MIERA DRAUDZES
VĒSTIS
OTAVAS LATVIEŠU EV.-LUT. MIERA DRAUDZES
PERIODISKS IZDEVUMS
Nr. 1 (ISSN 1193-1825)

2022. gada janvāris - februāris

70. gada gājums

Mīļā draudze!
Šī 2021. gada Ziemassvētku laiks mums tūlīt būs pienācis! Bērni jau laicīgi ir rakstījuši Ziemassvētku vecītim, prasīdami visu,
kas uz sirds: „Atnes man lelli, lai tā man palīdzētu ar mājas darbiem!”, ”Dabūn man to spēlīti, ko tik ļoti vēlos!”, ”Vai Tu
varētu šogad atnākt ātrāk? Esmu uzvedies tik labi, bet nezinu, vai varēšu tā ilgi noturēties! Lūdzu, pasteidzies mīļo
Ziemassvētku vecīti!”
Jā, bērni izteikuši visu, kas uz sirds... un mums, pieaugušiem, arī ir lietas uz sirds. Mēs ikdienā redzam, cik sarežģīta mūsu
pasaule ir kļuvusi, cik apdraudēti esam ar jauniem Covid paveidiem, ar pasaules diktatoriālām politikām, ar narkotiku
atkarībām, ar sāpēm ķermeņos un dvēselēs. Mums ir daudz kas uz sirds un gribētu Dievam paprasīt tāpat kā bērni vecītim:
dodi mums mieru, dodi mums saticību, dodi mums veselību, dodi mums prieku...
Pirms dažām nedēļām es iesāku gatavot materiālus svecīšu dievkalpojumam, Ziemassvētku vakaram. Pagājušajā gadā tas
nevarēja notikt Covid dēļ. Šogad ceru, ka tomēr varēsim noturēt dievkalpojumu, uzmanīgi ievērodami visus Covid
ieteikumus... ka varēsim smelt spēkus dziesmas vārdos, Svēto rakstu lasījumos un būdami kopā.
Kristus piedzimšanas notikums mums atgādina, ka Dievs atklājas kā Pasaules Gaisma. Gaisma, kas spīd tumsībā, Gaisma,
kas apgaismo ikvienu cilvēku, Gaisma, ko tumsība nevar izdzēst. Gaisma, kas izstaro patiesību un žēlastību. Gaisma, kas
arī iemiesojas katrā no mums.
Svētvakara dievkalpojumā ir brīdis, kad stāvam tumsā un lēnām no uz altāra iedegtām svecēm padodam gaismu tālāk,
iededzinām viens otram svecītes, ko esam turējuši rokās kopš dievkalpojuma sākuma. Un ir brīdis, kad gaisma apvelk visu
namu. Tumsas vairs nav. Kas bija tumsā, tagad tiek apgaismots. Un te ir tā brīnišķīgā vēsts: saņēmuši Gaismu no Gaismas,
mēs arī kļūstam par pasaules gaismu! Jēzus kādu reizi teica, ka gaisma nav jāliek zem pūra, bet lukturī, lai to visi redz. Arī
mūsu dieviškīgo gaismu mēs nevaram noslēpt, tai ir jāspīd, tai ir jādziedina, tai ir jāmāca, tai ir jāžēlo, tai ir jāmīl!
Mans sirds vēlējums draudzei šajos svētkos un visā jaunajā gadā ir, lai mēs apzinātos, novērtētu, piedzīvotu to dievišķīgo,
kas ir katrā no mums; lai dziļā uzticībā mēs tiešām sajūtam, ka esam Dieva bērni – mīlēti, apgaismoti, ka esam Gaisma no
Gaismas, gaisma, kam jāspīd mīlestības spēkā!
Priecīgus, gaišus Ziemassvētkus!
māc. Silvia

Silītē dusot, Visvarenais Dieva Dēls bija absolūti atkarīgs
no cilvēkiem. Pārdomā šos vārdus bieži, padomā par
tiem visiem, kuri šobrīd atkarīgi no mums! Vai atbildības
smagums audzis pandēmijas laikā?

Adventa pārdomas tuvojoties Ziemsvētkiem
Ak, Svētā nakts,
Sniedz katram savu miera skūpstu,
Kad debesis ar zemi vienojas,
No mūžības pa zvaigžņu gaismas kāpnēm,
Kad mīlestība zemei tuvojas.
V. Lācekle

Vai grūtāk bijis atjaunot cerību, pārvarēt bailes, slimības,
sēras un vientulību, kur nu vēl saprast šo juceklīgo laiku.
Kā bērniņš dodies pie Viņa, kas mīlestībā dāvina Sevi – šī
dāvana nekad nenoveco, nesaplīst, nezaudē spēku, nedz
nepazūd. Šī dāvana ir pats Jēzus, kas no silītes devās pie
savējiem, “jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu
vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas viņam tic,
nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība.” (Jņ 3:16) Viss
piepildīts būs Viņā. Sapratīsim nabadzības, sāpju,
ciešanu, prieka un mīlestības jēgu. Sapratīsim, ka Viņā
piepildīti visi Dieva apsolījumi. Sapratīsim, ka nekas mūs
nekad nespēs šķirt, pat ne nāve nē, no Dieva mīlestības,
kas atklājusies Kristū Jēzū, mūsu Kungā. Paldies Dievam,
mums aug saprašana un spēja Viņu ieraudzīt, pilnu
žēlastības un patiesības.

Kad debesis ar
zemi vienojas,
cilvēce pamazām
manīja, ka Vārds
bija tapis miesa
un Dievs Pats no
mūžības
bija
nācis virs zemes
pie cilvēkiem. Pie
mums,
kas
ilgojās
vēlreiz
ticēt kā bērni tic,
izbrīnā
vērot
debesis
un
ieraudzīt
to
vienu zvaigzni,
kas spožāka par
visām, jo tā
mieru nes. Tā
Kristus zvaigzne,
kas spēj atjaunot
cerību.

No mūžības pa zvaigžņu gaismas kāpnēm, mīlestība
zemei tuvojas… Tuvojas gan Ziemassvētki, tā arī 2022.
gads. Mēs nezinām, ko tas nesīs, kā tas mūs, Baznīcu un
latvju tautu, pārbaudīs, kā svētīs. Mēs zinām, ka esam
bijuši Viņa žēlastības svētīti un vadīti caur gadu simtiem.
Uzticēsimies un lūgsim, lai Viņš dāvina, kā mums
pietrūktu, lai mēs droši varētu doties Jēzus pēdās - no
silītes pasaulē. Pie savējiem, ko mīlam, un pie tiem,
kurus vēl nepazīstam. Pie tiem, kuri aug mūsu acu
priekšā un dāvina mums tādu prieku, kā arī pie tiem,
kuriem bailes mosties vai vēlreiz riskēt mīlēt, piedot,
citus apžēlot. Pie tiem, par kuriem nekad nebeigsim
pateikties, kā arī pie tiem, kas mums māca pacietību un
audzina mūsu ticību.

Cerību, kas spēj izlauzties cauri tumsai, naidam,
nespēkam un nemieram un atvērt debesis, no kurām
skan arī mums eņģeļa vēsts: “Nebīstieties, redziet, es
jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm, jo
jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis Pestītājs, kas ir
Kristus, Kungs!”

No sirds pateicos Dievam par Jums, kas kopā esat mūsu
Baznīca un kalpojiet Viņam ar savām dāvanām. Lai Dievs
svētī Baznīcu, Latviju, pasauli un katru Jūs. Novēlu Jums
skaistu Adventa laiku un Kristus piedzimšanas svētkus,
novēlu Jums arī izbrīnā debesīs raudzīties, apstāties un
klusēt, un saņemt to svēto miera skūpstu, ko Svētā naktī
dāvina mums Dievs. Kristus mīlestībā,

Mums ir dzimis Glābējs, kaut tobrīd Viņš vēl silītē dusēja;
drīz vien Viņš pasaulei vēstīs, ka jauna diena aust!
Ka debesis un zeme savienotas Vārdā, kas tapa miesa,
kaut tobrīd Viņš mājoja trauslā jaunpiedzimušā bērniņa
miesā.

+ Lauma Zuševica
Ilustrācija - Signes Zuševicas akvarelis
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NOSLĒDZOT 2021. GADA SVĒTCEĻOJUMU

Turpinu lūgt līdz ar Jums, lai būtu miers pasaulē un
dziedināšana. Dievs lai svētī, pasargā un dāvina caur Viņa
svētiem vārdiem tuvoties Viņam, kas nācis pie mums!

Mīļie draugi Kristū!
Jau gadu esam tikušies garīgās pārrunās par Bībeles
tekstiem. Dievam pateicos par katru tikšanās reizi, par
iespējām iepazīties un uzklausīt Jūsu domas. Pievienoti
pēdējie lasījumi un aicinājums satikties ceturtdien, 30.
decembrī, vai nu 10:00 no rīta pēc Čikāgas laika, vai
6:30/18:30 vakarā. Visi mīļi aicināti! Kopā domāsim par
jaunām iespējām tikties 2022. gadā!

Kristus mīlestībā,
† Lauma
Topic: My Meeting
Time: Dec 30, 2021 11:00 Eastern Time
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7509960644

Tuvojās Kristus piedzimšanas Svētki un šī gada
noslēgums. Daudziem tas bijis grūts. Lūdzu kaut ikviens
piedzīvotais mirklis būtu atklājis, Viņš tuvu klāt stāvējis
un žēlastībā vadījis. Visos apstākļos, katrā vietā, jebkurā
vajadzībā, Viņš mīlestībā ir klāt Kristū, kas dzimis par
mums, lai mūs dzīvus darītu Viņā.

Bībeles lasījumi

Topic: My Meeting
Time: Dec 30, 2021 19:30 Eastern Time
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/86762382363

Bībeles stāsti

352
353

I Vēst. Tes. 5: 12-13
I Tim. 3: 14-16

Draudzes vadība. Kad pēdējo reizi esi lūdzis par savas draudzes
priekšnieku un vadību?
Dievbijības noslēpums. Ar kādu vārdu Tu tulkotu: "godliness" vai "piety"?

354

II Tim. 1: 1-11

Asins un ticības radi. Timotejam bija ticīga māte, vecmāmiņa un "patēvs"
Pāvils. Vai Tev ir kādi adoptēti radi?

355
356
357
358

II Tim. 3: 14-16
II Tim. 4: 7-8
Vēst. Ebr. 11
Vēst. Ebr. 13: 1-2

Svētie raksti! Gandrīz gads noslēdzies, ar cik Bībeles draugiem esi
iepazinies?
Labi nodzīvota dzīve. Izlasi Henri Nouwen grāmatu "Our Greatest Gift"
Veci, mīļi ticības paraugi. Kura ticība vislīdzīgākā Tavējai?
Viesmīlība. Kad esi atvēris savas mājas druvis Dieva sūtītam eņģelim?

359

Jēkaba 2: 1-5

Nabagu ticības liecība. Kurās valstīs vistrūcīgākie un tomēr, visbagātākie,
kristieši?

360

Jēkaba 5: 16

Grēksūdze. Kam Tu uztici savus grēkus? Kādēļ palīdzi tos kādam izteikt?

361
362
363

I Pēt. 2: 1-10
I Pēt. 5: 7
I Jāņa vēst. 4: 7-20

Dzīvi akmeņi, ķēnišķīgi priesteri. Vai Tu jebkad esi gribējis kļūt par
mācītāju?
Dieva gādība. Kā Dievs par Tevi ir gādājis pagājušā gadā?
Dievs ir mīlestība.

364
365

Anonīmā namamāte. Cik sievietes Tu pazīsti, kas nesaņem pelnīto
atzinību par savu audzināšanas darbu?
Jāņa atkl. gr. 4:20; 21:6 Laiks atvērt durvis Kristum un jaunajam gadam!
II Jāņa vēst. 1: 1-13
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***
“Lai slavēts Kungs, Israēla Dievs, jo viņš ir uzlūkojis savu tautu un devis tai pestīšanu” (Lk 1:68)

***
MARIJA UN JĀZEPS
Marija reiz teica Jāzepam: “Šis bērns būšot pasaules valdnieks.”
Jāzeps atbildēja: “Viņš nepavisam neizskatās pēc iekarotāja”.
Marija teica Jāzepam: “Mans dēls ir ļoti maigs un mierīgs, bet, kad viņš kaut ko pasaka, par to gribas ilgi domāt”.
J. Rubenis “365 Pasakas Katrai gada dienai. Ceļš uz Emavu”
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PRIECĪGUS UN GAIŠUS
ZIEMASSVĒTKUS
Novēl
Vija Hay
Uģis Lāma
Anda Sīpoliņa
Andris Lange
Dzidra Innus
Andris Ķesteris
Mārtiņš Sausiņš
Daila Andersone
Anita un Gord Flynn
Māra un Aivars Pones
Daina un Pēteris Brauni
Ligita Galdiņa ar ģimeni
Biruta un Jānis Krūmiņi
Sarma Svilane ar ģimeni
Juris Miezītis ar ģimeni
Solvita Rakitko ar ģimeni
Daugavas Vanagu Otavas nodaļa
Māra, Andris, Niks un Leo Zariņi
Helgi-Lii un Andrejs Tenne-Šēni
Silvia Zalts-Sīpoliņa un Ģirts Sīpoliņš
Silvija Jūrmaliete ar Nathan un Jaina
Dagnija un Aivars Staško ar lielģimeni
Miera draudzes valde un Dāmu komiteja
Krišs, Krista, Mila, Kurts un Tomas Brauni
[]
Edīte Taylor
Vita un Jānis Mazpoļi
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DRAUDZES VALDES ZIŅOJUMI

21. novembrī notika Mūžības svētdienas dievkalpojums,
kurā atcerējāmies iepriekšējā gadā mūžībā aizgājušos
draudzes locekļus un radus, aizdedzinot svecītes mūžības
vainagā. Šogad no mums šķīrās draudzes locekļi Ausma
Purviņa, Vija Millere, Sigurds Andersons un Rūta
Whittaker. Atcerējāmies arī draudzes locekļu tuviniekus
- Lorraine Sausiņu, Mārtiņa Sausiņa sievu; Jāni Čubi, Vitas
Mazpoles brāli, un Dzidru Pūpolu, Jāņa Mazpoļa tanti.

Apsveicam visus mūsu draudzes locekļus, kuriem
dzimšanas dienas ir janvāra un februāra mēnešos. Īpaši
sveicam apaļo gadu jubilārus: janvārī Jāni Mazpoli un
februārī Velgu Feizaku. Apsveicam Valiju Trenci, kurai 28.
februārī paliek 97 gadi.
Atļāj šodien saviem gadiem ziedēt,
Kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt
Kā melodija, kura sirdī šalc.
Ļauj kādam sapnim šodien zvaigznēs mirdzēt,
Lai dienu skrejā tie pie tevis trauc. (A. Āre)

Tā kā šogad Otavā nebija īpašas 18. novembra svinības,
pēc dievkalpojuma atzīmējām Latvijas 103. gadadienu ar
kliņģeri un glāzi vīna.
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Kaut vēl arvien Covid dēļ nevarēja rīkot Ziemassvētku
tirdziņu, cepām piparkūkas un pīrāgus, ko draudzes
locekļi un pārējie otavieši varēja pasūtīt. Paldies
piparkūku cepējiem: Dainai un Pēterim Brauniem, Chris
Berker, Jānim un Birutai Krūmiņiem, Vitai Mazpolei,
Mārai Ponei, Silviai Zalts-Sīpoliņai un Ģirtam Sīpoliņam,
Andai Sīpoliņai un Rutai Znotiņai.

Foto: S. Zalts-Sīpoliņa

30. novembrī notika arī spodrības talka. Kaut reti tagad
notiek dievkalpojumi, putekļi krājas, altāra sudrabi
apsūbē un jāveic parastie mājturības darbi. Telpas arī
lieto skola, Ingrīdas vadībā, un
notika kora mēģinājums un reizi
pa reizi telpas tiek izīrētas.
Paldies talciniekiem: Dainai un
Pēterim
Brauniem,
Jānim
Krūmiņam, Vijai Kluchert, Vitai
un Jānim Mazpoļiem, Andai
Sīpoliņai, Silviai Zalts-Sīpoliņai
un Ģirtam Sīpoliņam.
Ziemassvētku dievkalpojumā,
kas parasti ir kupli apmeklēts,
plānojam, ka, ievērojot valdības
noteikumus, varēs pulcēties
tikai ierobežots dievlūdzēju
skaits un pirmo reizi draudzes
locekļiem ir iepriekš jāpiesakās.

Vai variet pazīt savus draugus ar maskām? Foto: J.Mazpolis

Vai variet pazīt visus savus draugus maskās? Foto: J. Mazpolis

Valde sūta Jums visiem sveicienus svētkos. Novēlam
Priecīgus Ziemassvētkus un lai Ziemassvētku gaišums
dod spēku, veselību un pavada visu nākamo gadu.

Paldies arī pīrāgu cepējiem: Intai Andersonei, Dainai un
Pēterim Brauniem, Chris Berker, Vijai Kluchert, Vitai
Mazpolei, Mārai Ponei, Silviai Zalts-Sīpoliņai, Andai
Sīpoliņai, Ritai Strautiņai.

Vita Mazpole
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SENIORU KLUBS
Novembrī

4. novembra saietā draudzes sarīkojumu telpā pulcējās
17 seniori un trīs viesi, ieskaitot Latvijas vēstnieku
Kanādā Kārli Eihenbaumu, viņa kundzi Ināru Eihenbaumu
un Kasparu Reini. Visi klātesošie bija potēti divas reizes.
Pie galdiem sēžot, ieturējām vīrusa autoritāšu ieteikto
Covid-19 attālināšanās distanci.
Kluba priekšniece Vija Hay sveica visus klātesošos, kā arī
kluba biedrus, kuri dzimuši novembrī: Biruta Krūmiņa 14., Sarma Svilane - 19. un Uģis Lāma - 27. novembrī. Kā
ierasts, nodziedājām “Daudz baltu dieniņu.” Veltījums:
Novēlu tev pārsteigumus, kas rada prieku,
Prieku, kas rada iedvesmu;
Iedvesmu, kas iepriecina draugus,
Draugus, kas sagādā pārsteigumus!

Vija Hay, Ināra un Kārlis Eihenbaumi

Abi foto: U. Lāma

Kluba biedrs Uģis Lāma bija rūpējies par dienai
piemērotu programmu. Pirmais video bija “Kas jāzina
par Latvijas valsts proklamēšanu.” Bija arī video /
dziesma “Mūžīgi mūžos Latvijai.” Bet kas, liekas, visus
saistīja visvairāk, bija ap 10 minūšu garš video, ko
sagatavojuši Daugavas Vanagi Lielbritānijā. Ar mūziku un
deklamāciju tika pasniegts vispatriotiskākais Jāņa
Jaunsudrabiņa meistardarbs “Piemini Latviju.” Pirmais
teikums skan: “Latvi, lai kurā zemes daļā tu nonāktu –
piemini Latviju.” Pēdējie teikumi: “…Turi Latviju dziļi
ieslēgtu sirdī. Turi to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst
pazaudēt. Jo, zaudējis Latviju, tu zudīsi pats.”

Var teikt, ka latviešu ievērojamākā diena, ko mūžam
svinēt un atzīmēt, ir 18. novembris. Tāpēc bijām augsti
pagodināti, ka mūsu vidū bija vēstnieks K. Eihenbaums.
Savos 5.5 gados būdams Kanādā, viņš iepazinies ar lielu
skaitu šeit dzīvojošo latviešu, kas izrādījuši
pretimnākšanu.
Vēstnieks uzsauca tostu Latvijai,
nodziedājām Dievs, svētī Latviju un saskandinājām vīna
glāzes.
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Programmas daļā uzstājās arī viesis Kaspars Reinis.
Kaspars uzaudzis Latvijā, bet studējis ārzemēs: divās
Nīderlandes universitātēs, Britu Kolumbijas universitātē
un Toronto universitātē. Viena no viņa specialitātēm ir
salīdzinošā literatūra. Viņš nolasīja vienu Leonīda Breikša
patriotisku dzejoli. Kā zināms, L. Breikšu 1941. gadā
deportēja uz Krieviju un viņš mājās neatgriezās.

Pēc daudzu mēnešu gara pārtraukuma, Senioru klubs 2.
decembrī beidzot atsāka noturēt savus pilnos saietus, tas
ir, tādus ar pilnām pusdienām. Kluba priekšniece Vija
Hay siltiem vārdiem sveica visus klātesošos. Un pateicībā
par priekšnieces nesatricināmo vadību, Vija Klucherte no
visiem senioriem priekšniecei pasniedza krāšņu un lielu
puansetiju. Galda lūgšanu teica māc. Silvia Zalts-Sīpoliņa.

Pusdienām šoreiz bija bagātīgs klāsts smalki dekorētu
maizīšu. Netrūka ne dekorētas kūkas, nedz kliņģera. Liels
paldies jāizsaka Senioru kluba priekšniecībai un visiem
citiem par labi izdevušos saietu.

Ar “Daudz baltu dieniņu” sveicām decembrī dzimušos
biedrus: Genadiju Ribakovu (5. dec.), Edīti Taylor (10.
dec.) un Anitu Flynn (31. dec.).
Veltījums:

Gadu straumēm vītas aiziet dienas,
Dzīves jūrā saplūst vienuviet,
Lai vēl ilgi mirdz tev ceļa zvaigzne,
Darbi veicas un laimes brīžu daudz.

Lai ievērotu Covid-19
attālinātas pulcēšanās
noteikumus,
saieta
galdi bija salikti cieši
kopā pa diviem, radot
piecus divtik platus
galdus; un ap katru
tādu galdu sēdēja ne
vairāk kā pieci. Kopā
bijām 24, ieskaitot
viešņu
Ināru
Eihenbaumu, un visi
bijām attiecīgi potēti.
Galdi bija dekorēti ar
svecītēm,
egļu
zariņiem un puansetijām, kas radīja siltu svētku gaisotni.
Pie zāles ieejas durvīm bija novietots īpašs papīrnaudas
ziedojumu groziņš labdarībai. Tāpat kā iepriekšējos
gados, Ziemsvētku savstarpējās pašapdāvināšanās vietā,
sūtīsim naudas velti Otavas trūkumcietējiem (Ottawa
Food Bank).

Beigu daļā, visiem klātesošiem stāvot aiz un ap glīti
sakārtoto maizīšu galdu, uzņēmām īsu video, nosūtīšanai
uz Kanādas latviešu centru Toronto 18. novembra svinību
rīkotājiem.

Decembrī

Šefpavāru lomu šoreiz bija uzņēmušies Jānis un Vita
Mazpoļi. Ēdienkartē prominenti bija cūkgaļas cepetis,
krāsnī cepti kartupeļi un latviskā gaumē gatavoti skābie
kāposti. Viss garšīgs! Saldam ēdienam bija divējādas
kūkas.

Vija Kluchert un Vija Hay

Foto: I. Eihenbauma
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Kā jau senioriem agrāk izziņots, programmas daļā bija
domāts pakavēties atmiņās un dalīties ar “īsiem
stāstiņiem par Ziemassvētkiem kā jauniebraucējiem
Kanādā.” Pirmā runāja Vija Hay un ieskicēja dažus savus
tā laika notikumus, piemēram, pastaigu pa Toronto
Yonge ielu, apbrīnojot bagātīgi dekorētos Eaton un
Simpson skatlogus (DP nometnēs Vācijā tādas iespējas,
protams, nebija).
Šķiet, patīkamāko programmas daļu mūsu pašu Uģa
Lāmas tehniskā gādībā sniedza Latvijā labi pazīstamais
jauktais koris “Maska,” aizkustinoši dziedot “Klusa nakts,
svēta nakts” (YouTube).

18. novembra svinības ar baloniem

Novēlam visiem priecīgus Ziemassvētkus. Un uz tikšanos
nākamajā senioru saietā!
Aivars Pone

OTAVAS SKOLAS ZIŅAS
Skolas rudens bija pārsteidzoši rosīgs. Skolu noturējām
nopietni, ievērojam Covid ierobežojumus. Skolu apmeklē
23 bērni, svētdienās, baznīcā ar maskām, ieturot
attālumus. Noturam dziedāšanu. Pēc tam sadalāmies
par klasēm atsevišķās telpās. Kad klases nodarbības
beidzas, visi dodas mājās. Pietrūkst visa jautrā, saviesīgā
daļa, ko skola baudīja kopā ar draudzi pirms pandēmijas.
Lai būtu droši un nebūtu lielā pūlī, skola notiek, kad nav
dievkalpojums. Šogad skolā ir vairāki uzņēmīgi skolotāji.
Visi ir cītīgi piestrādājuši, lai bērniem sniegtu interesantu
programmu.

P. Brauns pasniedz I. Mazutei LNAK Izglītības nozares Atzinības
rakstu.
Visi foto: D.Mazute

Izgatavojām mazu video apsveikumu Latvijas dzimšanas
dienā, ko nosūtījām uz Latviešu centru Toronto. Paši arī
atzīmējām 18. novembri ar programmu. Mārtiņš Sausiņš
vadīja. Bērni deklamēja. Evisa Āboliņa uzstājās ar solo
dziesmu. Baudījām svētku kūciņas.

Gatavojāmies skolas eglītei, kurai vajadzēja notikt 19.
decembrī. Bērniem bija izdomāti priekšnesumi, vecītis
sarunāts. Vēstniecība bija gatava mūs apsveikt ar
dāvanām. Tad, ņemot vērā valdības brīdinājumus par
vīrusa izplatību un to, ka dažas skolas ģimenes ietur
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karantīnu, eglīti atcēlām. Nezinām, kad varēsim atkal
atsākt darbību jaunajā gadā. Esam pakļauti mainīgajiem
pandēmijas likumiem. Skolas saimei ir pozitīva noskaņa

un ceram, ka nebūs ilgi, kad varēsim atkal pilnā sparā
turpināt skolas darbību.
Ingrīda Mazute

Daudz laimes, Latvija! video, ko nosūtījām uz Toronto

Foto: D. Mazute

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Karoga pacelšana pie Otavas rātsnama

Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā, 18. novembrī, pulksten 9:00, lietus nemazināja entuziasmu
klātesošiem Latvijas karoga pacelšanas ceremonijā pie Otavas pilsētas domes. Foto: Latvijas vēstniecība

11

12

KALENDĀRS 2022. GADA JANVĀRIS-FEBRUĀRIS
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

Janvāris
6
23

ceturtdiena
svētdiena

11:00

Senioru saiets, norise tiks izziņota
Dievkalpojums, ar dievgaldu. Pērm. Jānis Krūmiņš

Februāris
3
27

ceturtdiena
svētdiena

11:00

Senioru saiets, norise tiks izziņota
Dievkalpojums ar dievgaldu. Pērm. Ģirts Sīpoliņš
Sekos gadskārtējā draudzes pilnsapulce. Followed by Annual General meeting.

Tiks izziņots, ja Miera Draudze atsāk pilnīgāku darbību.

==============================================================================
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

13

Nākamās Miera Draudzes Vēstis iznāks
marta sākumā.
Rakstus un sludinājumus iesniegt līdz
2022. gada 16. februārim

