
  

SV. PĒTEŖA  

DRAUDZES ZIŅAS 
Nr. 140                                              2022. gada februāris—marts  

R E D A K T O R A  S L E J A  

P asa kums atcelts! Š k iet, ka s a da veida paziņ o-
jumi kops  2020. gada marta tiek lietoti sevis k i bie-
z i. Tiek atcelti uņ pa rcelti koņcerti, sporta spe les, 
izra des uņ daz a di citi masu pasa kumi. Diemz e l arī  
dievkalpojumi. Bija m pla ņojus i 2022. gada Zvaig-
zņes dieņas dievkalpojuma  9. jaņva rī  atzī me t mu -
su draudzes izveidos aņas 25. gadadieņu, tome r 
ņa ca s to atcelt vaira ku iemeslu de l , ņo kur iem 
vieņs bija ņepieme roti laika apsta kl i. Ceram, ka 
vare sim atzī me t draudzes jubileju pavasarī , ka  
s obrī d pla ņots 24. aprī lī , vai arī  gaidī sim lī dz citai 
pieme rotai reizei.  

L ai arī  ka di iepla ņotie ņotikumi tiek atcelti uņ 
pa rcelti, draudzes dzī ve turpiņa s. Ir ņodoms at-
sa kt Bī beles stuņdas reizi me ņesī . Ieprieks e jos 
gados me s stude ja m Je zus Kalņa spredik i uņ pra-
vies a Jesajas gra matu, kuru ņeesam ve l lī dz galam 
pabeigus i. Tome r s oreiz gribu pieda va t apustul a 
Pa vila ve stuli romies iem, kas ir ī sta teolog iska 
pe rle Jauņaja  Derī ba . Štude jot s ī s ve stules saturu, 
stipriņa sim savu ticī bu Dzī vī bas Kuņgam uņ pilņ-
veidosim savu izpratņi Rakstos. Š obrī d pla ņoju, ka 
pirma  Bī beles stuņda ņotiks 27. februa rī  pe c kafi-

jas galda. Arī  turpma k pieture simies pie pla ņa, ka 
Bī beles stuņdas ņotiks me ņes a pe de ja s sve tdieņa s 
ar pa rtraukumu vasara . Ir doma, ka arī  Bī beles 
stuņdas vare tu pa rraidī t ties saiste , lai dotu iespe ju 
ta s skatī ties arī  tiem mu su draudzes locekl iem uņ 
viesiem, kas ņevare s piedalī ties persoņī gi. 

F ebrua ra me ņesis pe c bazņī cas kaleņda ra, ko 
lieto mu su draudze, paiet Epifa ņijas zī me , kad pa r-
doma jam par gaismu, ko Dievs caur savu De lu Je zu 
Kristu ieņesa pasaule . Kad Kristus Be rņiņ u pe c ju -
du paraz as 40. dieņa  pe c Viņ a piedzims aņas aizņe-
sa uz templi, gados vecais Šimeaņs sacī ja: „Tagad 
atlaid, Kungs, savu kalpu mierā, kā Tu esi sacījis, jo 
manas acis ir redzējušas Tavu pestīšanu, ko Tu esi 
sataisījis visu tautu priekšā, gaismu, kas atklāsies 
pagāniem…” Šimeaņs Je zu  Kristu  Šve ta  Gar a atkla s-
me  saredze ja Viņ a su tī bas pasaule  me rk i—bu t par 
pestī s aņas gaismu visai cilve cei. Šimeaņa jeb Švec u 
dieņa ir 2. februa rī , kas ir 40. dieņa pe c Kristus Pie-
dzims aņas Šve tvakara, ta da  veida  bazņī cai simbo-
liski sekojot lī dzi Pestī ta ja dzī ves svarī ga kajiem ņo-
tikumiem. Mu su dievņama  s o ņotikumu piemiņa m 
tuva kaja  sve tdieņa , s ogad 6. februa rī . Februa ra me -
ņes a pe de ja  sve tdieņa  27. datuma  piemiņe sim mu -
su Kuņga apskaidros aņas ņotikumu, par kur u evaņ -
g e lists Lu ka raksta: „Kad Jēzus bija šos vārdus sacī-
jis, Viņš ņēma sev līdzi Pēteri un Jāni, un Jēkabu un 
uzkāpa kalnā Dievu lūgt. Un, Viņam lūdzot, Viņa 
vaigs mainījās un Viņa drēbes tapa mirdzoši baltas. 
… Un no padebeša atskanēja balss: “Šis ir mans izre-
dzētais Dēls, klausiet Viņu!” Lu k, ar s o ņotikumu ņo-
sle dzas Epifa ņijas laiks uņ Kristus ka  pasaules gais-
mas te ma. Tu dal  pe c tam seko Kristus uzupure s a-
ņa s par pasaules gre kiem atcere.   
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M arta me ņes a sa kuma  2. datuma  ir Pelņu 
tres dieņa, ar kur u iesa kas gave ņ a laiks. Pelņu die-
ņa tiek saukta arī  par Lielo Lu dzamo dieņu, kuras 
ņozī me ir gre ku ņoz e los aņa uņ savas eksisteņces 
atkarī bas vieņī gi ņo Dieva z e lastī bas apziņa s aņa s. 
Ša kot ņo Pelņu dieņas bazņī ca s lieto violeto litur-
g isko kra su. Citviet Pelņu dieņas vakaros bazņī ca s 
ņotiek dievkalpojumi, kuru laika  diev-
lu dze ji dodas pie alta r a, lai saņ emtu uz 
savas pieres ar pelņiem iezī me tu krus-
ta zī mi. Tradicioņa li pelņus iegu st ņo 
ieprieks e ja  gada Pu polsve tdieņas diev-
kalpojuma  lietoto palmu zaru pelņiem, 
ja vieņ ta di ir pieejami. Daz reiz gave ņ a 
laiku sauc par Lielo Gave ņi, lai ats k irtu 
ņo mazajiem, ko citas koņfesijas ieve ro, 
pieme ram, Adveņta laika . Gave ņ a laiks 
ir 40 dieņas, ņeieskaitot sve tdieņas, pirms Lieldie-
ņa m—Kristus Augs a mcels aņa s sve tkiem. Gave ņ a 
laika  esam aiciņa ti vaira k pieve rsties sevis izziņa -
s aņai, gre ka posta apziņ ai, to ņoz e lai uņ palī dze s a-
ņai tru kumciete jiem. Agra kos laikos bazņī ca aici-
ņa ja dievlu dze jus Gave ņ a laika  gave t, tas ir atteik-
ties ņo ņoteiktiem pa rtikas produktiem, vai pat 
vispa r ņee st, uņ s a da  veida  ietaupī tos lī dzekl us 
ņovirzī t palī dzī bai bada ciete jiem. Mu su Kuņgs Je -
zus Kristus par gave s aņu ir sacī jis (Mt 6:16—18): 

„Kad jūs gavējat, neesiet nīgri kā liekuļi, kas rāda 
drūmu seju, lai rādītos cilvēkiem kā gavētāji. Patiesi 
es jums saku: tie savu algu jau saņēmuši. Bet, kad tu 
gavē, svaidi savu galvu ar eļļu un mazgā savu seju, 
ka tu nerādies kā gavētājs cilvēkiem, bet savam Tē-
vam apslēptībā, un tavs Tēvs, kas redz apslēptībā, 
tevi atalgos.” Š ie Kristus va rdi ņepa rprotami mums 

paskaidro, ka gave ņis ir Dieva uņ cilve -
ka persoņiskas attiecī bas, persoņisks 
ņotikums, ņevis publiska izra dī s aņa s 
uņ sevis reklame s aņa ka  „ka rtī gam” uņ 
„paklausī gam” bazņī ce ņam. Gave t me s 
varam daz a di gaņ fiziski, gaņ garī gi. 
Fiziskais gave ņis, ka  jau miņe ju, ir at-
teiks aņa s ņo ka das pa rtikas, bet garī -
gais gave ņis ir atteiks aņa s ņo sevis iz-
klaide s aņas—atteiks aņa s ņo koņcer-

tiem, skal a m izklaide m uņ sviņī ba m utt. Abi veidi 
lieliski var palī dze t discipliņe t sevi, vaira k veltī t 
laika attiecī bu saka rtos aņai starp maņi uņ Dievu, 
starp maņi uņ citiem maņ tuviem cilve kiem, veltī t 
vaira k laika lu gs aņa m uņ labdarbī bai. Nove lu vis-
iem mu su draudzes ziņ u lasī ta jiem sve tī gu s o laiku 
gaņ apziņoties, ka Kristus ir pasaules pestī s aņas 
Gaisma, gaņ izdzī vot lī dzi Viņ a cies aņu cel am uz 
krustu, kas atņesa mums gre ku piedos aņu uņ salī -
dziņa s aņu ar Dievu Te vu. 

Ju su ma cī ta js Oja rs Freimaņis 

DRAUDZES PRIEKŠNIEKA RAKSTS 

P a rdoma jot to, ko visi esam pa rdzī vojusi pe de -
jos me ņes os paņde mijas laika , ir skaidrs, ka tome r 
ir cerī ba. Cerī ba, ka vī russ vairs ņetrauce s mu su 
dzī ves ņedz s k irs mu s ņo ta s sadraudzī bas, kura ir 
tik vajadzī ga uņ ņepiecies ama. “Un viņi pastāvēja 
apustuļu mācībā, maizes laušanas sadraudzībā un 
lūgšanā.” Apustul u darbi 2:42  I sto cerī bu me s at-
rodam Je zu  Kristu . Tome r mums arī  vajag vieņam 
otru. Paldies draudzei par Ju su pacietī bu, kame r 
padome prasī ja, lai ieve rojam veselī bas iesta des 
uņ ziņa tņieku ņora dī jumus visiem pasarga t veselī -
bu uņ dzī vī bu. Šaprotu, ka laiks, ko pavada m pie 
kafijas galda, ir l oti ņozī mī gs uņ pietru ka dau-
dziem. 30. jaņva ra padomes se de  ņole ma m atsa kt 
kafijas galdus, tiem kuri ju tas dros i to darī t, sa kot 

ar 6. februa ri, raugoties uz tagade jiem datiem uņ 
statistiku. Cere sim uņ lu gsim, ka drī z vare sim at-
kal pulce ties kopa , ka  darī ja m “ņorma los” laikos.  
 

J 
auņa  gada  me s allaz  arī  doma jam par persoņī -

giem me rk iem. Taņī  pas a  reize , padoma sim uņ pa-
lu gsim par mu su draudzes ņa kotņi. Ka di ir mu su 
me rk i 2022. gada ? Lu dzu, ņekautre jaties izteikties 
vai ņu persoņī gi bazņī ca  jeb rakstiski. Mu su vidu  
ir dauzi apda viņa ti cilve ki, kuri stra da , lai me s va-
re tu turpiņa t pulce ties Dievu pielu gt uņ tikties 
vieņam ar otru mu su bazņī cas ma ja s. Paldies Jums 
visiem.  

Draudzes prieks ņieks Ivars Špalis  

Sv. Pēteŗa draudzes pilnsapulce ir paredzēta 2022. gada 13. martā plkst. 11:45 
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DIEVKALPOJUMI 

F ebruāris 
6. februa ris 10:00—Sv. Simeana / Sveču dienas dievkalpojums ar dievgaldu.  
13. februa ris 10:00—Dievkalpojums.  
20. februa ris 10:00—Dievkalpojums ar dievgaldu. 
27. februa ris 10:00—Kristus apskaidrošanas dienas dievkalpojums. 
 11:45—Bībeles stunda—ve stule ROMIEŠIEM 
 

M arts 
6. marts 10:00—Pulkvez a Oskara Kalpaka atceres dieņas dievkalpojums. 
13. marts 10:00—Gave ņ a laika otra s sve tdieņas dievkalpojums ar dievgaldu. 
 11:45—Draudzes pilnsapulce 
20. marts 10:00—Divvalodī gs dievkalpojums ar dievgaldu. 
27. marts 10:00—Gave ņ a laika ceturta s sve tdieņas dievkalpojums. 
 11:45—Bībeles stunda—ve stule ROMIEŠIEM 
 

PĒRMINDERI 

F ebruāris 
6. februa ris Iņese Štokes—liturg iska  kra sa—zaļa 
13. februa ris Ruta Freimaņe—liturg iska  kra sa—zaļa 
20. februa ris Pa rsla Gagaiņe—liturg iska  kra sa—zaļa 
27. februa ris Aija Mrugacz—liturg iska  kra sa—balta 
 
 

M arts 
6. marts Uldis Pu liņ s —liturg iska  kra sa—violeta 
13. marts Dace Ku la ņe—liturg iska  kra sa—violeta 
20. marts Ivars uņ Nijole Špalis—liturg iska  kra sa—violeta 
27. marts  Dace Peņce—liturg iska  kra sa—violeta 
   
Ja ņevar ņolikta  dieņa  kalpot, pe rmiņderiem ir ja saruņa  sev aizsta je js. Par izmaiņ u, lu dzu, 
savlaicī gi paziņ ot draudzes ma cī ta jam.  
773-818-6965, Št.Peters.Latviaņ.Church@gmail.com                  

2022. gada 24. aprīlī Baltajā svētdienā notiks Sv. Pēteŗa draudzes  

dibināšanas 25. gadadienas atceres dievkalpojums.  

Piedalīsies LELBP Archibīskape Lauma Zušēvica  

mailto:ojars.freimanis@gmail.com
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DZIMŠANAS DIENAS UN JUBILEJAS 
 

F ebruārī: 

Kristīna R. Jēgere, Dāvids Blumbergs, Jānis Kalniņš, 

Sigrīda Renigere, Māra Vārpa, Mija Aleksandra 

Strīpniece, Valdis Tums, Maija Zaimiņa, Imants K. Cers, 

Dāvis G. Jēgers, Inta Rāve, Andra K. Kūlāne, Valija 

Galeniece   
 

M artā: 

Rūta Pūliņa, Kārlis Blumbergs, Ārijs Vilemsons, Biruta Vārsberga, Gundars Šīmanis, 

Andis Dimants, Anita Gaiķe, Ausma Pormale, Rita Kraule, Dzidra Kraule, Uldis 

Briedis, Dace Kūlāne, Uldis Pūliņš, Rūta Veitmane    
 

Svētā Pēteŗa draudze mīļi sveic un novēl Dieva svētību visiem jubilāriem un gaviļniekiem! 
 

Jūsu sirdīs lai valda Kristus miers. Tam jūs esat aicināti, lai jūs kļūtu kā viena miesa; un esiet pateicīgi! 
Kol 3:15 

DĀMU SAIMES GRUPAS 

F ebruāris: VI grupa, vadī ta ja:  
Anna Blumberga 
Daiga Berņard, Ma ra Blumberga, Maruta Capozzi, 
Brigita Dimaņte, Lī ga Ejupe, Elī sa Freimaņe, 
Kristī ņa Je gere, Rasma Kraule 
 

A prīlis: II grupa, vadī ta jas: 
Ruta Freimane un Maija Zaimiņa  
Ieva Briede, Pa rsla Gagaiņe, Iņa ra K irsoņe, Aija 
Mrugacz, Nijole Špalis, Ru ta Veitmaņe; pēc 
iespējas: Iņta Duka  
 

J 
ūnijs: IV grupa, vadī ta jas 

Ināra Kiršteine un Maija Tliks-Dombrovska  
Iveta Jure vica, Dace Ku la ņe, Dace Peņce, Ru ta 
Pu liņ a, Ilga Šmrz, Ru ta Trekņais, Dace Veņtere; 
pēc iespējas: Velta Cukura, Šigrī da Reņigere  

M arts: I grupa, vadī ta jas:  
Vija Reinfelde un Gunta Kiršteina 
Iņa ra Buņdz a, Elizabete Freimaņe, Austra Ke lere, 
Lu cija Špreņņe; pēc iespējas: Aņda Šokalski, Biruta 
Va rsberga 
 

M aijs: III grupa, vadī ta jas 
Ārija Bergmane un Ināra Blumberga  
Aņita Gaik e, Kristī ņa Laimiņ a, Liņda Tomsoņ; pēc 
iespējas: Ru ta Dzelme, Mirdza Gaik e, Lelde Ore, Ilze 
Š midcheņe  
 

S eptembris: V grupa, vadī ta jas 
Inese Stokes un Ināra Ievāne  
Maija Boriss, Velga Drille-Eize, Valija Galeņiece, Ilze 
Ieva ņe, Beņita La c ka ja, Z aņette Plu me, Rasma 
Priede, Astrī da Robez ņiece; pēc iespējas: Iņta Ra ve  

Da mu saimes prieks ņiece Iņa ra Ieva ņe saziņa sies ar grupu vadī ta ja m par dez u re s aņu  
ju lija uņ augusta me ņes os. 



5 

PAPILDUS ZIEDOJUMI DRAUDZEI 
ņo 2021. gada 21. ņovembr a lī dz 2022. gada 30. jaņva rim  

Draudzes vajadzībām 
Valdis Tums, Ruta Freimaņis, Valija & Modris Galeņieks, Marks K irsoņs, Iņa ra K irsoņe, Aņda Šokalski, 
Aivars Kuplis. Kopā: $13,100.00  
 

Draudzes ziņām, ieskaitot Ziemsvētku apsveikumu ziedojumus: 

Iņese & Jerry Štokes, Mirdza & Artu rs Gaik is, Ol g erts Cakars, Valija & Modris Galeņieks, Lu cija Špreņņe, 
Aņda Šokalski. Kopā: $320.00  

 Mīļš paldies visiem devējiem! 

Katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā: priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs spēj 
jums dot pārpilnībā visādu žēlastību, lai jums visa būtu diezgan vienmēr un visur un jūs būtu pārplūstoši dedzībā 
uz ikkatru labu darbu. (2 Kor 9:7—8)  

Pārskatu sagatavoja: Rūta Veitmane  

VĀRDS VIENO! Aicinām pievienoties! 

M ī l ie kristī gie draugi! 
Nosle dzot 2021. gada kope jo LELBPasaule  Bī beles lasī s aņas projektu, lī dzdalī bņieki lu dza, lai me s kaut 
ko lī dzī gu izveidotu s im gadam. Vaira ki izteica domu, ka bu tu labi iepazī ties arī  ar citu LELBP 
garī dzņieku doma m. 

Ta  tapa 2022. gada projekts VĀRDS VIENO! 

Paldies pra v. Aņitai Va rsbergai-Pa z ai par ņosaukumu! 

Apaks virsraksts bu tu: Vienosimies pārrunās ar LELBPasaules garīdzniekiem par Svētiem Rakstiem!  

Garī ga s pa rruņas ņotiktu Zoom platforma  katru otro ceturtdieņu, sa kot ņo 10. februa ra, plkst. 11:00 pe c 
C ika gas laika, kas ir 19:00 pe c Latvijas laika, vai 6:30 vakara  pe c C ika gas laika. 

Katru sesiju ievadī s ka ds cits mu su Bazņī cas garī dzņieks. Katrs sa kuma  iepazī stiņa s ar sevi uņ savu 
kalpos aņu. Pe c ievada sekos pa rruņas, kura s visi bu s aiciņa ti iesaistī ties.   

Pirmaja  reize , 10. februa rī  plkst. 19.00 Latvija/11.00 AŠV C ika ga tiksimies ar LELBP Latvijas apgabala 
pra vesti Ievu Puriņ u, kura ruņa s par Jāņa evaņģēlija 3:31-36. 

Joiņ Zoom Meetiņg 
https://us02web.zoom.us/j/84998383851 

Ve la k, 10. februa rī  plkst. 6:30 pe c AŠV C ika gas laika aiciņa m pievieņoties Rev. Dr. Fritz Traugott 
Kristberga Bī beles pa rruņa m par Jāņa evaņģēlija 2:1-12. 

Joiņ Zoom Meetiņg 

https://us02web.zoom.us/j/4968517143?pwd=TŠsyVņlibjR5dHJKbXB1WWhDŠ0w5Zz09 

Lu dzu, lai Dievs sve tī  s o darbu uņ caur to padzil iņa ticī bu, stipriņa cerī ba  uņ vairo mieru, pe c ka  mekle  
tik daudzi. Lai mu s VĀRDS VIENO! 

 

Ju su ma sa Kristu , 

+ Lauma Zus e vica 

https://us02web.zoom.us/j/84998383851
https://us02web.zoom.us/j/4968517143?pwd=TSsyVnlibjR5dHJKbXB1WWhDS0w5Zz09
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ZIEMSVĒTKU TIRDZIŅŠ 

2021. gada 4. decembrī 

2021 . gada 4. decembrī  draudze rī koja savu gadska rte jo Ziemassve tku tirdziņ u. Draudze bija 
patī kami pa rsteigta uņ aizkustiņa ta par simtiem 
iņtereseņtu ieras aņos.  Iņterese, iespe jams, 
skaidrojama ar to, ka, pirms gada tirdziņ u 
ņerī koja m. 

N ove rojam arī , ka ī pas i garas riņdas bija pie 
steņdiem ar piparku ka m uņ Ja ņ u sieru, ka  arī  
ku ka m, torte m uņ pī ra giem. Piparku kas uņ pī ra gi 
bija mu su pas u draudzes dariņa ti. Liels darbs tika 
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ielikts prieks laicī gi cepot piparku kas uņ 
pī ra gus.  

A rī  par Krik is uņ Štrazdiņ a 
juvelierizstra da jumiem, Š teiņgartes 
ru k iem uņ Ziemassve tku vecī s iem, L. 
Tomsoņ uņ E. Lejiņ a dze rieņiem uņ M. 
Š leseres riekstiem bija liela iņterese.  

K a  vieņme r liela piekris aņa bija 
gars ī gaja m zupa m, putraimu desa m uņ 
pele kiem zirņ iem, kurus vare ja ņobaudī t 
mu su kafijas telpa . Ar prieku uņ 
gaņdarī jumu dzirde ja m, ka visi tirgota ji 

bija apmieriņa ti ar pirce jiem uņ Da mu 
saime ņopelņī ja tik l oti vajadzī gus lī dzekl us 
savam labdarī bas darbam ņa kos aja  gada . 

D raudze saka lielu paldies visiem c aklajiem darba 
ru k iem uņ orgaņizatoriem! 

Draudzes Da mu saimes va rda : Iņa ra Blumberga 
Fotogra fi: Iņese Štokes, Elizabete uņ Oja rs Freimaņ i 
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P e c dievkalpojuma 2021. 
gada 5. decembrī  draudze 
sveica savus jubila rus. Arvī dam 
Kadeg im 95! Ve l kla tesos a 
jubila re bija Ilga Šmrz. Šveice ji: 
Maija Tilliks-Dombrovska, 
Ivars Špalis uņ Oja rs Freimaņis 

 
Foto: Elizabete Freimaņe 

D ecembr a me ņesī  draudzes ma cī ta js apmekle ja vaira kus 
draudzes seņiorus, da va jot draudzes talka s pagatavota s 
piparku kas. 
Štarp apmekle tajiem draudzes locekl iem visveca kais bija 
Arvī ds Rupeiks, kurs  2021. gada augusta  ņosviņe ja savu 100. 
dzims aņas dieņu. Viņ s  joproja m dzī vo sava s ma ja s kopa  ar 
de lu uņ ir spe jī gs daudzas lietas padarī t pats. Lai Dievs dod 
viņ am uņ citiem mu su seņioriem labu veselī bu, dzī vesprieku 
uņ spe ku! 

Foto: Oja rs Freimaņis 

Adveņtes 3. sve tdieņa  2021. gada 12. 
decembrī  Bī beli lasī ja Maija Tiliks-
Dombrovska. Iņterlu dija  skaņe ja Ru tas 
Pu liņ as spe le ta  kokle uņ Oja rs Freimaņ a 
g ita ra. 

Foto: Iņese Štokes 
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KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTVAKARS 

M u su dievņamu gaņ ņo ieks puses, gaņ 
a rpuses jau vaira kus gadus uz Ziemsve tkiem 
dekore  Maija Tiliks-Dombrovska. Draudze izsa-
ka viņ ai sirsņī gu paldies par talaņtu, izdomu, 
ieguldī to darbu uņ lī dzekl iem! 

B ī beles lasī jumus Šve tvakara dievkalpojuma  lasī ja: 
Kristofers Blumbergs, Mija Je gere, Emī lija Blumberga, Da vis 
Je gers, Daiga Cera, Talia Tomsoņ uņ Nora Blumberga. Paldies 
draudzes jauņies iem par kalpos aņu! 

„Ju s be rņiņ i ņa ciet” draudze 
dzieda ja kokles (Ru ta) uņ 
g ita ras (Oja rs) pavadī juma . 

K ristus gaismu ņo Betle mes uz 
draudzi ņoga da ja Kalvis Cers ar 
palī giem. Draudzes jauņies i 
gaismiņ u izdalī ja visiem 
kla tesos ajiem.  

Dievkalpojuma ņosle guma  dzieda ja m „Klusa 
ņakts, sve ta ņakts” 

Foto: Elizabete Freimaņe 
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2022 . gada 28. jaņva rī  bazņī ca  ņotika Ilma ra Riekstiņ a be r u 
dievkalpojums. Ilma rs, dzimis 1925. gada 3. septembrī  Rī ga , ņomira 2022. gada 22. 
jaņva rī . Pe c 30. jaņva r a dievkalpojuma draudzes pulce ja s ve lreiz kopa , lai 
piemiņe tu Ilma ru bazņī cas lejas telpa s, baudot gla zi vī ņa uņ uzkodas, ko bija 
saru pe jus as mu su draudzes da mu saimes pa rsta ves. Draudze izsaka mī l u paldies 
Iņesei Štokes, kura orgaņize ja s o Ilma ra piemiņ as mielastu! Ilma rs dievkalpojumus 
apmekle ja regula ri uņ vieņme r bija kafijas galdu viesis.  

Foto: Ruta Freimaņe 

G uņtis Ore, dzimis 1932. gada 30. marta  Latvija , ņomira 2022. gada 3. jaņva rī . 
Atvadī s aņa s ņo Guņta ņotiks mu su dievņama  2022. gada 30. aprī lī  plkst. 14:00. 
Pe c atvada m Guņta g imeņe visus aiciņa uz sadraudzī bu bazņī cas lejas telpa s. 
Šv. Pe ter a draudze izsaka sirsņī gu lī dzju tī bu Leldei Orei uņ pa re jiem g imeņes 
locekl iem, Guņti mu z ī ba  pavadot. 
 
Je zus Kristus sacī ja: „Patiesi, patiesi Es jums saku: nāk stunda, un tā ir jau tagad, kad 
mirušie dzirdēs Dieva Dēla balsi, un tie, kas būs dzirdējuši, dzīvos.”  Jņ  5:25 

NODERĪGA INFORMĀCIJA 

 Šv. Pe ter a draudzes YouTube kaņa ls, kur skata mi ties saistes dievkalpojumi uņ 

dievkalpojumu ieraksti:  

 https://www.youtube.com/chaņņel/UCOlgl1iIPgzc5ZC3JWpRZIQ 

 Draudzes FaceBook:  

 Cikagas LELBA Šv. Petera Draudze - Št Peter's Latviaņ Lutheraņ Church - Home | 

Facebook  

 LELBA ma jas lapa: http://lelba.org/lv/?timeZoņe=America/Chicago 

 LELBPasaule  ma jas lapa: https://www.lelbpasaule.lv/latviesu-draudzes-pasaule/ 

https://www.youtube.com/channel/UCOlgl1iIPgzc5ZC3JWpRZIQ
https://www.facebook.com/pages/category/Religious-organization/Cikagas-LELBA-Sv-Petera-Draudze-St-Peters-Latvian-Lutheran-Church-112728312638790/
https://www.facebook.com/pages/category/Religious-organization/Cikagas-LELBA-Sv-Petera-Draudze-St-Peters-Latvian-Lutheran-Church-112728312638790/
http://lelba.org/lv/?timeZone=America/Chicago
https://www.lelbpasaule.lv/latviesu-draudzes-pasaule/
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ATGĀDINĀJUMS 

Lūdzam laicīgi paziņot par adreses maiņu  
Biedrzinei /maksājuma konta pārzinei Inārai Ievānei 

1347 East Lyn Ct. 
Homewood, IL 60430-3833 

e-pasts: inaraievans@att.net 

KAPU VIETAS MT. OLIVE KAPSĒTĀ 
Varu sniegt informāciju par kapu vietām, kuras iespējams iegādāties draudzes 

nodalījumā Section “R”. Cena draudzes locekļiem - $1,000.00 un pārējiem - $1,200.00 
Pasteidzieties, palikušas vien dažas kapu vietas! 

Lai novērstu pārpratumus apbedīšanas gadījumā, lūdzu sazināties ar mani pirms 
kapa atvēršanas. 

Es pārbaudīšu kapa vietas numuru un paziņošu kapsētai, vai ir samaksāts par šo 
kapa vietu un kurš ir īpašnieks. 

Neesmu atbildīgs par kapu un draudzes pieminekļa apkopšanu. 
Modris V. Galenieks, tel:  847-823-3713 e-pasts: galenieks@att.net 

Mācītāja runas stundas – 

 

Katrā laikā, iepriekš sazinoties ar mācītāju. Mācītājs labprāt jūs sastaps savās 

mājās, ciemos vai citur, kur nepieciešams.  

Adrese: 706 Cross Creek Drive W, Unit C, Roselle, IL 60172-3663 

mob. tālr.: 773-818-6965; e-pasts: ojars.freimanis@gmail.com  

Ja jums nepieciešams satikt mācītāju slimību gadījumos un citās dzīves situācijās,  

lūdzu, zvaniet, viņš jūs apciemos un palīdzēs iespēju robežās! 

Draudzes telpas var aizrunāt, sazinoties ar Uldi Pūliņu: 

Mobilais: 630-759-8314; e-pasts: uvpulins5@gmail.com 

Lūdzam draudzes locekļus, kas vēlas likt ziedus uz altāŗa ģimenes vai citāda veida 
atceres gadījumos, sazināties ar  

Viju Reinfeldi: 847-394-0156; vreinfelds@hotmail.com; vai ierakstīt savu vārdu 
PUĶU KALENDĀRĀ baznīcas lejas telpā. 

mailto:ojars.freimanis@gmail.com
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DRAUDZEŠ ZIN AŠ 
Št. Peter's Latv. Ev.- Luth. Church 
450 Forest Preserve Drive 
Wood Dale, IL 60191-1983  

Draudzes mācītājs:    Ojārs Freimanis 773-818-6965;  ojars.freimanis@gmail.com 
Draudzes priekšnieks:   Ivars Spalis  630-485-1988;  ivspalis@gmail.com 
  
Dāmu saimes priekšniece:          Ināra Ievāne  708-799-8636;  inaraievans@att.net   
 
Tālrunis baznīcā:    630-595-0143; WiFi: St Peters peterisi  (lejastelpa s)  
        Vai: SvPetera  SvPetera  (bazņī ca ) 
Kasieres:    Rūta Veitmane:  847-398-2631 
     Lūcija Sprenne:  630-231-3229  
 
Sv. Pēteŗa draudzes Facebook:   
https://www.facebook.com/Cikagas-LELBA-Sv-Petera-Draudze-St-Peters-Latvian-Lutheran-Church-
112728312638790  
 

Draudzes Ziņu redaktors: māc. Ojārs Freimanis. Autori ir  atbildīgi  par rakstu saturu un pareizrakstību. 
Rakstus un informāciju nākošajām Draudzes Ziņām, lūdzu iesūtīt mācītājam līdz  
2022. gada 20. martam. st.peters.latvian.church@gmail.com, ojars.freimanis@gmail.com  

https://www.facebook.com/Cikagas-LELBA-Sv-Petera-Draudze-St-Peters-Latvian-Lutheran-Church-112728312638790
https://www.facebook.com/Cikagas-LELBA-Sv-Petera-Draudze-St-Peters-Latvian-Lutheran-Church-112728312638790
mailto:St.Peters.Latvian.Church@gmail.com
mailto:ojars.freimanis@gmail.com

