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Atdusas zeme. Krūts sniegautā lēni tai dvašo, 
Tīk tai, kad sniegmāte biezas kupeņas veļ. 
Saule – ar zobiem, vaigus mums sārtākus sveļ, 
Spalgais lauskis šur tur piecērt ar cirvīti ašo. 

Ziema zvanīga! Skanīgs top svinīgums saltais. 
Eglāji zvanīt zvan, birzis atbalsis dod. 
Zēnus un meitenes ziemā sauc kupeņot. 
Nams un kalns skan nu un klajums, sudrabā kaltais. 

Ziema. Pār jumtiem aug dūmu kodeļas augstas. 
Saule kad zirgu jūdz, zelta noņem tai loku. 
Svētkotā ziema! – Uz Dieva mirdzošās plaukstas 
Laipni nu vecais gads sniedz jaunajam roku. 

Mācītāja ILZE LARSEN 

269-214-1010 

revilze@hotmail.com 

Draudzes priekšniece KRISTĪNE KONTERE 

952-412-4591 

3152 17th Ave S 

MINNEAPOLIS, MN 55407 

612-722-4622, 

mndraudze@gmail.com 

www.mndraudze.org 

Antons Austriņš 

(1884-1934) 

 

Svētkotā ziema 
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Draudzes dzīve janvārī 

~Dievkalpojumi notiek klātienē~ 

 

Svētdien, 2. janvārī, plkst.10:30 – Pirmā svētdiena pēc Ziemassvētkiem. 

 Dievkalpojums ar Dievgaldu. Sekos kafija un sadraudzība. 

Svētdien, 9. janvārī, plkst.10:30 – Zvaigznes dienas dievkalpojums. 

 Sekos kafija un sadraudzība. 

Ceturtdien, 13. janvārī, plkst.11:00 – Bībeles stunda klātienē baznīcas lejas telpā. 

Svētdien, 16. janvārī, plkst. 10:30 – Epifānijas laika otrā svētdiena. Dievkalpojums. 

 Sekos kafija un sadraudzība. 

Svētdien, 23. janvārī, plkst.10:30 – Epifānijas laika trešā svētdiena. 

 Dievkalpojums ar Dievgaldu. Sekos kafija un sadraudzība.  

Svētdien, 30. janvārī, plkst.10:30 – Epifānijas laika ceturtā svētdiena. Dievkalpojums. 

 Sekos kafija un sadraudzība. 

Svētdien, 6. februārī, plkst.10:30 – Epifānijas laika piektā svētdiena. Dievkalpojums. 

 Sekos kafija un sadraudzība.  

Ceturtdien, 10. februārī, plkst. 11:00 – Bībeles stunda klātienē baznīcas lejas telpā. 

 

Dievkalpojumi tiek raidīti tiešraidē internetā: facebook.com/151677648181316/live/ 

 

Mācītāju Ilzi Larsen trešdienās var sazvanīt pa draudzes telefonu 
 (612) 722-4622. 

 
Draudzes biroja stundas 

TREŠDIENĀS no 10:00 līdz 14:00, 

 

mācītāja Ilze Larsen,  

grāmatvedis Indulis Valters un 

darbvede Laila Švalbe.  

 

 

Baznīcas durvis darba laikā ir 

slēgtas, lūdzu piezvaniet durvju 

zvanu. 

 

Pērminderu kalpošana 

L. Dingley, E. Duņēns, V. Konters, 

N. Neiberga, A. Roethler, A. Vīksniņš,  

S. Straumane, V. Sviķis. 

Pateicamies! 

Dāmu Saime  

Ja vēlaties likt ziedus uz altāra, zvaniet 

Laimai Dingley (651)-271-3337 vai  

Selgai Pētersonei (651)-484-6046 



Mācītājas Ilzes Ziemassvētku vakara dievkalpojuma sprediķis 
 

 And so here we are -- this is Christmas Eve of 2021. Another 

year over and a new one not yet begun, but it is very close, using 
John Lennon’s song lyrics. And what have you done? It sounds like a 
loaded question that a parent would ask to a kid. And still, the question 
is what have you done to make this Christmas of 2021 different than 
2020 and 2019 and all the other ones before. 

  At midnight tonight, the entire Christmas season will culminate in the celebration 

of the birth of Jesus. The Gospel reading for this evening proclaims to us: “Do not be 
afraid; for see—I am bringing you good news of great joy for all the people: to you is 
born this day in the city of David a Savior, who is the Messiah, the Lord… And suddenly 
there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying, 
“Glory to God in the highest heaven, and on earth peace among those whom he favors!” 
(Luke 2:1-14) 
Another year of the COVID-19 pandemic is almost over, and what have you done? 
What do you and I need to do to earn this peace on earth the angels proclaim? Is there 
peace on earth? I don’t think there has to be a reminder that peace is very fragile, like a 
little newborn baby.  

 God has said ‘yes’ to us. God comes and walks among us for the next 33 or so 

years of Jesus’ earthly life, to teach us the way of peace, to teach us the way of 
redemption. Jesus was born into and lived in a very complicated world. It seems that 
our world of 2021 is no less complicated.  
Because, “Little peace is found in news headlines or social media pages where family 
and ‘Christian’ brothers and sisters shamelessly denigrate one another in 
disagreements over politics, masks, and vaccines. Children and teenagers are now 
afraid of going to school in fear of violence from their classmates or contracting the 
COVID-19 virus. Our children and grandchildren deal with these fears on a daily basis.” 
(https://www.chathamnewsrecord.com) As a military mom, I catch myself thinking about 
the Russian army on the border of Ukraine and what exactly the president of the United 
States means by “severe response” if Ukraine is invaded. And then again, there are the 
events in this city, and our hearts crash under the pain of the bizarre world where right 
is seen as wrong, and wrong is seen as right. 

 How can we have peace on this night? Isn’t it what we have come to celebrate 

here tonight? Peace. When every void in the human valley or abyss of darkness has 
been filled with the glowing light of the baby in the manger; when every bump and 
pothole in the road of our human journey has been evened. But how that can happen to 
us? And what can we do? What can we do to bring peace in the name of the one we 
say we believe in, to bring peace on earth and good will toward those whom the Gospel 
says God favors. Now, that’s a challenge to hear. Does God really favor only some?  

 I will not be very original when saying that peace begins with you. God has 

spoken, and we are here because of it. We all hope to catch at least a glimpse of the 
peace we all long for for ourselves, our families, friends, the whole world – peace -- be it 
in relationships, be it in illness, be it in grief, be it in military conflict, be it in the divided 
opinions and fears that the Covid-19 viruses keep bringing, be it in your jobs, be it in 
[you name it here]--peace. This joy and peace tonight is for all people, and it is also an 
imperative task to make sure we present it to those we disagree with, despise, or 
consider fools. Let us not dress ourselves in Herod’s secure and shiny robes and try to 
rule over the other out of our own insecurities. It is our utmost task: the peace that we 
receive tonight, that we do not put it away like a Christmas tree ornament till next year. 

GARĪGĀ 

MAIZE 
 

https://www.chathamnewsrecord.com/
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 This peace is “For weak and for strong, For rich and the poor ones, For black 

and for white, For yellow and red ones, for the near and the dear one, for The old and 
the young.”  So, this is Christmas for all: the vaccinated and unvaccinated, for the sick 
and the healthy, for those who grieve and those who jubilate, for all those who have the 
evening off and those who labor at hospitals, police stations, and open 24/7 stores, for 
those we love and those we can’t stand. It is Christmas for George Floyd’s family and 
for Derek Shauvin and his family; it is Christmas for Daunte Wright’s family and Kim 
Potter and her family. It is Christmas for all whose homes have been crushed in tornado 
whirlwinds a couple of weeks ago, and for flood victims in Thailand. It is Christmas for 
all who can freely worship the Prince of Peace, and it is Christmas for all who gather in 
a mix of fear and hope in countries where Christianity is persecuted. It is Christmas for 
all. Unless we embrace Peace for all, we are very far away from the baby born this 
night, and it will remain like a Christmas ornament we stowe away for the rest of the 
year.  

 But angels come and sing tonight: “Glory to God in the highest heaven, and on 

earth peace among those whom he favors!” See, it is not only a few whom God favors. 
Our fear-driven hearts try to box in God’s message like a nice Christmas present. No. 
The biggest favor of all is exactly this, that God comes and lives among us but without 
what we call sin, without judgment or prejudice. God favors us all through this act of 
becoming human and later winning over darkness and pain on Easter morning.  
 
 

This Christmas night [Christ] bestowed peace on the whole world; 
So let no one threaten;  

This is the night of the Most Gentle One - 
Let no one be cruel; 

This is the night of the Humble One - 
Let no one be proud. 

Now is the day of joy - 
Let us not revenge; 

Now is the day of Good Will - 
Let us not be mean. 

In this Day of Peace - 
Let us not be conquered by anger. 

Today the Bountiful impoverished Himself for our sake; 
So, rich one, invite the poor to your table. 

Today we receive a Gift for which we did not ask; 
So let us give alms to those who implore and beg us. 

This present Day casts open the heavenly doors to our prayers; 
Let us open our door to those who ask our forgiveness. 

Today the Divine Being took upon Himself the seal of our humanity, 
In order for humanity to be decorated by the seal of divinity. 

Christ is Born! 
Glorify Him! 

(St. Isaak of Niniveh or Syrian, 7th  century) 
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 So, this is Christmas. There is time to do what needs to be done so that peace 

becomes a reality for all, for each and every one.  

 Let us bring peace in every word we say, everything we do, every breath we take 

from birth till the day we are called to join God in heaven. - Amen.  

>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<< 

Māc. Ilzes pārdomas vecajā gadā 

Gada beigu ziņas un ziņojumi ir visur šajā nedēļā pēc Ziemassvētku vakara. Tie ir 

ziņās, sociālos medijos. Tos varam dzirdēt mūsu pašu sarunās vienam ar otru, un 
dzirdam arī savā sirdī pārdomas par aizejošo gadu. Vai 2021. gads bijis labs vai ne tik 
labs? Liekas, tas atkarīgs no jautātāja un par ko tiek vaicāts. 

Ko nesīs 2022. gads? Kā vienmēr, būs minējumi, rezolūcijas, pareģojumi un 

lūgšanas par jauno gadu. 

Patiesībā viss, ko varam teikt par to kāds būs jaunais 2022. gads ir: “Varbūt.” 

Vai nav tā, ka mūsu mēģinājums izspriest un iztiesāt veco gadu ir mēģinājums 

spriest par vienu brīdi, vienu dienu, vienu gadu it kā tā būtu vienīgā veseluma vienība? 

Alan Watts, rakstnieks un teologs, māca par mēģinājumu dzīvot tā it kā nekam nav 

pilnīga priekšroka.  
Viņš stāsta šo ķīniešu teiku: Reiz kādam zemniekam bija viens zirgs. Vienu dienu 

zirgs aizbēga. Visi ciema iedzīvotāji teica: “Ak, tas ir tik bēdīgi!” Zemnieks atbildēja: 
“Varbūt.” Pēc kāda laika zirgs atgriezās atpakaļ pie zemnieka un atveda līdz septiņus 
citus savvaļas zirgus. Visi ciema iedzīvotāji teica: “Tas ir tik labi un vienreizēji!” 
Zemnieks atbildēja: “Varbūt.” 

Vai gads bija labs? Varbūt. Vai gads bija slikts? Varbūt. Un nav jau tā, ka viens 

gads nevarētu būt grūtāks par otru, vai labāks par otru. Katram gadam ir sava noskaņa. 
Bet vai varam mēģināt būt klāt -- it kā iegremdēti kristības ūdeņos -- būt kopā ar 
tagadni? Būt klāt un neizdarīt kādu pēdējo slēdzienu? Varbūt, tas nozīmētu ticēt 
dzīvības un Dieva radīšanas ritmam?  

Ja mēs paņemtu rokā fotogrāfiju un, skatoties uz to, teiktu, ka attēls atspoguļo visu 

mūsu dzīvi, vai tā tas tiešām būtu? Vai varbūt, varam skatīties arī uz to pašu foto un 
izteikt visas savas cerības, ilgas, sajūsmu par to, kas vēl būs un notiks pēc šī viena foto 
brīža? Nākotne nāks un notiks tik un tā, neatkarīgi no tā kas bijis un ko par to domājam. 
Un šī nākotne ietver sevī Dieva uzticību mums.  

1. janvāris 2022. gadā nozīmē tieši to, Dieva uzticību katram mums, mūsu 

draudzei. Mūsu dzīve neatkarājas no apstākļiem, bet tā ir Dieva un Jēzus Kristus rokās.   

Jo Dieva mīlestība uz tevi, uz mani, uz draudzi, uz visu pasauli, ir katru rītu jauna. 

(Jeremijas Raudu dziesmas 3:22-23) 

Lai Dievs svētī aizejošo gadu un nes jaunas svētības 2022. gadā, tev un man, 

mums visiem kopā! - Āmen. 



  Bībeles stundas ar mācītaju Ilzi
 

 Ceturtdien, 13. janvārī, plkst. 11:00 – baznīcas lejas telpās. 
 

  >>>>>>>>>><<<<<<<<<< 
 

Rokdarbu pulciņš 
  

 Rokdarbu pulciņš atsāks tikšanos 2022. gada 19. janvāri, 
plkst.10:00no rīta baznīcas lejas telpās.  

 
Mēs tiksimies katra mēneša trešajā trešdienā. 

 
  Ināra Porietis (612-824-0809) 

 

>>>>>>>>>><<<<<<<<<< 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ceturtās Adventes dievkalpojumu kuplināja  

„Mineapoles Dvēsele”. 

 

 Atjaunosim baznīcas logus! 
Turpināsim atbalstīt! Ziedosim! 

          
 

 
Draudzes Ziedojumu AKCIJA! 

„LOGS KĀ DIEVA DARBA RĪKS” 

DRAUDZES 

DZĪVE 
 

No kr. puses Kristīne un Kaija Mertz, Zinta Pone - kokle, Pauls  Švalbe un Viktors Konters. 
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Ziemassvētku vakarā mācītāja Ilze tiek pārsteigta ar dāvanu no 
draudzes. Mācītāja saņem Adventes laika stolu. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No kr. puses draudzes priekšniece 

Kristīne Kontere, mācītāja Ilze Larsen 

un 

Ansis Vīksniņš. 

Pateicība! 
Draudzes priekšniecei 

Kristīnei Konterei par lielo 

nenogurstošo darbu 2021. 

gadā vadot draudzi, padomi 

bez mācītāja vairākus 

mēnešus.  
 

Vijas Pelēces fotogrāfijas 

Andra Roethler pasniedz dāvanu. 



 Latviešu skolas Ziemassvētku ziņas 

 Latviešu skolas saime 2021. gadu - otro pandēmijas gadu - 

noslēdza ar jauku dāvanu pašiem sev un plašākai latviešu 
sabiedrībai - Ziemassvētku video ziņām! 

  Ideju smēlāmies Bostonas latviešu skolas priekšnesumu 

pūrā, skolotāja Ingrīda Erdmane izveidoja scenāriju, Māra Pelēce 
filmēja un salika kopā (piepalīdzot  Javier Cedillo).  

 Par spīti pirmajai lielajai sniega vētrai, gandrīz visas ģimenes 

varēja atbraukt un visu uzfilmējām vienā skolas dienā!   

 Ar lielu prieku video ziņas 

noskatījās gan pati skolas saime 
skolas eglītē, gan arī draudzes 
locekļi pēc dievkalpojuma 19. 
decembrī! 

 Ja Jums vēl nav bijusi 

iespēja noskatīties skolas ziņas, 

šeit ir saite un parole. Priecīgu 

skatīšanos! 

https://vimeo.com/marapele/svetkuzinas 

parole: MINLAT 

 
 

   >>>>>>>><<<<<<<< 
 

 
 
 

DVĪŅU 

PILSĒTĀS UN 

PASAULĒ 

 

Notiek filmēšana. 

Skolas darbnīcā top svečturi. 

Indra Halvorsone 

https://vimeo.com/marapele/svetkuzinas
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Skolas saime visiem novēl veselīgu, darbīgu, priecīgu 

Jauno 2022. gadu! 

Pirmizrāde 

 

Ingrīda Erdmane Skolas saime 

Māra Pelēce 

Neizpalika dzejolīši,  lai saņemtu 

dāvanas un skolas vecāku sarūpēts 

svētku gardumu galds. 

Pirmizrāde 
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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! 

mailto:larisaozols@gmail.com
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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 

 



LATVIAN EV. LUTH. CHURCH 
of Minneapolis and St.Paul  
3152 17th Avenue South 
Minneapolis, Minnesota 55407 
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CIENĪJAMIE LASĪTĀJI!  
Lūdzu paziņojiet ADRESES MAIŅU draudzes birojā.  
Svētrīta Zvanus pasts nepārsūta. 

Church Services and Calendar of Events 

Church services are in-person 

 

Sunday, January 2, 10:30am – Church Service with Holy Communion followed by 
fellowship.  

Sunday, January 9, 10:30am – Church Service followed by fellowship.  

Thursday, January 13, 11:00am – Bible study 

Sunday, January 16, 10:30am – Church Service followed by fellowship. 

Sunday, January 23, 10:30am – Church Service with Holy Communion followed by 
fellowship.  

Sunday, January 30, 10:30am – Church Service followed by fellowship. 

Sunday, February 6, 10:30am – Church Service followed by fellowship. 

Thursday, February 10, 11:00am – Bible study  

All services are live streamed via Facebook Live: facebook.com/151677648181316/live/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


