārtot
Otavas latviešu bibliotēkā, kura atrodas baznīcas
augšstāvā. Lūdzu izlasiet Lindas rakstu šajās MDV.
Sirsnīgs paldies Lindai par šo lielo darbu.

Māc. Silvia Zalts-Sīpoliņa un uz ekrānā LELBA priekšnieks
prāv. Gunārs Lazdiņš, kurš Sinodi vadīja.
Tā kā Sinode notika virtuāli, ikvienam bija iespēja
piedalīties un novērot darba gaitu. Mūs aicināja
iedvesmoties no dziesmas vārdiem:

Talkas nevar notikt kā esam ieraduši. Nav zināms, kad
varēsim apmeklēt baznīcu un atsākt parasto darbību.
Diemžēl daba nav apstājusies un stādi turpina augt,
ieskaitot nezāles. Lai apkoptu dobes baznīcas priekšā
(Main ielas pusē) un sānos (Lees avēnijas pusē), kā arī
aiz baznīcas pie iebraucamā ceļa, proponēju “solo
talkas”, kad “stay at home” ierobežojums būs beidzies.

Mūžam ceļams, mūžam ceļams
Ļaužu dvēs’lēs Dieva nams.
Mūžam steidzams, nepabeidzams,
Reizēm liekas neuzceļams
Mūžam ceļams Dieva nams.
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Aicinu sazināties ar mani
613-692-6056 vai
mazpolis@gmail.com), ja variet uzņemties palīdzēt
apkopt baznīcas dobes vasaras mēnešos. Cerams, ka
būs pietiekami daudz dārznieku, kas atsauksies, tā ka
katram būs tikai vienreiz jāaizbrauc.

Mūsu Tēvs, debesīs,
Svētīts lai top Tavs vārds.
Mūsu Tēvs ir debesīs; viss tas, ko piedzīvojam šajā
zemē, tiek svētīts, kad to atceramies. Dieva vārds,
arī Dieva klusums, kuru sajūtam sirdī, ir svēts.

Varu samērā droši teikt, ka vairums no mums pavada
vairāk laika pie datora kā pirms pandēmijas. Cirkulē epasti ar jokiem, brīnumiem, foto uzņēmumiem, mūziku,
utt. Saņēmu tādu e-pastu, kas mani uzrunāja -dziesmas
vārdi, kā arī mūzika. Martin Harkens dziedāja “You raise
me up”, ko sarakstīja/komponēja Rolf Lovland/Brendan
Joseph Graham, un tā ir dēvēta par moderno himnu.
Iesaku noklausīties uz youtube:

Lai nāk Tava Valstība.
Tavs prāts lai notiek
kā debesīs, tā arī virs zemes.
Baznīcas valstība ir cilvēki mums apkārt, ne ziņas,
nedz mūsu raizes. Kad mēs atdodamies mūsu
vienīgajam Dievam, kā teikts pirmajā bauslī, uz Viņu
varam paļauties. Viņa miers tad var nākt pie mums
un apglāstīt brūces.

When I am down and, oh my soul, so weary
When troubles come and my heart burdened be
Then, I am still and wait here in the silence
Until You come and sit awhile with me.
You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up, to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be....

Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien.
Viss tas, kas mūs baro, garīgi un fiziski, ir Dieva dots.
Pateicībā ir liels spēks; varam katrā mirklī pieminēt
to, kas mums ir palīdzējis. No tā mēs stiprināmies.

Valdes vārdā novēlu Jums visiem izbaudīt pavasari, un
ceram, ka varēsim tikties Vasarsvētkos.
Vita Mazpole

Un piedod mums mūsu parādus,
kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.
Pārdomāt un lūgt piedošanu par saviem lieliem un
maziem grēkiem ir kodols dziedēšanai. No turienes
varam skatīties uz priekšu un turpmāk labāk
izturēties pret sevi un citiem.

……………………………………………................................
Turamies pie Tēvreizes
Tagad it īpaši svarīgs ir
latviešiem
izteiciens:
“Turies!”
Šis
gads,
vienkāršoti,
ir
bijis
neparedzams.
Mūsu
kodols tiek pārbaudīts ar
katru jaunumu, kas liek
mums pārdomāt savu
piederību un apstākļus.
Atgriezties pie tā, kas
mūs pietur pie ticības,
vēl jau vairāk tas ir
lietderīgi tagad, tieši
Gundega Auziņa
ikdienai piesaukt spēku.
Spēju atrast katrā mirklī spēku un palēnināt savas domas,
bez steigas, ar ticību tikt līdz nākamajam mirklim. Ticības
mācības gaitā esmu pārdomājusi Tēvreizi. Lēnām, katras
rindas nozīmi izpētīt pārvērstā nozīmē un sajust tās
spēku un gudrību.

Un neieved mūs kārdināšanā,
bet atpestī mūs no ļauna.
Piesaukt sev apkārt visu labo un izvairīties, pēc
iespējas, no tā, kas mums kaitē sadzīvei, veselībai un
labklājībai. Tas nav viegli, jo pasaulē ir daudzi, kas
kārdina un dod iespēju grēkot. Iemācīties savus
kārdinājumus atdot Dievam, atlaižot tos no sevis.
Jo Tev pieder Valstība un spēks un gods, mūžīgi
mūžos. Āmen.
Atcerēties, ka viss notiek Viņa Valstībā; mūsu godu
un spēku smeļamies no Dieva. Palīdz zināt, ka nekad
neesam vieni mūsu ceļos, un lūdzam, lai Dievs
vienmēr mums stāv klāt.
Gundega Auziņa
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Četri plaši apgabali
Ja četri plaši apgabali vienai Baznīcai ir,
un nekādas noteiktas robežas tos būtiski šķir,
tomēr reizi pa reizei mums aizrādīts tiek,
ka lielums nav galvenais, bet darīt to, ko Kristus mums liek.
Pirmais no tiem - Austrumi, kur Atlantija dumpo un izskalo krastus.
Tur pilsētas dižas ar ostām tik drošām,
kur bēgļu kuģiem bij’ nolemts reiz patverties.
Kur divas senākās latviešu draudzes dibinātas tais laikos, kad kuģiem vēl skaitīja mastus.
Bostona un Filadelfija - Amerikas mātes klēpis,
Brīvības zvans, izsludinot pa visu zemi brīvību, ko britu kronis slēpis.
Ņujorka, Wall Street - raugāmies kā uz finanšu pasaules nabu;
Vašingtona – valdības sēdeklis un ietekmīgu tirgoņu miteklis,
vai tas ved mūs uz ļaunu vai uz labu?
Florida, koraļļu smiltis, Impērijas štata snaudošie Katskiļi
un Ņūhempšīras granīta kalni,
mēs šeit jūsmojam par piekrastes dabu!
Ceļš uz jaunām teritorijām – Ērija kanāls,
dzemdināja Ročesteru, Sirakūzas un Albāniju.
Bet džungļu zemēs tālu prom, tur Argentīna, Venecuēla, Brazīlija!
Šodien joprojām Dievam var pateikties par tiem,
Kas cēla un vēla, lai dievnamos un nometnēs gan sirmiem, gan bērniem
Būtu vieta, kur pārdomāt un mācīties
par svēto mantojumu,
ko iemantos nākamās audzes.
Otro apgabalu apdziedāt var’
kā Klusā okeāna krastu,
ko rietošās saules garenie stari skar.
Kur zemes grūdieni cēluši kalnu grēdas,
No pašas ūdens malas, kur smiltīs laiks atstāj savas pēdas
līdz Kolorādo metropolei Denverai,
kur slēpotājiem nav ne mazākās bēdas.
Šeit latvieši sev laimi un slavu meklējuši
– Holivudas saulrietu apskāvienā
vai Silikonu ielejas laboratorijās, kur Ābols, Google, Oracle,
Zoom un Facebook spēj mikrosekundē sniegt vairāk informācijas
nekā senāk visas pasaules avīzes vienā dienā!
Ir bezmiega Seatle, kur diendienā dzer
kafiju litriem, ko dreboša roka nervozi tver.
Un Oregona, ak Oregona, tu galapunkts Westward Ho ratiem,
bagāta ar dabas brīnumiem un mūžīgiem skatiem!
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Lūk - lustīgais līcis, kur San Francisko lepojas ar slaveno tiltu un Krāsotām māsām,
ir vieta, kur atstāju savu sirdi, bet pilsētas pukstošais ritms ir un paliek mans.
Ahā! - pašā Amerikas stūrī, kur ieskanējās pirmais misijas zvans,
San Diego tagad apbur viesus ar savām burvīgām krāsām.
Pašā vidū - Trešais apgabals - līdzens kā galds,
bet tur kukurūzu laukos gaiss tik salds!
Reiz simtiem rūpnīcās uzraugi pavēlēja spalgi:
“Savelciet muskuļus! Vai gribat saņemt dienas beigās algu?”
Un, dolāru noliekot blakus zaļajam dolāram,
sataupot centu pie vara centa,
tikām pie vesela ciema, kur ielām ir vārdi – Gauja un Venta.
Ražotņu svilpes vairs nemodina mūsu dižo apkaimi,
toties elektriskais zvans sasauc kopā Garezera saimi.
Vidiene – Čikāgas platie pleci, Mineapole – Sirmās upes kuģniecības galva;
Linkolna, Nebraska, kur Ulmanis studēja, lai Latvijas sviestam būtu uzvaras balva;
Ohio ir riepas un tērauds, bet arī klusi upju loki,
Indianapole, kur sacīkšu mašīnu motori rūc un degvielu sūc,
Mičigāna – lielo ezeru pērle,
un Viskonsīna, kur siers un lauki, bites kur dūc.
Pēdējais no četriem apgabaliem ir valsts pati par sevi,
o, Kanāda – Tu miltus un naftu un sīrupu devi!
Dievs pār šo zemi īpašu svētību bēris,
tādu bagātību, kurš to visu ir svēris?
niķeļa, zelta pat urāna rūdas;
tūkstošu ezeru krastos latvieši slējuši atpūtas pilis vai vienkāršas būdas.
Mums patīk attālumus mērīt kilometros,
bet svaru dažreiz uncēs un mārciņās.
Mēs Hamiltonā ģērbjamies visai vienkārši,
bet Toronto ielās iet stilīgos svārciņos.
Šeit mūža mežos vēju dziesmas mūsu ausīm skan svaigākas,
bet kurnam: kaut Kanādā ziemas būtu maigākas!
Kad tomēr beigu beigās ierodas vasaras burvīgais siltums,
tad gribētos sūtīt sirsnīgu ielūgumu ikkatram no jums –
raugieties Niagarā vai Otavas parlamenta ēkās,
vai franču Kvebekas laissez le bon temps roullez dēkās.
Uzlūkojiet ziemeļu vairogu, kur netrūkst ogu,
un Sv. Lorenča upi, kura paver ceļu uz plašo, raibo pasauli.
Bet mūsu acis uz kaut ko tālumā vērstas,
tās vēro nākotni ar ilgām kā caur rasotu logu.
Cik dažādi patiesi esam!
Tomēr draudzēm Kristus vēsti nesam!
Mūsu ziņojumu tagad beigsim!
Uz jūsu jautājumiem tagad atbildēt steigsim!
Prāvests Dāvis Kaņeps
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Egīls pie vecākiem
Egīls Mieriņš bija mans labs draugs jaunības gados. Mums bija daudz
kopīga.
Pirmo reizi es Egīlu satiku, kad apmeklējām York ielas pamatskolu. Tad
mēs uzsākām skolas gaitas Lisgar vidusskolā. Tur Egīls mūzikas klasē
spēlēja klarneti un es baritona ragu. Lisgara (Lisgar) ikgadējā koncertā
mūsu klase uzstājās, spēlējot pazīstamus maršus. Bija jāģērbjas zilā
žaketē. Man tāda trūka, bet mana māte sarunāja ar Mieriņa kundzi un
es aizņēmos Arņa Mieriņa zilo, man daudz pa lielu esošo žaketi. Tajos
koncerta vakaros vietējie latviešu jaunieši uzstājās arī ar tautas dejām.
Toreiz sanāca turpat astoņi pārīši. Saprotams, ka viens no zēniem bija
Egīls.
Mēs katru sestdienu satikāmies latviešu skoliņā, kur iemācījāmies tautas dejas. Lisgarā man bieži
iznāca sēdēt pie tā paša sola ar Egīlu. Mēs jokojāmies un daudz neklausījāmies, ko skolotājs māca.
Mani pāris reizes izmeta no klases, bet es, saprotams, teicu, ka Egīls vainīgs. Egīls, Auna Jānis un
es kopīgi sekmīgi beidzām trīspadsmito klasi. Tie bija pieci skaisti gadi, kad gandrīz katru dienu
bijām kopā.
Egīls mani iemācīja vadīt automašīnu, kurai bija jāpārslēdz ātrumi, lietojot sajūgu. Līdz šai dienai
esmu par to apmācību parādā. Vairākas reizes mēs piedalījāmies “car rallies”, Egīls aizņēmās ratus
no Arņa, kam bija labi skrējēji. Un arī šad tad izcīnījām pirmo vietu. Jā, man ir daudz atmiņu par
pavadītiem skaistiem laikiem ar Egīlu.
Un tad mēs uzsākām katrs savas dzīves gaitas. Egīlu reti kad satiku. Egīls izstudēja par ārstu
reimatologu un bija iecienīts te austrumu Ontario. Bet tad, braucot mājās no Pembrukas, viņš
smagi cieta auto katastrofā. No tās dienas viņš bija ratiņos. Es uzzināju, ka viņš dzīvo tuvu pie
Almontes, lauku īpašumā. Viņš savā īpašumā bija “off grid”, jo pats ražoja strāvu, apsildīšanu
“geothermal”. Šķūnī ne tikai traktori, bet arī zirgs. Viņam lauki ļoti patika.
Es tuntuļojos un gribēju viņu apciemot viņa interesantajā lauku īpašumā, bet tad sākās COVID-19
ierobežojumi un es atliku un gaidīju iespēju. Tad pēkšņi saņēmu ziņas, ka Egīla vairs nav. Tas man
bija nāvīgs sitiens.
Viņš tagad atdusas pie saviem vecākiem Beechwood kapsētā netālu no tās vietas, kur arī es vienu
dienu dusēšu kapu kalniņā blakus maniem vecākiem. Vieglas smiltis, Egīl.
Andris Lange

Lieldienas
Tā kā mēs nevarējām noturēt Lieldienu svinības baznīcā kā parasti, aicinājām sūtīt bildes no mājas svinībām.
Nākamajā lapaspusē ir pashas, krāsotu olu, ziedu, olu medību un pat zaķīšu bildes. Foto ir no Sīpoliņu, Skrūzmaņu,
Mazpoļu, Brauel, Lāmas, Sausiņu un Parker ģimenes mājām.
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27. marts – Zemes stunda, no 20:30 līdz 21:30.
Atgādinājums, lai nogriežam mazsvarīgu strāvu vienu
stundu kā uzticības simbolu planētai. Tas iesākās
Sidnejā, Austrālijā, 2007. gadā.

SENIORU KLUBS
Martā
Marta Senioru virtuālā saieta laikā vēl daudz sniega. Bet
mūsu domas tomēr traucās uz drīzo pavasari un ar to uz
pavasara jubilāriem, kuri martā lielā skaitā. Mēs
apsveicām:
Dzimšanas dienas: I. Kops, V. Kluchert, K. Obrazcova, L.
Boole, I. Bucēns, D. Staško, V. Hay, A. Tenne-Šēns, I.
Mazute.
Vārda dienas: Ivars, Māra, Silvija.
Veltījums:

28. marts – Pūpolu svētdiena, arī Palmu svētdiena.
Kristiešu svētki, kas iekrīt svētdienā pirms Lieldienām.
18. martā noturējām Senioru kluba pilnsapulci,
pielietojot Zoom.

Tu savai laimei plaukstas atver šodien,
tu savam priekam svētkus sarīko
tu esi kā laimīgs ziedu kauss,
tu esi savai dienai,
savam laikam,
savai šodienai ....
(J. Tora)

Pieminējām arī daudz datumu, ko ievērot un atzīmēt:

Senioru kluba Pilnsapulce, pielietojot Zoom.

8. marts – Starptautiskā sieviešu diena (Womens Day),
kustība sieviešu tiesībām. Apvienotās Nācijas (United
Nations) iesāka svinēt starptautisko sieviešu dienu 1975.
gadā.

Foto: no ekrāna

Atskatoties uz 2020. gadu: noturējām trīs saietus un
divas valdes sēdes. Sākot ar aprīli, turpinājām katru
mēnesi sazināties virtuāli ar epasta vēstulēm. Klubā ir 42
biedri un 4 ilggadīgie seniori.

14. marts – Vasaras laiks (Daylight Savings Time).
Pulksteni jāpagriež stundu uz priekšu.

Visi tagadējie valdes locekļi, revidente, ārpus valdes
darbinieki tika ievēlēti ar aklamāciju. Valdē ievēlēti Vija
Hay, Vija Kluchert, Aivars Pone, Helgi-Lii Tenne-Šēns,
Krystyna Ribakovs; revidente Daina Brauna. Ārpus valdes
darbinieki - Uģis Lāma, Māra Pone un Jānis Mazpolis.
Turpmākā darbība būs atkarīga no COVID-19 attīstības un
ierobežojumiem, bet ceram tikties septembrī.

15. marts – Ides of March, 74. diena romiešu kalendārī.
Diena reliģiskām svinībām un romiešu parādu
nokārtošanas termiņš. Pazīstama kā diena, kad tika
noslepkavots Jūlijs Cēsars.
17. marts – St. Patricks Day jeb The Feast of Saint Patrick
– kulturālas un reliģiskas svinības. Kristietības ienākšana
Īrijā.
20. marts – Pirmā pavasara diena (March equinox).

Gaidīsim un sveiksim pavasari!

21. marts – Pasaules dzejas diena. UNESCO to iedibināja
1999. gadā.

Aprīlī

25. marts - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
diena. 25. marts kļuvis par vienu no latviešu vēsturiskās
apziņas stūrakmeņiem. Tā ir sēru diena, kad tiek
pieminētas 1949. gada deportācijas un genocīda upuri.

Priecīgas Lieldienas!
Paveries debesīs, ieklausies vējā,
Jūti kā mostas puķe un strauts.
Lieldienu rīta dzīvības dziesmu,
Mūža garumā sadzirdēt ļauts.

27. marts – iesākās Pesahs (Passover), lielākie ebreju
svētki, kas notiek 15. dienā ebreju Nisāna mēnesī, kuros
tiek svinēta viņu aiziešana no Ēģiptes verdzības.

Mēs seniori sākam mosties no ziemas miega, zosis
atlidojušas, jau dzirdam putniņus, bet nevaram
9
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atmosties no COVID-19 sloga. Vēl joprojām “tiekamies
virtuāli” ar e-pasta vēstuli katru mēnesi.

Latviešu klase turpina tikties uz Zoom katru otro
svētdienu. Esam pieci: Mila Brauns, Amanda Brauel,
Markus Matsubara, Matias Lopez un Emīlija Mulvihill.
Vairums vecāku pa to laiku ir turpat tuvumā un palīdz.
Kad uzsākām Zoom klasi, bērni kautrējās runāt, bet tagad
ir sadraudzējušies, nebaidās izteikties latviski. Ik pa
reizēm redzam bēbīšus - Matiasam māsu Viviānu un
Markusam brāli Madaru, kuriem patīk smaidīt un izstiept
roku pretī ekrānam. Dažreiz pieskrien Milai brāļi Kurts un
Tomas un Amandas sunītis Rosie. Jautra kompānija.

Tā virtuāli apsveicām aprīļa jubilārus.
Dzimšanas dienas: M. Sausiņš, V. Mazpole, H. TenneŠēns, D. Innus, L. Janitēns.
Vārda dienas: Vija un Anita.
Veltījums:

Kāpot gadu kalnā,
Lai jums pietiek spēka.
Vien ar labiem vārdiem,
Katru dienu sākt!

Vērsām uzmanību uz aprīļa
reliģiskiem svētkiem Lieldienām.

svinamām

dienām,

Lieldienas ievada Klusā nedēļa ar Pūpolu svētdienu, Zaļo
ceturtdienu, Lielo Piektdienu un Kluso sestdienu.
1. aprīlis – Zaļā ceturtdiena. Diena, kad Kristus ieturēja
pēdējās vakariņas ar saviem mācekļiem.
2. aprīlis – Lielā Piektdiena (Good Friday). Reliģiski
svētki, kad ar lūgšanām piemin Jēzus Kristus krustā sišanu
un nāvi Golgātā.
Mācījāmies par dārzeņiem, haizivīm, stārķiem. Spēlējām
vārdu spēles. Notika pārrunas, piemēram, kā mēs dzīvotu
uz Marsa vai ko bērni un vecāki varētu darīt, lai būtu
labāki.

3. aprīlis – Klusā sestdiena. Diena, kad Jēzus Kristus
dusēja kapā.
4. aprīlis – Lieldienas. Viena no lielākajām svētku dienām
kristīgajā kalendārā.
Tiek svinēta Jēzus Kristus
augšāmcelšanās.
5. aprīlis – Otrās Lieldienas. Tiek iesākts 50 dienu
liturģiskais periods, kas baznīcu ved pretī Vasarsvētkiem.
Iesāk gaišo, balto nedēļu, kas noslēdza ar Balto
svētdienu.
13. aprīlis – Ramadāns. Svētais gavēņa mēnesis islāma
kalendārā. Parasti ilgst 30 dienas.
22. aprīlis – Zemes diena (Earth day) – norisinās visā
pasaulē, lai demonstrētu atbalstu dabas aizsardzībai.
Latviešiem daudz Lieldienu parašu, ticējumu. Viens
noderīgs šajā laikā – Lieldienu rītā jāvārtās rasā, lai
veselība būtu visu gadu. Nodrošināsimies!
Vija Hay

Tāpēc, ka Matias un Emīlija ir vecākie (8 gadi), uzsākām
viņiem ekstra Zoom klasi katru ceturtdienu. Visi latviski
runājošie bērni (10) saņem mājas darbus un uzdevumus
katru nedēļu.
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Bērniem un jaunatnei
Dzeja un lugas
Ģeogrāfija
Latviešu klasiskie rakstnieki (piem. Aspazija,
Barons, Blaumanis, Jaunsudrabiņš, Rainis,
Skalbe, utt.)
Latviešu kultūra un paražas (iesk. dainas un
tautas dziesmas)
Māksla un mūzika (gleznošana, skulptūra,
keramika, teātris, opera, utt. un personības)
Proza
Vārdnīcas un pareizrakstība
Vēsture un politika
Zinātnes un pamācības.

Proza ir no visām kategorijām plašākā un grāmatu skaitā
lielākā. Tā iekļauj stāstus, romānus, novelēs (ieskaitot
vēsturiskās novelēs), ‘atmiņas’ (personīgas pārdomas par
vēsturiskiem laikiem/notikumiem). Pašlaik grāmatas ir
apkopotas prozas kategorijā; ja tas iespaidotu bibliotēkas
lietošanu, tās varētu šķirot sīkākos nodalījumos.

Turpinām informēt pārējo skolu (vēl 15 ģimenes) par
iespējām darboties latviski, un šad tad saņemam
fotogrāfijas. Tā uzturam skoliņu.
Ingrīda Mazute

Augšstāva bibliotēka

Ticības un garīga satura vielas atrodamas mācītāja/s
birojā.

Ar gadu miju un vairākiem dāsniem devumiem,
augšstāva bibliotēka prasīja revīziju, lai vielas būtu
pieejamākas gan pētniekiem, gan “grāmatu tārpiņiem”
mūsu vidū.

Grāmatas var
aizņemties uz
goda principa,
parakstoties
aizņēmēju kladītē,
kura atrodas uz
lielā galda
bibliotēkā.
Galvenā stāva sēžu
telpā atrodas vēl
grāmatas! Kad no
augšstāva
bibliotēkas izvāks
daudz vecu
žurnālu un
grāmatu dublikātu
(un +!) kopijas un
būs brīva vieta, izvērtēsim iespējas apvienot abu
bibliotēku sastāvus.
Linda Boole

Pirms daudziem gadiem liels darbs bija ieguldīts,
bibliotēku organizējot pēc profesionāliem principiem un
detalizētas shēmas. Kartotēka aizņēma vairākas liela
izmēra failu kastes, katrai grāmatai bija glīti ievietota
aizņemšanās kartiņa ..., bet acīmredzot jau kādus gadus
desmit sistēma nav izmantota ... varbūt arī bibliotēka nav
bijusi daudz lietota?
Revidēšanas pirmais posms ir paveikts! Lasāmvielas ir
iedalītas sekojošās kategorijās:
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Klāsim baltu galdautu 4. maijā
Kas ir Baltā galdauta svētki?
Svētki ir skaista tradīcija kā svinēt Latvijas otro
dzimšanas dienu - mūsu PAR dienu, pieminot 1990.
gada 4. maiju, kad Latvijas PSR Augstākā padome
pieņēma deklarāciju Par Latvijas Republikas
neatkarības atjaunošanu. Tas bija lēmums, kas atjaunoja Latvijas suverenitāti. Tā bija diena, kad
izvēlējāmies brīvību, pateicām PAR grāmatām, kas drīkst būt mūsu grāmatplauktos, PAR mūsu
draugiem no visas pasaules, PAR brīvai informācijai, uzņēmīgumam un patiesai līdzdalībai.
Uzklāsim BALTU GALDAUTU Latvijai par godu!

Tērvetes bērnu nometne izsaka pateicību Otavas Miera draudzei
par atbalstu $200 apmērā, lai palīdzētu segt pastāvīgos
izdevumus COVID-19 laikā.
Pašlaik valde apspriež iespējamību vasarā rīkot bērnu nometni,
pat ja tā būs neierastā kārtībā, jo mūsu bērniem nometne ļoti
pietrūkst.
Ja Jūs vēlaties atbalstīt nometnes nākotnes darbību, to var darīt caur GOFUNDME:
https://uk.gofundme.com/f/tervetes-bernu-nometne/donate
Paldies!
Tērvetes bērnu nometnes valde
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KALENDĀRS 2021. GADA MAIJS - JŪNIJS
Miera Draudzes Vēstīm klāt pievienotajā dievkalpojumu, sarīkojumu un notikumu kalendārā uzrādām arī citu Otavas
latviešu organizāciju aktivitātes, ja tās savlaicīgi pieteiktas. Bilingual services or events are in italics. Kalendārā
ietilpināmās aktivitātes piesakāmas Helgi Tenne-Šēnei, 613-824-5940, e-pasts h.tennesens@gmail.com

Maijs
9 svētdiena
23 svētdiena

11:00

20 svētdiena

11:00

Dievkalpojums atcelts, COVID-19 ierobežojumu dēļ.
Service cancelled due to COVID-19 restrictions.
Vasarsvētku dievkalpojums. Pērm. Ģirts Sīpoliņš

Jūnijs
Brīvdabas svētbrīdis Mazpoļu ģimenes dārzā, 5461 Old Mill Way,
Manotick. Outdoor service.
Lietaina laika gadījumā, dievkalpojums notiks Miera draudzes
baznīcā. In case of rainy weather, the service will take place at
Peace Luth. Church.

Tiks izziņots, ja Draudze atsāk pilnīgāku darbību.

Otavas Miera draudzei ir JAUNA Facebook lapa!
Lapā publicējam visu aktuālo par draudzes dzīvi un notikumiem.
Meklē mūs www.facebook.com:

Otavas latviešu ev.-lut. Miera draudze / Peace Latvian Church, Ottawa
MIERA DRAUDZES VĒSTIS izdod Otavas latviešu ev.lut. Miera draudze
Iznāk sešas reizes gadā.
Gada abonements: draudzes locekļiem $15.00, citiem Kanādā $20.00, ārzemēs $25.00
Baznīca un draudzes nams: 83 Main St. (at Lees), Ottawa, ON K1S 1B5 tel. 613-230-4085
Draudzes mācītājs:
Draudzes valdes priekšniece: Vita Mazpole, tel. 613-692-6056, mazpolis@gmail.com
Draudzes kasiere: Daina Brauna, tel. 613-521-0726, dainabrauns@aol.com
Pērminderu koordinators: Andris Lange, tel. 613-822-3328, andrislange@rogers.com
MDV Redakcija
Redaktore un korektore: Solvita Rakitko solvita.rakitko@gmail.com
Kalendārs: Helgi Tenne-Šēne h.tennesens@gmail.com
Maketēšana: Uģis Lāma lamau@bell.net
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Nākamās Miera Draudzes Vēstis iznāks
jūlija sākumā.
Rakstus un sludinājumus iesniegt līdz
2021. gada 24. jūnijam

