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Milvoku draudzes Vēstis

Svētais Gars pulcina Baznīcu
Iepriekšējām Draudzes Vēstīm virsraksts bija
“Caur Kristus ciešanu laiku uz Lieldienām”.
Toreiz neviens nevarēja iedomāties, ka Kristus
ciešanu laikā pasauli pārņems pavisam negaidītas ciešanas, kuru ietekmē tik daudzas lietas
mūsu dzīvē un mūsu apkārtnē radikāli izmainīsies un mums būs jāpiemērojas neparastiem
apstākļiem un jauniem izaicinājumiem.
Šīs izmaiņas neizbēgami ir ietekmējušas arī
mūsu ierasto draudzes dzīvi un dievkalpojumu
norisi. Covid pandēmijas sākumā neviens nevarēja paredzēt, ka Lieldienas būs jāsvin pavisam
savādāk nekā katru gadu. Neviens nedomāja, ka
Lieldienu Prieka vēsts būs cieši saistīta ar lūgšanām par slimajiem, inficētajiem un mirstošajiem, kā arī lūgumi, lai Dievs dāvā uzvaru pār
šo neredzamo, bet ļoti bīstamo ienaidnieku –
Covid-19 vīrusu.
Pirmajos Vasarsvētkos apustulis Pēteris teica
pavisam īsu sprediķi (Apd. 3). Taču Svētā Gara
Spēkā viņa vārdi uzrunāja tūkstošiem klātesošo.
Viņi noticēja evaņģēlijam, tika kristīti un izveidoja pirmo baznīcu, pirmo kristīgo draudzi. Tā
mums to ir aprakstījis evaņģēlists Lūka Apustuļu darbu grāmatā. Līdzīgā veidā Svētais Gars ir
pulcinājis ļaudis savā Baznīcā visos turpmākajos gadu simtos.
Arī šajā gada Vasarsvētkos Svētais Gars pulcina un vieno pasaulē izkliedētās latviešu draudzes tāda veida kopīgā dievkalpojumā, kāds
nekad, pirms tam vēl nav bijis pieredzēts. Mūsu
Baznīca šogad tiek sapulcēta savādākā dievkalpošanā un savādāka veida lūgšanā, proti, vairumam no mums paliekot mājās pie saviem datoru ekrāniem. Un tieši šādā veidā, izmantojot
interneta dotās iespējas, mēs saņēmām Dieva
Vārdu un vienojāmies lūgšanās.
Vasarsvētkos Svētais Gars pulcina savus ticīgos un apvieno viņus draudzēs un baznīcās. Un
tā ir mūžīga patiesība, ko nekas nespēj izmainīt.
Tikai šajā gadā mūsu sapulcēšanās ārēji tik ļoti
atšķiras no citiem gadiem! Savās lūgšanās, mīļā
draudze, jautāsim Svētajam Garam, ko Viņš
mums vēlās iemācīt un likt saprast. Ko mums
no šīs krīzes ir jāmācās, ja jau Dievs ir pieļāvis,
ka mums šādi ir jāiet cauri Ciešanu Laikam, tad
Lieldienu prieka laikam, un visbeidzot arī Va-

sarsvētkiem. Visi šie Baznīcas dzīvei tik nozīmīgie notikumi un svētki šajā gadā noritēja ciešanu un baiļu fonā. Baznīcas dzimšanas dienas
svinībām Vasarsvētkos mēs arī varējām pulcēties tikai attālināti.
Bet kas tad ir Vasarsvētki un kāpēc pēc Vasarsvētkiem sekojošo laiku Baznīcas Gadā mēs
saucam par “laiku pēc Vasarsvētkiem”? Vasarsvētki ir trešie Augstie Baznīcas svētki, kuri
salīdzinot ar Ziemassvētkiem un Lieldienām ir
mazāk pieminēti, bet kuri noved līdz kulminācijai un piešķir piepildījumu iepriekšējiem svētkiem. Viena no pazīstamākajām Vasarsvētku
dziesmām vēsta: “Ak, Tu priecīga, ak Tu svētīga Vasarsvētku dieniņa!” Kāpēc tā ir priecīga?
Dziesma mums dod arī atbildi, kāpēc šī diena,
un viss tai sekojošais Baznīcas Gada laiks ir
priecīgs un svētīgs, proti, “Svēts Gars ir nācis!
Svētīt mūs sācis.” Svētajam Garam nākot pasaulē piedzimst un sāk darboties Baznīca. Caur
kristību mēs kļūstam par locekļiem šajā Baznīcā – mistiskajā Kristus miesā.
Latviešiem viņu tēvzemes Latvijas ģeogrāfiskajos apstākļos Svētā Gara sūtīšanas un Baznīcas dzimšanas svētki sakrīt ar vasaras sākumu,
kad viss zied, zeļ un smaržo! Nosaukums Vasarsvētki daudziem no Baznīcas attālāk esošajiem tāpēc var būt mulsinošs. Varētu likties, ka
Baznīca svin svētkus Vasarai. Lielākajā daļā
Eiropas valodu šie svētki saucas par Pentekosta
svētkiem, jeb, to tulkojot no grieķu valodas,
Piecdesmitās Dienas svētkiem. Tas jau ir daudz
precīzāk, jo Vasarsvētki ir 50-tā diena pēc Lieldienām un 10-tā diena pēc Kristus Debesbraukšanas. Kad Kristus atgriezās pie Tēva debesīs,
Viņš sūtīja uz zemes Svēto Garu. Tomēr arī
vasaras jaukums un dabas skaistums mums var
palīdzēt labāk izprast un piedzīvot Dieva Gara
dāvanas pilnību Vasarsvētkos.
Svētais Gars ir dāvana, ko Dievs ir devis jau
pašā Radīšanā. To mēs izjūtam, gan priecājoties
par dabas skaistumu, visuma harmoniju, un par
to, ka esam dzīvas būtnes. Bet Vasarsvētki
mums māca un atgādina vēl daudz, daudz svarīgāku vēsti – Vasarsvētki mums apliecina un
atgādina par Dieva mīlestību! Vasarsvētki ir
dievišķās mīlestības svētki. Tie ir kā kronis visam liturģiskajam gadam un kronis teoloģiskajai
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idejai par dievišķo mīlestību. Un tikai caur Vasarsvētkiem mēs tā pa īstam varam saprast liturģiskā gada nozīmi.
Vai mēs savā ikdienā un arī kristīgajā dzīvē
bieži iedomājamies, kāda liela Baznīcas dāvana
mums ir liturģiskais gads? Liturģiskais gads
ticīgajiem māca un atgādina par vissvarīgākajām ticības patiesībām. Visā gadā un katrā dievkalpojumā mēs svinam dievišķo žēlastību, bet
liturģiskais gads katrā no trim lielajiem liturģiskā laika cikliem—Ziemassvētku, Lieldienu un
Vasarsvētku, mūsu uzmanību vērš uz vienu no
svarīgākajiem Dieva darbības aspektiem: gaismu, dzīvību un mīlestību.
Ziemassvētku laikā uzsvars ir uz gaismu, uz
Jēzus Kristus kā pasaules gaismas dzimšanu
pasaulē. Šis laiks māca par to, kā Dievs kļuva
cilvēks un par cilvēka Jēzus dievišķību. Savukārt Lieldienu cikla uzsvars ir dzīvība. Svētā
Nedēļa atklāj to, ka Kristus mūsu dēļ pazemojās, iztukšojās un mira. Lieldienu žēlastība ir
Viņa triumfs pār grēku un nāvi. Debesbraukšanas dienā mēs pieminējām mūsu Kungu kā Visuma valdnieku. Viņš vairs nav lokalizējams
kādā ģeogrāfiski konkrētā vietā, bet atrodas pie
Tēva labās rokas un darbojās visas radības sirdī.
Savukārt Vasarsvētku centrālā vēsts ir mīlestība. Vasarsvētkos mēs saņemam Svēto Garu, kas
ir vienmēr klātesošs un vienmēr no jauna nākošs, bezgalīgs un neierobežots.
Svēto Garu mēs saņemam kristībā. Svētais
Gars mums vienmēr no jauna tiek dots tad, kad
svinam Euharistiju, kad lūgšanā savienojamies
ar Dievu.
Svētais Gars ir apsolījums un dāvana, kura tiek
dota par brīvu. Taču tas nav mūsu īpašums.
Svētais Gars zināmā mērā būtu salīdzināms ar
gaisu, ko elpojam. Arī gaiss mums ir par brīvu
dota Dieva dāvana, bet, ja mēs to vēlētos iegūt
savā īpašumā, paturēt tikai sev, ievilktu plaušās
un nelaistu ārā, tad...mēs aizietu bojā. Tāpat
mums tiek dots Svētais Gars un mēs to nevaram
paturēt tikai sev. Jēzus runājot ar Nikodēmu
(Jņ.3:1) Garu salīdzināja ar vēju, kurš pūš, kur
grib. Pazīt Kristu visur un visā un pazīt Viņu
Svētajā Garā ir nepārtrauktais Tēva apsolījums,
un tieši šī ir lielā Vasarsvētku žēlastība.
Svētais Gars mums dod daudz un dažādas dāvanas, bet lielākā no tām ir mīlestība. Apustulis
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Jānis mums saka, ka pēc mīlestības kristiešu
starpā var zināt, vai viņi patiesi dzīvo Svētajā
Garā. Jāni mēdz saukt par mīlestības apustuli,
laikam arī tieši tāpēc Jāņa evaņģēliju mēs lasām
ikdienas lasījumos, visas 10 dienas gatavojoties
Vasarsvētkiem. Mēs zinām, ka Jāņa evaņģēlija
beigās ir noslēpumainie Jēzus vārdi, kuri mācekļus mulsināja jau toreiz. Tur ir sacīts, ka it
kā Jānis nemiršot. Daudzi no Renesanses laika
ģeogrāfiskajiem atklājumiem tika izdarīti tāpēc,
ka drosmīgi jūras braucēji, kristīgi vīri brauca
meklēt apustuļa Jāņa valstību, kurā viņš valdīšot līdz pat Jēzus otrreizējai atnākšanai. Bet cits
sirsnīgs nostāsts no agrīnās baznīcas laikiem
vēsta par to, ka Jānis sirmā vecumā Efezā ticis
vests uz dievkalpojumiem. Viņš ir bijis pēdējais
dzīvais cilvēks, kas Jēzu redzējis pats savām
acīm. Tādēļ draudze viņam lūguši pastāstīt par
to, ko Viņš no Jēzus mācījies. Un viņš vienmēr
sacījis: „Bērniņi, mīliet cits citu! Tas ir pats galvenais!”
Šajos Vasarsvētkos gribētos uzsvērt, ka Svētais
Gars mūs sapulcina vienmēr un visos laikos.
Arī šogad, lai gan savādāk nekā parasti. Šogad
mēs nebijām sapulcējušies vienā vietā, nebijām
kopā savā dievnamā, tomēr mēs varējām sadzirdēt un saņemt būtiskāko šo svētku dāvanu –
Svēto Garu, kura spēkā mēs gūstam spēku savai
dzīvei un kura mīlestībā mēs spējam mīlēt Dievu, savus līdzcilvēkus un sevis pašus. Svētais
Gars mums māca un atgādina Kristus doto mīlestības dubultbausli. Pildīt šo Pestītāja pavēli
nozīmē mīlēt savu draudzi, savu Baznīcu un
visu plašo Kristus Baznīcu, kuras dzimšanas
dienu svinam Svētā Gara sūtīšanas svētkos!
Mīlēsim Baznīcu, kura paaudžu paaudzēs gan
labās dienās, gan grūtos brīžos ticīgos ir vadījusi cauri šai pasaulei uz Debesu godību. Baznīca
ir Kristus Miesa, Viņa Līgava, mūsu Māte, kurā
esam paglābti no elles un nāves, un kurā mums
Kungs Jēzus Kristus ir dāvinājis dzīvību, un
kurā vienmēr no jauna varam saņemt Viņa žēlastību un Svētā Gara dāvanas.
Svētīgu Baznīcas gada ritējumu Vasarsvētku
laikā mums visiem vēlot,
Kristus mīlestībā Jūsu,
mācītājs Jānis Ginters.
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The Holy Spirit gathers the Church together

The headline of the previous Draudzes Vēstis
was “From Lent to Easter” At the time, no one
could imagine that, in the midst of Christ's suffering, the world would be overcome by unexpected suffering that would affect so many things
in our lives. That this suffering would radically
change our environment, and force us to adapt to
unusual circumstances and new challenges.
These changes have inevitably affected our
Church and the way we worship. Before the
COVID-19 pandemic, no one could predict that
Easter would be celebrated differently than any
other year. No one thought that the Easter message of joy would be closely tied to prayers for
the sick, infected and dying, as well as requests
that God give victory over this invisible but very
dangerous enemy, the Covid-19 virus.
During the first Pentecost, the apostle Peter said
a very short sermon (Acts 3). But through the
power of the Holy Spirit, his words spoke to
thousands of people. They believed in the gospel,
were baptized and formed the first church, the
first Christian congregation. So we've been told
by the apostle Luke in the book of Acts. In the
same way, the Holy Spirit has brought together
and touched the people of Christ's Church in
hundreds of years to come.
Also during this year's Pentecost, the Holy Spirit
brings together and unites the Latvian congregations scattered around the world in a kind of joint
service that has never been experienced before.
Our Church is assembled this year in a different
kind of worship and a different kind of prayer,
through which most of us stay home and tune in
on our computers. And in exactly this way, with
the opportunities given by the Internet, we receive the Word of God and come together in
prayer.

events and commemorations of such importance
to the life of the Church took place this year with
the background of suffering and fear. For the
Church's birthday celebrations during Pentecost,
we could also gather only remotely.
But what is Pentecost, and why do we call the
following time in the Church Year as “time after
Pentecost”? Pentecost is the third High Church
festival, although compared with Christmas and
Easter it receives less attention, but it gives fulfillment to the previous festivals. One of the most
familiar songs of Pentecost says, “Oh you joyful,
oh you blessed, Grace-bringing Pentecost time!”
The song also gives us an answer to why this
day, and all that follows the time of the Church
Year is joyous and holy, namely, “The Holy
Spirit has come! It blesses us.” When the Holy
Spirit comes to the world, the Church is born and
begins its service. Through baptism, we become
members of this Church, the mystical flesh of
Christ.
For Latvians, in the geographical conditions of
Latvia, the festival of the Holy Spirit and birth of
the Church coincides with the beginning of summer, when everything blooms and grows! In Latvian, Pentecost is called Vasarsvētki - which directly would translate to “Summer Festival”. For
many outside of the church, they may think the
Latvian church is celebrating the beginning of
summer. Although this is not true, summer loveliness and nature's beauty can help us better understand and experience the full gifts of the Holy
Spirit in Pentecost.
The Holy Spirit is a gift God has given in Creation itself. This is what we feel when we enjoy
the beauty of nature, the harmony of the universe, and experience the miracle of being alive.
But Pentecost teaches us and reminds us of even
more important messages as it assures us and
reminds us of the love of God! Pentecost is the
festival of divine love. It is like a crown for the
whole liturgical year and a crown for the theological idea of divine love. And only through Pentecost can we really understand the importance of a
liturgical year.

In the Pentecost, the Holy Spirit brings together
its believers and unites them in congregations
and churches. This is an eternal truth that nothing
can change. But this year our meeting just looks
so different from other years. In our prayers, let
us ask the Holy Spirit what He wants to teach us
and help us understand. What can we learn from
this crisis, if God has allowed us to experience In our daily lives, do we ponder, how the liturgiLent, Easter, and Pentecost in this way? All these cal year is a great gift we received from the
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Church? The liturgical year teaches and reminds
believers of the most important truths of faith.
Throughout the year and in every church service,
we celebrate divine grace. But the liturgical year
in each of the three great church festival times
Christmas, Easter and Pentecost draws our attention to the most important aspects of God's work:
light, life and love.
During Christmas, the emphasis is on light, on
Jesus Christ being born as the light of the world.
This time teaches about God becoming human
and about the divinity of a human Jesus. Meanwhile the emphasis of the Easter cycle is on life.
The Holy Week reveals that Christ allowed himself to be humiliated and hurt, and that he died
for us. The mercy of Easter is His triumph over
sin and death. On Ascension Day, we reflected
on our Lord as the ruler of the Universe. He is no
longer in a specific geographical location, but he
is at the right hand of the Father and his presence
is in the heart of all creation. Meanwhile, love is
the central message of Pentecost. In Pentecost,
we receive the Holy Spirit, which is always present and always new, infinite and unconfined.
We receive the Holy Spirit in baptism. The Holy
Spirit is always given to us again when we celebrate the Eucharist and when we connect to God
in prayer.
The Holy Spirit is a promise and a gift that is
given for free. But it is not our property. The Holy Spirit could, to some extent, be compared to
the air we breathe. The air, too, is a gift of God
for free, but if we wanted to own it, keep it to
ourselves, take it into our lungs and not let it out,
then... we would stop living. We are also given
the Holy Spirit, and we cannot keep it only for
ourselves. Jesus, speaking to Nicodemus
(John .3: 1), compared the Spirit to the wind that
blows where it wants. Recognizing Christ everywhere and within everything, recognizing Him in
the Holy Spirit, is the continuing promise of the
Father, and this is the great grace of Pentecost.
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leading up to Pentecost. We know that at the end
of the Gospel of John there are the mysterious
words of Jesus that confused apostles even then.
It is said there that John will not die. Many geographical discoveries during Renaissance times
were made because Christian men took to the sea
in hopes of traveling to the kingdom of apostle
John, where he would rule until Jesus returned.
But a sweet story comes from the early days of
the church, when an elderly John was brought to
a church service in Ephesus. He was then the last
living man to see Jesus with his own eyes. So the
congregation asked him to tell them about what
he learned from Jesus. And he always said,
“Dear children, love each other! This is the most
important."
During this Pentecost, I would like to emphasize
that the Holy Spirit brings us together always
and at all times. Also this year, even though it is
different than usual. We were not gathered in one
place this year, we were not together in our
church, but we could hear and receive the most
important gift of this festival, the Holy Spirit.
Through the strength of the Holy Spirit we can
gain strength for our own life and through the
love of the Holy Spirit, we can love God, our
fellow people and ourselves. The Holy Spirit
teaches us and reminds us of the commandment
of love given by Christ. Fulfilling this Order of
the Savior means loving your congregation, your
Church, and the whole vast Church of Christ,
whose birthday we celebrate at the festival of
sending the Holy Spirit!
Let us love our Church which, for generations,
during good times and bad, has led believers
through this world to the honor of Heaven. The
Church is the Body of Christ, His Bride, our
Mother, in which we are rescued from death, and
in which the Lord Jesus Christ has given life, and
in which we can always re-receive His mercy
and the gifts of the Holy Spirit.
Wishing us all a blessed liturgical year and Pentecost,

The Holy Spirit gives us many gifts of different
varieties, but the biggest of them is love. The In Christ’s love,
apostle John taught that we can know if Christians truly live in the Holy Spirit by the love they Your pastor Jānis Ginters
have for each other. John is known as the apostle of love, and this is why we read the Gospel of
John for our daily readings during the 10 days
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Draudzes priekšnieka raksts
Bez šaubām COVID-19 ir ietekmējis mūsu dzīves neskaitāmos veidos. Šī raksta tapšanas laikā
5,725,000 cilvēki pasaulē bija saslimuši ar vīrusu un 356,435 miruši. Katru dienu šis skaits aug. Šī
pandemija ir postoša: daudzi miljoni ir zaudējuši darbu, pieaugusi alkohola un narkotiku lietošana,
kā arī vardarbība ģimenēs, daudz vairāk ļaužu ir spiesti zvanīt uz garīgās veselības, pašnāvību novēršanas uzticībās tālruņiem utt. Man pašam grūti noticēt tam, ko redzu, ka COVID-19 dēļ cilvēki
Facebook lietotnē “runā” ar “draugiem” tādiem izteikumiem, kas nebūtu pieņemami civilizētā sabiedrībā.
Šajā laikā mūsu bērni nevarēja iet skolā, sportot un spēlēties ar draugiem. Mums nav bijis iespējams
apciemot mūsu vecākus un citus tuviniekus, mums mīļos cilvēkus slimnīcās, kā arī apmeklēt ārstus,
veikalus un darbvietas. Mēs nevarējām iet pat uz baznīcu.
COVID-19 izraisa milzīgas bailes. Kāpēc? Viens no galveniem iemesliem ir tas, ka COVID-19 ir
ārkārtīgi lipīgs. Mums ir bailes, jo varam nonākt saskarē ar kādu citu, kas inficēts ar COVID-19.
Tādā gadījumā arī mēs varam noķert vīrusu. Šis lipīgums pavairoja COVID-19 ar lielu spēku un
briesmīgi ietekmēja visu pasauli.
Bet starp visām šīm šausmīgām lietām esmu redzējis neticamus brīnumus. Mūsu vidū ir apbrīnojami un pozitīvi enģeļi kuri kalpo, dara, palīdz un smaida. Mūsu pasaulē ir neticami gudri un devīgi
cilvēki, kuri turpina cīnīties pret COVID-19 un palīdzēt tiem, kuriem visvairāk vajag palīdzību.
Bet arī labdarība ir lipīga. Un šis mīlestības „vīruss” ir lipīgāks nekā COVID-19! Ticība ir lipīga,
mīlestība ir lipīga, pozitīva enerģija ir lipīga, labi darbi ir lipīgi, patīkami vārdi ir lipīgi, vienkāršs
smaids ir lipīgs!
Katru dienu draudzes locekļi ar mīlestību rūpējās par mūsu baznīcu un draudzes locekļiem. Cilvēki
vienkārši cits citam piezvana, lai varētu dzirdētu pazīstamu balsi un piedāvātu palīdzību. Klusi rūķīši
atbrauc uz baznīcu apskatīt vai tur viss ir kārtībā. Darbinieki uzkāpj pa trepēm līdz jumtam, lai salabotu notekas. Kādi draudzes locekļi aizved citus pie ārsta, ja vajaga palīdzību. Vēl citi kā burvji
ziedo talantu un laiku, lai varam, cik apstākļi atļauj, pilnvērtīgi piedalīties dievkalpojumos. Un enģeļi ar šujmašīnām veido sejas maskas tiem kuriem to nav. Savstarpēji draudzes locekļi sūta pacilājošus vārdus citiem draudzes locekļiem. Labvēļi ziedo mantas un līdzekļus, lai draudze var turpināt
darbu. Ļaudis ticībā lūdz mierinošas lūgšanas par tiem, kuriem ir bailes un kuri nezin pie kā vērsties. Čakli radinieki brauc mācīt tiem, kuri neprot pievienoties Zoom, lai tomēr visi varētu piedalīties Zoom „kafijas galdos” pie saviem datoriem un piedalīties arī citās sanāksmēs. Un arī, lūkojoties
Facebook, var redzēt, ka visā pasaulē notiek labi darbi, utt. utt utt...
Šie labie darbi un domas ir lipīgas. Kad es redzu labu darbu, mana oma paliek labāka, un es arī gribu labu darbu padarīt! Ja kāds man uzsmaida, es arī smaidu. Es jūtos labi, ja es redzu, ka kāds citam
patura vaļā durvis vai palīdz kādu nesamo panest. Man kļūst sirds pilna, kad pabraucu garām piebraucamam ceļam un redzu, ka bērni ar krītu ir uzzīmējuši lielu sirdi. Šīs lietas ir lipīgas un, ja mēs
esam labi un ticīgi, citi arī noķers šo mīlestības vīrusu. Runāsim ar cilvēkiem, ne pret cilvēkiem! Izbaudīsim mūsu līdzības un atšķirības! Mīlēsim bez robežām, šķēršļiem un bailēm!
Šie ir bijuši ārkārtīgi grūti laiki, un būs maiņas pēc COVID-19. Bet var noķert mīlestību pat, ja stāv
sešu pēdu attālumā. Nav jāpieskarās kopīgam roku spiedienam, lai justu siltu smaidu. Varam rakstīt
mīļus vārdus arī ar maskām uz sejas. Būsim tie, kas pavairo mīlestību, ticību un labdarbību. Būsim
vakcīna pret ļaunumu. Būsim labi!
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Va s a ra u n Va s a rsv ē t k i . . .
Redzam attēlotu Vilhelma Purvīša gleznu “Pavasarī”. Dārzs nupat sāk ziedēt, kas
dāvā cerību – viss zied. 31. maijā atzīmējām
Vasarsvētkus, diena, kad Dievs, kā Bībelē
sacīts, izlej savu Garu pār visu radību.
Dievs dāvā mums savu dzīvdarošo spēku, lai
mūs stiprinātu, lai spētu turpināt staigāt un
strādāt Dieva druvā. sava darba turpināšanai.
Mums nepieciešams Dieva Gara spēks –
vispārīgi, bet īpaši šo gadu, kad domas ap
vīrusu. Martā, domājām, (jeb es domāju), ka,
nu pāris nedēļas pabūsim mājās, un tad dzīve atgriezīsies ierastajās sliedēs. Tagad
skaidrs, ka situācija ir daudz sarežģītāka. Ko
un kā darīt? Ko un kā nedarīt?
Paceļot savas acis uz ziedošo dabu, redzam dzīvības spēku; ātri uzdīguši asni un jau zied!
Putni dzied un saule jauki silda. Augot gaidās, nometnē labprāt dziedājām:
Vasarā, kad daba zaļo, zied un zeļ Gaidas meža malā nometni sev ceļ.
Līdzi ceļa somai gudrs padoms ar’ Kādreiz ceļot telti noderēt tas var!
Viss zied un zeļ – dziesmā skan: Līdzi ceļa somai gudrs padoms ... noderēt tas var. Un tas
padoms? Padomi mums nevienmēr patīk, izņemot, ja tas ir mūsu... Nez vai kāds no mums šovasar celsim telti, padoms tomēr, noderīgs. Noderīgs laikā, kad gudrojam ko un kā darīt, lai palīdzētu draudzei augt kristīgā ticībā, cerībā un mīlestībā. Labus padomus sniedz Pauls Gerhardts savā dziesmā, kuŗu atdzejojis nelaiķis archibīskaps Kārlis Kundziņš, seko divi panti:
Vēlu katram šajā vasarā apstāties, un paskatīties laukā un baudīt skaisto nevien dabu, bet
radību un atcerēties, ka Dievs mums visu krāšņumā tērpis un mums to devis – piederēt Viņam
ir laime un prieks. Tas ir tas gudrais padoms, kas vienmēr noderēt var! Lai Tev un Tavai
draudzei skaista vasara!
Skaties, kā laukā saulīte jaukā
Mīlīgi smaida, zelt starus raida:
Gavilē sirds man un priecīgs kļūst prāts!
Vakar vēl nīkām un rūpestos slīkām,
Šodien jau smejam un priecīgām sejām,
Augšup pret debesīm veŗas mums acs.
Sarma Eglīte, prāveste
Vidienes apgabala garīgā vadītāja

Gadās gan vētras vēl neredzētas,
Bet, kad tās galā, debesu malā
Atkal spīd saulītes mīlīgais stars.
Kā gan mums klāsies, kad negaiss reiz stāsies,
Vaidi kad pāries un saulainās ārēs,
Aizsaules dārzos kad atspirgs mums gars!
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Lai aust jauns rīts!
Dieva un Kristus miera svētītus Svētā Gara
svētkus!
Šorīt, kad ziņas vēsta, kā pēdējās naktīs
mierīgi protesti pārvērtušies nemieros, degušas ēkas, augušas bailes, lūdzu no sirds,
lai Svētais Gars dod vārdus, ar kuriem cits
citu varam stiprināt, un Gara vadību ne

tikai mūsu Baznīcai, bet itin visiem, kas
tagad tik ļoti strādā, lai piepildītos Dāvida
senās lūgšanas vārdi: “Rādi mums, Kungs,
savu žēlastību un savu pestīšanu dod
mums! Lai ieklausos, ko saka Dievs, Kungs saka mieru savai tautai un saviem
uzticīgajiem! Tik lai neprātībā tie neatkrīt!
Gan viņa glābiņš tuvu tiem, kas Viņu bijā, - godība mūsu zemē, žēlastība tiksies ar patiesību,
taisnība skūpstīs mieru, patiesība no zemes dīgs, un taisnība lūkosies no debesīm." (Ps 85:8-11)

Mums vēl liels darba priekšā, jo ASV aizspriedumainība pret cilvēkiem nav ierobežota. Ieklausīsimies sevī, vai arī mūsos neslēpjas tās grēks! Lūgsim, lai Dievs palīdz katrā saskatīt Viņa
bērnu, paša Kristus attēlu! Nezināms autors stāsta, kā reiz kāds rabīns prasījis studentiem:
“Kad nakts pārtop dienā?”
“Kad dzīvnieku tālumā redzot, varam pateikt, vai tas ir aita vai suns?”
“Nē,” atbildēja rabīns.
“Kad koku tālumā redzot, vari pateikt, vai tas ir vīģes vai firziķu koks?”
“Nē,” atbidējis rabīns.
“Kad tad?” lūdza studenti.

Gudrais rabīns atbildējis: “Tad, kad ieskatoties cilvēka sejā, tu redzi, ka tas ir tavs brālis vai māsa. Jo, ja tu to nespēj, tad vienalga, cik ir pulkstenis, vēl ir nakts.”
Lai aust jauns rīts un spēja katrā saredzēt māsu vai brāli!
Kristus mīlestībā,
+ Lauma
Foto: Tālis Rēdmanis
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Vai svēto dienu var svētīt elektroniski?
Reiz kādam mācītājam iesvētību kursā jautāja:
„Vai tad turpmāk mums katru svētdienu būs jānāk
uz baznīcu?” Mācītājs atbildēja: „Tu pareizi spried,
vienīgi tonim un noskaņai, kā tu to pateici, vajadzētu būt citādākam. Pareizāk būtu priecīgi teikt:
‘Turpmāk mēs katru svētdienu nāksim uz
baznīcu!’”
Bet jautājuma būtība ir: cik nozīmīgi ir ticīgam
cilvēkam piedalīties dievkalpojumos? Trešais
bauslis saka nepārprotami: “Tev būs svēto dienu
svētīt!” Un tas nepārprotami nozīmē piedalīties
dievkalpojumos. Tādēļ, ja Dievs ir devis kājas ar
ko iet, braucamo rīku ar ko braukt, veselība atļauj,
mājās nav kāds noteikti pieskatāms tuvinieks vai
nav jāveic kāds neatliekams darba pienākums, tad
ticīgam cilvēkam svētdienās un svētku dienās
noteikti būtu jāauj kājas un jādodas uz baznīcu.
Kopš šī gada marta mēs gan visu laiku esam
dzirdējuši pretējo: Uz baznīcu iet nedrīkst! Šobrīd
gan atkal ir atļauts nākt uz dievkalpojumiem, tikai
jābūt piesardzīgiem. Bez tam, protams, pavisam
droši varam norādīt uz kādu jaunu, lai arī visai nepilnīgu dievkalpojumu alternatīvu — dievkalpojumiem un svētbrīžiem elektroniskajos saziņas
līdzekļos. Ārkārtas apstākļos tā ir jauna iespēja,
svētība un visai ievērojama palīdzība.
Ar interneta starpniecību mēs varam ik dienas būt
kopā rīta vai vakar lūgšanās! Mums ir iespēja virtuāli satikties, mēs varam sadziedāties, piedzīvot
arī sava veida sadraudzību, neatkarīgi no tā, kurā
pasaules malā esam!
Tāpēc izmantosim draudzes mājas lapu, facebook,
youtube un zoom lietotnes! Ja arī citkārt šie modernie saziņas līdzekļi mūs nebija interesējuši, tad tagadējā situācijā tie var palīdzēt ne tikai uzzināt par
norisēm pasaulē, vai to, kas notiek kādā no mūs
interesējošā jomā, bet arī ienest svētību mūsu
ikdienā, bet jo īpaši svētdienās un baznīcas svētku
dienās.
Draudzei ir pavisam vienkārša mājas lapa, bet
tajā var atrast ne tikai vispārīgu informāciju par
draudzi, bet, kopš nesena laika, tajā ir ievietos dinamisks draudzes notikumu kalendārs. Ja apstākļi liks
izdarīt izmaiņas iepriekš plānotajos draudzes pasākumos, tad atradīsim to kalendārā. Izmantosim to!
Draudzes lietotne facebook arī atspoguļo draudzes notikumus, tajā varam redzēt tiešsaistes dievkalpojumus, to ierakstus, kā arī fotogrāfijas. Šo lietotni var apskatīt arī tad, ja mums nav sava personiskā facebook konta, tomēr tādā gadījumā lietotne kļūst nedaudz „uzbāzīga”, piedāvājot login.

Draudzes dievkalpojumus pārraidām tiešsaistē arī
youtube kanālā. Galvenokārt tas ir tāpēc, ka daudzi
facebook lietošanu uzskatīja par neērtu.
Šķiet visinteresantākā iespēja ir zoom lietotne. Tā
atļauj arī lielākai cilvēku grupai ne tikai klausīties,
bet arī aktīvi piedalīties. Mūsu draudzes zoom lietotni var izmantot gan tie, kam ir savi datori,
planšetes, smart telefoni ar interneta pieslēgumu,
gan arī tai var pieslēgties ikviens, kam ir pieejams
tikai parastais telefons. Zoom lietotnē mēs organizējam tikšanās praktiski katru dienu — rīta un
vakara lūgšanās, neformālās pārrunās, diskusijā pēc
dievkalpojuma,
draudzes
padomes
sēdēs,
sestdienas rīta kafijas brīžos, utt.
Mēs varam būt pateicīgi par šīm jaunajām iespējām uzturēt un kopt mūsu draudzes un katra
draudzes locekļa garīgo dzīvi šajā tik neparastajā
un sarežģītajā situācijā. Bet tanī pat laikā mums
nevajag aizmirst, tās visas tomēr ir tikai nepilnīgas
dievkalpojuma alternatīvas. Droši vien mēs visi
gaidām to brīdi, kad mēs bez bailēm atkal varēsim
pulcēties mūsu baznīcā uz ierastiem un mīļiem
dievkalpojumiem un pasākumiem. Un es ticu, ka
tāds brīdis pienāks. Starplaikā, būsi atvērti un
pieiesim radoši mūsu rīcībā esošajiem līdzekļiem,
lai mēs svētītu svēto dienu, kā tas ir sacīts trešajā
bauslī.
****
Draudzes web-lapa:
http://www.milwaukeedraudze.org/
Draudzes facebook :
https://www.facebook.com/milwaukeedraudze/
Draudzes youtube :
https://www.youtube.com/channel/
UC6N7J6vfCHsf6P2k6YKanuA/

Zoom*:
https://us02web.zoom.us/j/5372045637?
pwd=bEtKUmxBQlc1Y1lwTTdxZnMwVVd4UT09
Meeting ID: 537 204 5637
Password: 244068
Telefona numuri pieejai:
+1 301 715 8592 US (Germantown)
+1 312 626 6799 US (Chicago)
________
*Zoom ID un passwd var tikt mainīti tādā gadījumā, ja
kādi “nelūgti viesi” sāktu pieslēgties, lai traucētu.

māc. Jānis Ginters
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Deklarācijai „Par Latvijas neatkarības atjaunošanu”
30 gadu
Šajā gadā latvieši atzīmēja visai nozīmīgo Latvijas Neatkarības deklerācijas 30 gadu jubileju.
Protams, arī to, ievērojot sabiedrības ierobežojumus, bija iespējams atzīmēt tikai visai ierobežoti. Tāpat, kā 1918.gadā pasludināt Latvijas neatkarību arī 1990. gadā pasludināt tās atjaunošanu bija visai ievērojams ticības solis tautai un tiem, kas par to balsoja. Bet vai atceramies, kā
šie notikumi tika uzņemti Milvokos? Atmiņās padalās mūsu draudzes loceklis Ēriks Krūmiņš.
“Diemžēl atmiņās nav pārāk daudz. Tajās vēsturiskās dienās es pats un mana sieva bijām ALA
gadskārtējā kongresā Sanfrancisko. Tur arī mēs un visi kongresa dalībnieki piedzīvojām un sekojām 4.maija Augstākās Padomes vēsturiskajam balsojumam Rīgā par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Sīkāk par tā brīža noskaņojumu un vēl citas sīkākas ALA-s kongresa ziņas var atrast
ALA_s vēstures grāmatā “ALA 1986- 2000” Milvokos tajā laikā sākot ar 1989.gadu ļoti aktīvi
darbojās “Baltiešu Nacionāl - politiskā Darba Grupa” kurā piedalījās arī igauņi un lietuvieši Arvīda Bolšteina vadībā. Tajā vasarā 1990.gada 26.jūlijā latviešu advokāts Andris Rīteris un es bijām
lūgti piedalīties Viskonsīnas senatora Robert Kasten (R-WI) rīkotā preses konferencē Vašingtonā
DC. Tajā piedalījās arī Latvijas Ministru prezidents Ivars Godmanis un Ārlietu ministrs Jānis Jurkāns. Senators Kastens bija jau iepriekš apmeklējis okupēto Latviju. ALA-s kongresā ievēlētā
valdes sēde notika tā paša 1990.gada 8.-9. Septembrī Milvokos. Tur valde pieņēm valdes priekšnieka Valda Pavlovska rezolūciju:

“Mūsu uzdevums ir atbalstīt Latvijas valdību un Augstāko padomi cīņā un darbā par brīvu Latviju” (“ALA 1886.-2000” Vēstures grāmata 72.lpp)”
Draudzes Vēstis toreizējais draudzes priekšnieks pirms 30 gadiem rakstīja:
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Iezīmīgākie notikumi draudzē martā, aprīlī un maijā

4.marts.
No rīta uzsākām Gavēņa laika meditāciju ciklu trešdienās ar Svēto Rakstu lasījumiem un lūgšanām.
To kārtība bija kārtota tā, lai dievlūdzēji varētu piemeklēt sev ērtu laiku ilgākā intervālā, kad piedalīties un kad doties prom. Nedēļu vēlāk šādas pašas meditācijas notika vakara pusē. Turpmākajās
gavēņa laika nedēļās tās saīsināti notika vienīgi tiešsaistē.

8.marts.
Baznīcā notika pulkveža Kalpaka un Leģionāru dienas piemiņas dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma
kavējamies sadraudzībā baznīcas lejas telpās. Pēc tam devāmies uz bijušo Latviešu namu, kur piedalījāmies Latviešu Kredītsabiedrības gada sapulcē un baudījām izcilas pusdienas.
15.marts
Pirmo reizi mūsu dievkalpojums notika vienīgi tiešsaistē, jo bijām ņēmuši vērā brīdinājumus, kaut
arī šajā svētdienā vēl nebija vispārīgi norādījumi tos pārtraukt un vairumā baznīcu dievkalpojumi
notika kā ierasts. Pie tiem šo dievkalpojumu un turpmākos translējām gan facebook gan youtube
kanālos, ņemot vērā, ka tiem, kam nav facebook konts, piekļūt pāraidei ir mazliet sarežģītāk.

12

Milvoku draudzes Vēstis

Šajā nedēļā uzsākām arī kopīgas ikdienas lūgšanas, izmantojot zoom lietotni. Zoom dod iespēju ne
tikai klausīties un skatīties datora ekrānos, bet arī katram aktīvi piedalīties. Pie tam, ja kādam nav
interneta pieslēgums, zoom sanākšanai var pievienoties, piezvanot ar parastu telefonu.
Sākot ar sestdienu 21.martu, zoom lietotnē katru nedēļu noturējām tikšanos pie „kafijas krūzes”,
šajās tiešsaistes tikšanās reizēs mums pieslēgušies virtuāli viesi no Latvijas, un pat latvietis no Honkongas, kas pastāstīja par dzīvi šajā valstī.
22.marts
Dievkalpojums tiešsaistē angļu valodā. Ierasto kafijas galdu pēc dievkalpojuma aizvietojām ar tikšanos zoom lietotnē, pārrunājām aktualitātes. Šīs virtuālās tikšanās esam turpinājuši tālākajās svētdienās.

4.aprīlis (sestdiena pirms Pūpolsvētdienas)
Vairāki draudzes locekļi izvadāja palmu zarus un nākošās Pūpolu svētdienas dziesmu lapiņas daļai
draudzes locekļu, lai, svinot Pūpolu svētdienu pie saviem datoriem, varētu to darīt, ņemot rokā palmu zaru, kas varētu palīdzēt labāk piedzīvot dievkalpojumu šajos īpašajos apstākļos.
5.aprīlis (Pūpolsvētdiena)
Pēc dievkalpojuma daži draudzes locekļi saņēma svēto Vakarēdienu, piebraucot pie baznīcas ar
savām mašīnām. Svētais Vakarēdiens tika svinēts un izdalīts mācītājam izmantojot sejas masku un
cimdus.
9 –12 aprīlis (Zaļā Ceturtdiena, Lielā Piektdiena, Lieldienas)
Dievkalpojumi tika svinēti tiešsaistē. Pirmo reizi notika arī Lieldienu nakts (vigīlijas) dievkalpojums. Abos Lieldienu dievkalpojumos kalpoja archibīskape Lauma Zuševica. Klusajā sestdienā uz
daudzu draudzes locekļu namiem tika aizvesti Lieldienu sveicieni, ko citi draudzes locekļi bija sagādājuši.
9.maijs sestdiena
Pirmo reizi notika Latviešu skolas tikšanās zoom lietotnē. To organizēja skolas pārzine Sandra Kalve. Otra šāda virtuāla tikšanās notika sestdienā, 30.maijā
19.maijs
Draudzes padomes ārkārtas sēde notika zoom lietotnē. Ārkārtas sēde bija sasaukta, lai izskatītu un
apspriestu arhitektu sagatavotos ieteikumus baznīcas ieejas iespējamai pārbūvei.
21.maijs
Tiešsaistē notika Kristus Debesbraukšanas dienas dievkalpojums. Dievkalpojums notika latviešu un
angļu valodās. Daudzas baznīcas šo nozīmīgo dienu nesvin, vai arī svinēšanu pārcēlušas uz sekojošo svētdienu. Prieks, ka arī šis dievkalpojums bija salīdzinoši labi skatīts. Tiešsaistē bija pamanāmi
tikai nedaudz mazāk dievlūdzēji kā parasti svētdienās.
31.maijs (Vasarsvētki)
Šajos svētkos mūsu draudze sekoja archibīskapes un LELBAL vadības aicinājumam savu dievkalpojumu neturēt, bet kopīgi vienoties LELBAL sagatavotā dievkalpojuma ierakstā, kurā piedalījās
mācītāji un laji no visas pasaules. Saite: https://vimeo.com/423604784
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Amerikas Latviešu Apvienības aicinājums
Mīļie milvokieši!
Aicinam Jums piedalīties Latvijas aizsardzībā.
Tas ir sevišķi aktuāli šogad, jo pastāv risks, ka ASV valdība samazinātu militāro atbalstu
Baltijas valstīm, lai apturētu budžetas iztrūkumu ko rada milzīgie izdevumi pret Covid
vīrusa ekonomiskām sekām. ASV militārais atbalsts dod svarīgu financējumu lai atturētu
Maskavas agresiju pret Baltijas valstīm. Atbalstu nogriežot šogad varētu rasties vairākas
sliktas sekas, ieskaitot mazāku atbalstu nākamos gados un signālu Maskavai izrādīt stiprāku agresiju.
Mēs no Amerikas Latviešu Apvienības aicinām ikvienu ASV dzīvojošo, balsstiesīgo latvieti sazināties ar saviem pārstāvjiem Kongresā, lai konsekventi iestātos par atbalstu Baltijas valstīm un par stipru NATO, tādā veidā stiprinot Latvijas aizsardzību pret Kremļa
nemitīgo agresiju.
Vienotībā ir spēks, un ALA piedāvā ASV latviešu balsis apvienot, uzrunājot ASV likumdevējus ar Baltic Call to Action UNIT grupu. Četras reizes gadā, grupas dalībnieki
saņem e-pasta sūtījumus ar kontaktinformāciju un personalizētu tekstu, ko nosūtīt saviem
Kongresa deputātiem.

Baltic Call to Action UNIT mērķis ir vienkāršs: atkārtoti un bezpartejiski informēt ASV
Kongresu par nepieciešamību aizstāvēt ASV intereses drošībai un demokrātijai Baltijā stipru NATO, aizsardzību pret Maskavas agresiju un stipras ekonomiskas un politiskas
saites ar Baltiju. Mēs cieši sastrādājamies ar mūsu meitas organizāciju Joint Baltic American National Committee, kas darbojas Vašingtonā un ikdienā ar mūsu igauņu un lietuviešu kolēģiem uztur mūsu kopējo baltiešu balsi Kongresā.
Ir sevišķi svarīgi uzrunāt Senator Tammy Baldwin un Senator Ron Johnson, jo abi
ir komitejās kas uzstāda likumprojektus kuros Latvija ir saistīta. Sen. Johnson ir
Ārējo attiecību komitejā (Foreign Relations) un Sen. Baldwin ir Bruņoto dienestu
komiteja (Armed Services). Ļoti drīz (jūnijā) mums būs kampaņa uzrunāt Armed
Services pārstāvjus, lai autorizētu financējumu Baltijas aizsardzībai.
Aicinam Jūs pieteikties Call to Action UNIT grupai mūsu mājaslapā: www.alausa.org,
klikšķinot "Call to Action" vai rakstot dzintars.dzilna@alausa.org. Dzintars Dzilna ir Sabiedrisko attiecību vadītājs ALA valdē. Lūdzam atsūtīt savu zipcode kur Jūs esat
reģistrēta/s vēlēt.
Katra balss - JŪSU balss - ir svarīga šajā korī! Lietosim to spēku, kas mums ir kā ASV
vēlētājiem, lai nodrošinātu mūsu valdības atbalstu ASV, Latvijas un Baltijas drošības interesēm. Klusums ir zaudējums mums visiem! Paldies!
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Daugavas Vanagu ziņas
Sveicināti Vanadzes un Vanagi, tautieši!
Es ceru ka Jums visiem klājās labi, un ka Jūs tiekat galā ar jebkādiem izaicinājumiem ko izraisa
COVID-19 krīze. Daudz kas ir mainījies kopš pēdejā DV ziņojuma, un var sagaidīt ka daudz vēl
mainīsies arī nākošos mēnešos. Es novēlu visiem mūsu biedriem un ģimenēm turēties droši un
veseli!

DV turpina savu darbību arī krīzes laikā, ar virtuālu tikšanos un pārrunām. DV ASV zemes valde
atzīst ka pašreizēja krīze varētu radīt sevišķas vajadzības mūsu biedriem, un nolēma veltīt
2020. gada 14. jūnija ziedošanu akciju palīdzībai tiem biedriem kuri cieš krīzes dēļ. DV ASV izsludinās akciju laikrakstos, kā parasti, un apvienības tiks aicinātas izvest vietējas akcijas. Ziedojumi kuri tiek iesūtīti zemes valdes kasierim būs pieejami apvienībām pēc vajadzības. Ziedojumi
kuri tiek iesūtīti apvienību kasieriem paliks apvienību kontos un tiks izmantoti pēc vajadzībām.
Ziedojumi lūgti nosūtīt DV Milvoku apvienības kasierei: Silvija Hunt, 7230 Earl Ave., Greendale,
WI 53129. Čeki rakstāmi uz: DV Latvian Welfare Assoc. Milwaukee vārda.
************
Svētdien, 14. jūnijā baznīcā tiks pieminēti ar dievkalpojumu tie latvieši kurus Krievu okupanti
deportēja uz Sibiriju 1941. gada 14. jūnijā, un vēl 1945. gada februāri un 1949. gada martā kad
sekoja jauni deportācijas viļņi. Pēc tām dienām nāca vēl un vēl atsevišķas dienas un naktis, kad
cilvēkus izsūtīja vai citādi nomocīja, līdz nelaimīgo skaits kopā pārsniedza 58 tūkstošus. Sanāksim baznīcas dārzā pie pieminekļa, respektējot sociālo distancēšanu, un godināsim mūsu tautas aizvestos un pieminēsim viņu briesmīgo likteni, ar lūgšanām, lai šāda traģēdija nekad neatkārtotos.
************
Ņemot vērā ka COVID-19 krīzes dēļ visas vasara izglītības programmas ir atceltas, vajadzība stipendijām atkrīt. Vēl nav 100% skaidrība kuras programmas tiks piedāvātas virtuāli, bet var sagaidīt ka programmas cenas būs visticamāk ievērojami zemākas kā parasti. DV ASV zemes valde nolēma par stipendiju nepiedāvāšanu 2020. gadā.

************
Daugavas Vanagi, sasauksimies!
Andris Kursietis
DV Milvoku apvienības priekšnieks

Meklējam cilvēkus, kas tehniski uzraudzītu dievkalpojumu translēšanu
tiešsaistē. Instrukcijas kā to darīt būs pieejamas.

Jūnijs 2020 — Augusts 2020
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DŪRIENS UZ DŪRIENA
Sigrīda Stāks raksta:
Deviņas šuvējas atsaucās uz ieteikumu Dūriens pie Dūriena šūšanas
grupai atbalstīt LELBAL lūgumu. Children of the Nations organizācija lūdza latviešu baznīcām uzšūt bērnu aizsargmaskas.
Sešas šuva savās mājās. Trīs šuva baznīcas lejas telpās divas reizes. Viņas gribēja satikties vēl trešo reizi, bet tad svētdien uznāca
lielais lietus un nebija iespēja atkal satikties...
Šodien pastā aizsūtīju organizācijai 338 maskas Svētās Trīsvienības
baznīcas vārdā!!! Katru masku var uztaisīt 20 - 30 minūšu laikā!
Paldies šuvējām par ziedoto laiku: Ērika Blija, Inga Seraphim, Inese
Ezeriņš, Tija Abuls, Dace Edgar, Vita Kākulis, Janae Kākulis, Elsa
Bukalders, Sigrīda Stāks.

Ziedojumi / Donations

DRAUDZES VAJADZĪBĀM: Ingrīda & Ūldis Jansons; Biruta Salaks-Nelson; estate of Richard Lee
KOPĀ $10,325
Čekus lūdzu rakstīt / please make donation checks out to: „Latvian Holy Trinity Church”.
Mīļš paldies! Thank you!
Draudzes vardā,
Sandra Mednis
Kasiere / Treasurer

Talcinieki Latvijai
Esam sazinājušies ar aǧentūru Čikāgā ar kuru sūtam pakas uz Latviju, un saņēmām ziņu ka
pakas atkal tiks pieņemtas Milvokos sūtīšanai uz Latviju 1. jūnijā. Paziņosim tiešos datumus
vēlāk kad atkal gatavosim pakas Latvijai.
Maija Strēlnieks

Jauna Adrese? Cits Ē-pasts
Adrešu maiņas (pasta un e-pasta) lūdzu paziņot draudzes
biedrzinei Tijai Abulai, tabuls@att.net vai 262 366 6865

Tija uztur draudzes databāzi. Paldies!
Any address - postal or email - changes should be forwarded
to Tia Abuls, at above email or phone. Tia maintains our congregation's database
called ChurchWindows. Thank you!

Nākošajām Vēstīm domātos materiālus lūdzu atsūtiet draudzes mācītājam
Jānim Ginteram līdz 2020 gada 15.augustam uz: janis.ginters@gmail.com
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D I E V K A L P O J U M I UN C I T I N O T I K U M I
2020. g. jūnijā
Otrdien, 2.jūnijā — draudzes padomes sēde 7.00 tiešsaistē
Sestdien, 6.jūnijā — Service in English online — 5.00 pm, Latvian Language lesson (zoom)
Svētdien, 7.jūnijā - Trīsvienības svētku dievkalpojums baznīcā un tiešsaistē. 10.00
Svētdien, 14. jūnijā dievkalpojums. 14.jūnija deportāciju piemiņa 10.00
Svētdien, 21.jūnijā — Service in English — 10.00
Svētdien, 28. jūnijā — dievkalpojums — 10.00
2020. g. jūlijā
Sestdien, 4.jūlijā — Service in English — 5.00 pm, Latvian Language
lesson
Svētdien, 5. jūlijā — dievkalpojums. 10.00
Otrdien, 7. jūlijā — draudzes padomes sēde — 7.00 vakarā
Svētdien, 12. jūlijā — dievkalpojums 10.00
Svētdien, 19. jūlijā — Service in English. — 10.00
Svētdien, 26. jūlijā — Dievkalpojums – 10.00
2020. g. augustā
Sestdien, 1. augustā — Service in English 5pm. Latvian language lesson
Svētdien, 2. augustā — dievkalpojums— 10.00
Otrdien, 4.augustā — draudzes padomes sēde — 7.00 vakarā.
Svētdien, 9. augustā — dievkalpojums — 10.00
Svētdien, 16. augustā — Service in English. — 10.00
Svētdien, 23. augustā — kapu svētki Vinskonsīnas piemiņas kapsētas
kapličā — 11.00
Svētdien, 30. augustā — dievkalpojums — 10.00
* * *
Rīta lūgšana Zoom lietotnē: otrdienās un ceturtdienās plkst 9.00
Vakara lūgšana Zoom lietotnē: pirmdienās, trešdienās, piektdienās plkst
7.00 vakarā
Neformālas sarunas, tikšanās ar viesiem zoom lietotnē sestdienās plkst
9.00 no rīta

