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ARHIBĪSKAPES LAUMAS ZUŠĒVICAS VĒSTĪJUMS 
2017. gadā novēlu ticību, cerību, spēku, laimi, izturību un mīlestību!

Bija 1946.  gads. Latvieši pulcējās bēgļu no-
metnēs rīkotajos dievkalpojumos. Viņu mācītā-
ji centās sagādāt ilustrācijas dziesmu lapiņām. 
Starp daudzām citām kartiņā redzam Anša Bēr-
ziņa ilustrāciju, kur svētā ģimene ir ceļā uz Ēģip-
ti. Pretim pūš stiprs vējš. Zem zīmējuma lasām 
divus vārdus no Mateja ev. 2:14: „…un bēga…“ 

angļu valodā un citās, parasti tulko devās prom vai aizgāja uz 
Ēģipti. Paši, būdami bēgļi, latviešu tulkotāji un šis mākslinieks 
gribēja atgādināt, ka ir liela atšķirība starp to vai dodies prom 
vai bēdz. Vienā gadījumā, liekas, pats izvēlies, kurp doties, 
otrā – citu rīcība nosaka tavējo.

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū!
Priekā atzīmējot Kristus piedzimšanas svētkus un lūdzot, lai Dievs bagātīgi svētī visus 

savus bērnus 2017. gadā, aicinu īpaši pieminēt pasaules neskaitāmos bēgļus. Kā reiz Kris-
tus Bērna ģimene, tā tagad, viņi dodas pretī vējam – briesmās un grūtībās. Dodoties pretī 
nezināmai nākotnei, lai stiprina apustuļa Pāvila vārdi: Esiet priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, 
neatlaidīgi savās lūgšanās.  (Rom. 12:12)  Atcerēsimies lūgt par tiem, kuriem mēs, latvieši, 
varētu sniegt iedrošinājumu, jo mūsu tautas un Baznīcas vēsture apliecina Dieva uzticību 
vishaotiskākajos laikos.

Tas notika arī pirms 70 gadiem, kad māc. Kārlis Purgailis devās no kalpošanas ASV uz 
Santpaulu pie latviešiem. Domājot par bēgļiem, kas dodas jūrā, mācītāja vārdi liekas tik mūs-
dienīgi: „Ārā aurē vējš un šļakst viļņi, kuģis grīļojās kā piedzēris. Un šis ir Ziemsvētku vakars, 
kad ģimenes sapulcējas gan mājās, gan arī baznīcās pie eglītes, pieminot Kristus dzimšanu. „Miers 
virs zemes“, bet ne uz jūras. Aiz apaļā lodziņa, kur mana vieta, trako saniknotā jūrā. Kad Kristus 
piedzima, tam nebija vietas. Mūsu dienās ir daudz vietu, bet, kas mums tagad trūkst, ir Kristus.“

Tas ir tāpat kā tagad, kad tik daudziem trūkst Kristus, bet, paldies Dievam, netrūkst arī, 
kas Viņam tic un kalpo! Un vēl pasaules malu malās atskan vēsts, kam spējas pārvērst cilvē-
kus: „Nebīstieties, redziet, es jums pasludinu lielu prieku, ka būs visiem ļaudīm, jo jums šodien 
Dāvida pilsētā ir dzimis Pestītājs, kas ir Kristus, Kungs.“ (Lūkas ev. 2:10-11) Un Viņš dala 

Anša Bērziņa ilustrācija – svētā 
ģimene ceļā uz Ēģipti.
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ALELDA SINODE
Austrālijas Latviešu evaņģēliski luterisko draudžu apvienības kārtējā sinode Melburnā

2016. g. 26.  novembrī Melburnā, Sv.  Krusta baznī-
cā notika kārtējā Austrālijas Latviešu evaņģēliski luterisko 
draudžu apvienības (ALELDA) sinode; bija pārstāvētas visas 
ALELDA draudzes Austrālijā un Jaunzēlandē, tas ir, drau-
dzes Adelaidē, Melburnā, Kanberā, Volongongā, Brisbanē 
un Kraistčērčā. Sinodē klāt bija arī Latvijas Evaņģēliski lu-

teriskās baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL) arhibīskape Lauma Zušēvi-
ca. Jāpiemin, ka ALELDA ir LELBĀL sastāvdaļa. Dievlūdzēju kopskaits 
ALELDA draudzēs kopš iepriekšējās Sinodes 2013. g. novembrī ir krities 
par aptuveni diviem simtiem, un tagad ir ap 620. Divas draudzes Sidnejā 
un viena draudze Pertā nesastāv ALELDA, bet ir aicinātas atkal atgriez-
ties Apvienībā. Nesaskaņas, kas izraisīja to aiziešanu no ALELDA, Pār-
valdes uzskatā ir atrisinātas un vairs nepastāv.

ALELDA apgabala Pārvaldē tika ievēlētas kalpot arī turpmāk sekojošās amatpersonas: priekšnieks – prā-
vests Jānis Priedkalns, priekšnieka garīgais vietnieks – mācītājs Dainis Markovskis, priekšnieka laicīgais 
vietnieks – iur. et math. Miķelis Strīķis; jaunas amatpersonas: apvienības sekretāre – Dr.  Ilga Vēvere, 
apvienības kasieris – diakons Dr. Ivars Ozols. ALELDA apgabalā kalpo arī vikārs mācītājs Ivars Osis un 
māc. emer. Brigita Saiva. LELBĀL Virsvaldes locekļi ir prāvests Jānis Priedkalns un iur. Miķelis Strīķis. 
Prāv. Priedkalns ir arī Virsvaldes Prezidija loceklis.

Draudžu priekšnieki ziņoja par savu draudžu darbu: gan priecīgām dienām un jubilejām, gan arī par grū-
tībām. To vidū – visās draudzēs ir krītošs dievkalpojumu apmeklētāju skaits. Baznīcu remonti, kas vajadzīgi 
pēc sešdesmit un vairāk trimdas gadiem, uzliek slodzi, ko draudžu locekļiem, nu jau vairumam gados, nav 
viegli nest. Nomāc arī mūsu Baznīcas (LELBĀL) nevienprātība ar luterisko Baznīcu Latvijā (LELB) jautāju-
mā par sieviešu ordināciju mācītājas amatā: LELB neordinē sievietes mācītājas amatā; LELBĀL, turpretim, 
ordinē sievietes par mācītājām, un šajā mūsu ārpus Latvijas Baznīcā ir lielāks sieviešu skaits gan mācītāju, 
gan prāvestu amatos, nekā atbilstoši vīriešu skaits šais amatos. Jāpiemin arī, ka Austrālijas Luterāņu Baznīca 

veltes, kuru skaits aug, jo vairāk tās atdodam! Tā darbojās Dievs un jūs, kas kopā esat mūsu 
Baznīca! No sirds pateicos LELBĀL prezidijam, Virsvaldei, Tijai Abulai, savai draudzei un 
katram jums par uzticīgo darbu, lūgšanām, ziedoto laiku un līdzekļiem! Jūsu kalpošana ir 
dāvana, kas nes godu Dievam un svētību neskaitāmiem mūsu draudzēs un latvju tautā.

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas Virsvaldes un savā vārdā šajos 
Ziemsvētkos un 2017. gadā novēlu ticību, cerību, spēku, laimi, izturību un mīlestību! Šogad 
liels prieks sveikt jaunus draugus,  jo mēs esam auguši! Ar jauno apgabalu Latvijā, ar jaunu 
draudzi Īrijā! Turpinot augt, lūgsim, lai Dievs sargā no visa, kas vairotu sāpes vai liegtu latvju 
tautai vai mums garīgi augt, saņemt Viņa žēlastību vai piedzīvot Kristus mīlestību. Viņš lai 
dziedina, saved kopā, pasargā un dāvina mieru. 2017. gadā atzīmēsim Reformācijas 500. ga-
dadienu! Arī tādēļ noslēdzu ar Mārtiņa Lutera atgādinājumu; atceries: „Eņģelis nesaka tik 
vien, ka Kristus ir dzimis; viņš teic: jums, jums Viņš ir dzimis!“

Lūgšanās vienota ar jums Kristus mīlestībā un Ziemassvētku priekā!
Jūsu
Lauma Zušēvica
Arhibīskape

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

No kreisās: māc. Dainis Mar-
kovskis, arhib. Lauma Zušēvica, 
prāv. Jānis Priedkalns.
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(LCA) neordinē sievietes mācītājas amatā, kaut ir sagaidāms, ka tas nākamajā Austrālijas Luterisko draudžu 
Sinodē varētu mainīties.

Nākamajā dienā pēc Sinodes, 27. novembrī, arhibīskape Lauma Zušēvica vadīja skaistu dievkalpojumu 
Sv. Krusta baznīcā, asistējot prāvestam Jānim Priedkalnam un Melburnas draudzes mācītājam Dainim Mar-
kovskim. Dienu vēlāk, arhibīskape devās ceļā apciemot visas savas draudzes ALELDA apgabalā, kur viņu 
gaidīja draudžu locekļi un priekšnieki – Kanberā sab. darb. Egons Eversons, Volongongā – prof. Dr. Juris 
Reinfelds, Brisbanē – Dr. Māra Siksna, Kraistčērčā – sab. darb. Miervaldis Altments, Adelaidē – diak. Dr. 
Ivars Ozols.

Prāvests Jānis Priedkalns,
2016. g. decembrī

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

DRAUDZES PRIEKŠNIEKA ZIŅOJUMS
Mīļie draudzes locekļi! 
Visas valdes vārdā izsaku jums lielu paldies par jūsu saprašanu un pacietību sakarā ar ie-

vestām izmaiņām draudzes sadzīvē, kas saistīti ar 2016. gada pilnsapulces lēmumiem.

ATGĀDINĀJUMS PAR PILNSAPULCES LĒMUMIEM: 
1. Ka ar uzglabātajiem Sprīdīšu naudas līdzekļiem valde nodibina Sprīdīšu stipendijas, lai veicinātu bēr-

nu un jaunatnes latvisko audzināšanu.
2. Ka sākot ar oktobra mēnesi, valde ievedīs sekojošās maiņas draudzes dievkalpojumu sarakstā:

a. katru mēnesi tiks noturēti plkst. 11.00 divi svētdienas dievkalpojumi Sv. Krusta baznīcā,
b. katru mēnesi tiks noturēti plkst. 11.00 divi svētdienas dievkalpojumi Latviešu Ciemā.

3. Ka samazināta draudzes nodeva pienākas tikai sekojošiem draudzes locekļiem:
a. aktīviem studentiem vecumā starp 16 un 20 gadiem un
b. draudzes locekļiem, kas saņem PILNU valsts pensiju.

4. Ka sākot ar 2017. gada janvāri, Sv. Krusta baznīcas kapsētā Fawkner kapos:
a. draudzes loceklis vairs nevarēs iegādāties, samaksājot uz priekšu, sev kapa vietu, 
b. draudzes loceklis vairs nevarēs iegādāties, samaksājot uz priekšu, sev urnas vietu.

5. Draudzes valde apņēmās sagatavot līdz nākošai pilnsapulcei nākotnes plānu draudzei ar ieteiku-
miem, kas būtu jāveic tuvākā nākotnē.

6. Valde arī apņēmās sagatavot uz nākošo pilnsapulci draudzes diakonijas plānu, ko apstiprināt 
2017. gada pilnsapulcē.

LĒMUMI, KAS IEVESTI DRAUDZES SADZĪVĒ 
Valde jau ievedusi pirmos četrus pilnsapulces lēmumus:
1. nodibinājusi Sprīdīšu stipendiju,
2. ievedusi maiņas dievkalpojumu kalendārā, 
3. definējusi, kam pienākas samazinātā draudzes nodeva un
4. draudzes loceklis turpmāk nevarēs iegādāties sev urnas vietu, pret samaksu uz priekšu. 

LĒMUMI, KAS VĒL JĀIEVED DRAUDZES SADZĪVĒ
Vēl paliek 5. un 6. pilnsapulces lēmumi, kas valdei vēl jāsagatavo, jāapraksta un jāliek galdā apstiprinā-

šanai šī gada pilnsapulcē. 
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PĀRMAIŅAS DRAUDZES DZĪVĒ

Mūžībā aizgājuši
Līga Biruta Bendrups 22.06.1923. – 27.10.2016.
Māra Marija Sniedze 10.05.1924. – 24.11.2016.
Ērika Ābele 14.06.1934. – 20.01.2017.
Biruta Petrapsch 2.10.1924. – 23.01.2017.

„Es Esmu ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani.“ (Jņ.14:6)

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

DRAUDZES NĀKOTNES PLĀNS
Draudzes nākotnes plānu uzņēmies sagatavot un aprakstīt draudzes priekšnieks Kārlis Kasparsons ar 

palīgiem. 
Pamatojums draudzes Nākotnes plānam: mēs negaidīsim, kad draudzes locekļu skaits NOKRĪ-

TAS līdz kritiskajam skaitlim (skat. draudzes Vēstis Nr.12, lpp. 11.-13.), mēs iedarbinām NĀKOT-
NES PLĀNU PIRMS TAM. 

DRAUDZES DIAKONIJAS PROGRAMMA
Draudzes diakonijas programmu uzņēmies sagatavot un aprakstīt draudzes mācītājs Dainis Markovskis 

ar palīgiem.
Pamatojums draudzes Diakonijas programmai – mēs nesagaidām, ka draudzes loceklis nāks pie 

MUMS, mēs ejam pie visiem DRAUDZES LOCEKĻIEM. Sākums diakonijas programmai būs Melbur-
nas POST CODE rajoni. Draudzes locekļi tiks sadalīti pa POST CODE rajoniem, katrā rajonā ne mazāk 
par 15 un ne vairāk par 20 draudzes locekļiem. Ar šādu draudzes locekļu sadalījumu mācītājs Dainis ar savu 
palīgu spēs vienā dienā apmeklēt un iepazīties ar tā rajona draudzes locekļiem un ģimenēm. Valdes lūgums: 
atbalstiet mācītāja centienus iepazīties ar katru draudzes locekli.

PAR AIZGĀJĒJU PELNU GULDĪŠANU UN IZMAKSU SVĒTĀ KRUSTA 
BAZNĪCAS KAPSĒTĀ.

1. Par ģimenes locekļa aiziešanu mūžībā ziņojiet draudzes kasierim Andrim Atvaram. Sniedziet viņam 
pilnu informāciju par aizgājēju un viņu/viņas izvadīšanas norisi. Ja aizgājējs ir bijis finansiālais drau-
dzes loceklis, tad izvadīšana no Sv. Krusta baznīcas, kā arī zāle, virtuve un trauku lietošana ir bez 
maksas. Tomēr ģimenes nominētai personai jāuzņemas atbildība par BĒRU norisi baznīcā, zālē un 
virtuvē.

2. Ja aizgājējs nav bijis finansiālais draudzes loceklis jau trīs gadus, tad jāmaksā draudzei par izvadīšanu 
no Sv. Krusta baznīcas $240; par zāles, virtuves un trauku lietošanu $260 (kopā: $500). 

3. Par samaksātajām kapu jeb urnu vietām Sv. Krusta baznīcas nodalījumā Foknera kapsētā informē-
jiet draudzes kasieri. Lai apstiprinātu JŪSU samaksu, lūdzu nosūtiet kasierim kopiju no draudzes 
izsniegtajām kvītīm.

Kārlis Kasparsons
Draudzes priekšnieks

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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GANA RAKSTS
Tā Kunga žēlastība
„Kunga žēlastība nebeidzas, nav galā Viņa žēlsirdība, tās ir jaunas ik rītu, liela tava 
uzticība!“ (Vdz 3:22-23 jaunais tulkojums)

Jēzū Kristū, mīļotie!
Paldies Dievam, ka Viņš mums ir dāvinājis vēl vienu jaunu žēlastības gadu! Mums katram 

un visiem kopīgi ir par ko pateikties Tam Kungam, kurš mūs ir brīnišķīgi vadījis līdz pat 
šodienai!

Dievkalpojumā mēs dziedam: „Cik liela Dieva žēlastība! / Vai cilvēks tas, kas neredz to, Kas 
savā lielā cietsirdībā / Vairs Dievu slavēt netīko? Es Viņa lielo mīlestību / Ar prieku prātā turēšu 
Un vienmēr pieminēt to gribu, / Cik daudz no Viņa saņēmu.“ (Dz.gr.149)

Dievs savai Baznīcai un draudzei dod šos dārgos žēlastības līdzekļus, proti, Dieva vārdus un sakramentus, 
kas mūs uztur, stiprina ticībā, mierina sāpēs, iepriecina bēdās, iedvesmo, un tā varētu turpināt un turpināt, 
jo viss labums un labais nāk no Dieva!

Vai tā nav liela žēlastība, ka mēs varam tuvoties Dievam, kā Viņa mīļotie bērni? Dieva žēlsirdība vienmēr 
izriet no Dieva mīlestības. Vai katra diena nav Dieva žēlastība? Tik daudzveidīga ir Dieva žēlastība!

Jaunais Tā Kunga 2017. gads ir īpašs un nozīmīgs arī ar to, ka šis ir Reformācijas 500 gadu Jubilejas gads! 
Mūsu luterāņu ticības tēvs, – Mārtiņš Luters pirms pieciem gadu simtiem satvēra un no jauna atklāja Dieva 
dāvāto (visiem un uz visiem laikiem!) dārgo žēlastību Kristū!

„Jo žēlastībā jūs esat izglābti caur ticību, tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana“ (Ef.2:8).
Lai šis Dieva žēlastības gads mums katram no jauna atklāj šos Dieva dārgumus un bagātīgās svētības, ko 

mūsu katra dzīvē un kalpošanā nozīmē šie trīs lielie Reformācijas principi: Vienīgi Raksti (Sola scriptura), 
vienīgi žēlastība (Sola gratia), vienīgi ticība (Sola fide).

Sirsnībā, 
Mācītājs Dainis
p.s. Sola: latīniski vārds sola nozīmē tikai vai vienīgi.

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

JAUNĀ VALDE

LELBĀL arhibīskape Lauma Zušēvica (centrā) ar amatā ievesto jauno draudzes valdi pēc Melburnas 
Latviešu ev. lut. draudzes Adventa pirmās svētdienas dievkalpojuma Sv. Krusta baznīcā svētdien, 27. no-
vembrī.
No kreisās: draudzes valdes locekle Ģinta Pindarda, mācītājs Dainis Markovskis, draudzes priekšsēdis 
Kārlis Kasparsons, draudzes valdes loceklis Jānis Dēliņš, arhibīskape Lauma Zušēvica, prāvests Dr. 
Jānis Priedkalns, draudzes valdes loceklis – kasieris Andris Atvars, draudzes valdes locekle Kristīne 
Saulīte, draudzes valdes loceklis Mārtiņš Biršs.
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ZIEDOJUMI, PALĪDZOT MŪSU BAZNĪCAI
Draudzes Valdes vārdā izsaku lielu paldies ziedotājiem par katru ziedojumu –

no vismazākā līdz pat lielākajam!

Izsakām īpašu paldies par sekojošo ziedojumu
Argita Vagoliņš un ģimene, viesi no Latvijas – $ 250

Ziedojumi pāri par $100:
Zigrīda Ādamsons, Ausma un Miervaldis Balodis, Kārlis un Līvija Rumba.

Ziedojumi līdz $100:
A. Kaņepe, V. Gevers, A. Supruns, A. un M. Kučers, B. Muške, Arvīds Puķe, A. Jaster , I. un U. Šterns.

Ziedojumi līdz $50:
D. Luste, E. Latišs, I. un J. Jēkabsons, E. Brenners, A. Hochbergs, O. Siliņš.

DRAUDZES NODEVAS – 2016./2017.
Gadskārtējās nodevas

Bija maksājamas, sākot ar 2016. gada 1. jūliju, bet līdz šim atsaucība ir bijusi ļoti gausa! 
Nodevas ir draudzes svarīgākais finansiālais ienākums, lai varam saimniekot. Tamdēļ lūdzu tiem drau-

dzes locekļiem, kas vēl nav to darījuši, – laicīgi samaksājiet!
Pilnā nodeva – $175
Self-funded Retirees – $175
Pazeminātā nodeva – $125
Studenti – $125

Atgādinu, ka „draudzes nodevu atlaide pienākas studentiem vecumā starp 16 un 20 gadiem un sama-
zinātā nodeva pienākas tikai tiem draudzes locekļiem, kas saņem Pilnu Valsts Pensiju“; (pensionāri, kas 
nesaņem pilnu pensiju, skaitās Self-funded Retirees un maksā pilnu nodevu.)

Nodevas var samaksāt:
Kasierim – nosūtot čekus pa pastu, rakstot tos uz Melb.Lat.Ev.Lut.Cong vārda; 
Baznīcā – Mārtiņam Biršam; 
Ciemā – Aivaram Saulītim.
Elektroniski – pārsūtot naudu mūsu jaunajam Dnister kontam: 

BSB: 704-235
Account no.: 00017508 (Ja maksājat no Jūsu Dnister konta, tad vēl jāpieraksta klāt burti “MEL”)
Reference: Jūsu vārds, uzvārds (Ļoti svarīgi!)

Kvīts par samaksāto nodevu tiks nosūtīta pēc pieprasījuma. Lūdzu pievienojiet adresētu aploksni ar pastmarku.

Andris Atvars
Draudzes kasieris

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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PIEZĪMES PAR SVĒTĀ KRUSTA BAZNĪCAS KAPIEM
Aizgājēju pelnu guldīšana un izmaksa svētā krusta baznīcas kapsētā

Piezīmes:
1. Par ģimenes locekļa aiziešanu mūžībā ziņojiet draudzes kasierim. Sniedziet pilnu informāciju par 

aizgājēju un viņu/viņas izvadīšanas norisi. Ja aizgājējs ir bijis finansiāls draudzes loceklis, tad izvadī-
šana no Sv. Krusta baznīcas, kā arī zāle, virtuve un trauku lietošana ir bez maksas. Tomēr ģimenes 
nominētai personai jāuzņemas atbildība par BĒRU norisi baznīcā, zālē un virtuvē.

2. Ja aizgājējs nav bijis finansiālais draudzes loceklis jau trīs gadus, tad jāmaksā draudzei par izvadīšanu 
no Sv. Krusta baznīcas $240; par zāles, virtuves un trauku lietošanu $260 (kopā $500).

3. Par jūsu iepriekš samaksātajām kapu vai urnu vietām Sv. Krusta baznīcas nodalījumā Foknera kapsē-
tā informējiet draudzes kasieri. Lai apstiprinātu samaksu, lūdzu, nosūtiet kasierim kopiju no draudzes 
izsniegtajām kvītīm.

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

Ar Dieva palīgu no 
dažām īsām un sasteig-
tām stundām var plūst 
neizmērāma svētība. To 
piedzīvojām arhibīska-
pes Laumas Zušēvicas 

vadītajā dievkalpojumā 1. decembrī 
Nācaretes baznīcā un pēc tam sa-
draudzībā pie kafijas galda.

Kaut ceturtdienas pēcpusdiena 
ir neparasts laiks dievkalpojumam, 
kupls skaits no Kvīnslandes Latviešu ev. lut draudzes pulcējās, lai satiktu mūsu pirmo arhibīskapi. Mēs 
apzināmies, ka šādas vizitācijas Austrālijā nenotikt bieži, un tāpēc bijām pateicīgi par šo iespēju kaut uz 
īsu brīdi viņu satikt un uzklausīt. Bija skaisti redzēt, viņu ienākam cēli baltā tērpā ar zizli un mitru mūsu 
mazajā baznīciņā!

Sākuma liturģijas noslēgumā arhibīskape svētīja draudzes valdi un mudināja to turpināt kalpot Dievam 
un līdzcilvēkiem. Adventa laikā sprediķu un dziesmu tēmās izskan aicinājums priecāties par jauna baznīcas 
gada sākumu un cerēt uz visu gaišo, ko ik gadus mums nes Kristus piedzimšanas vēsts. To arī šoreiz apstip-
rināja izmeklētie Svēto rakstu lasījumi, sprediķis un lūgšana. Pēc dievgalda un beigu liturģijas nobeidzām 
dievkalpojumu ar baznīcas himnu Dievs kungs ir mūsu stiprā pils.

Pie kafijas galda lūdzu Laumai Zušēvicai paskaidrot viņas līdzšinējo pieredzi arhibīskapes amatā. Viņa 
stāstīja par to, kas ir sasniegts un dod prieku: sieviešu mācītāju skaitu LELBĀL draudzēs; jauno draudzi 
Īrijā; saitēm ar Pasaules luterāņu federāciju, Pasaules baznīcu apvienību; Porvoo Communion (Eiropas lu-
terāņu un anglikāņu baznīcu savienību) un it sevišķi par LELBĀL apgabala nodibināšanu Latvijā. Žēl, ka 
pašreiz tas ļoti saistās ar asumiem un nespēju vienoties starp LELB (Latvijas evaņģēliski luterisko baznīcu) 
un LELBĀL (Latvijas evaņģēliski luterisko baznīcu ārpus Latvijas). Apbrīnojam viņas spēku, pacietību un 
izturību, pildot arhibīskapes pienākumus, un visi lūdzam, lai Dievs šīs dāvanas vēl vairo nākotnē!

Māra Siksna
Pirmpublicējums laikrakstā „Latvietis“

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

ARHIBĪSKAPE LAUMA ZUŠĒVICA BRISBANĒ
„Lai cerības Dievs jūs piepilda ar prieku un mieru ticībā un jūs Svētā Gara spēkā kļūtu pārpilni šajā cerībā.“ (Rm.15:13)

Arhibīskape Lauma Zušēvica ar Kvīnslandes latviešu ev. lut. draudzi.
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DIEVKALPOJUMI

FEBRUĀRĪ

5. februārī 
plkst. 11.00 Dievkalpojums. Latviešu ciemā

12. februārī 
plkst. 11.00 Dievkalpojums. Sv. Krusta baznīcā

19. februārī 
plkst. 11.00 Dievkalpojums. Latviešu ciemā

26. februārī 
plkst. 11.00 Dievkalpojums. Sv. Krusta baznīcā

MARTĀ

5. martā 
plkst. 11.00 Oskara Kalpaka un Studentu rotas piemiņas dievkalpojums. Sv. Krusta baznīcā

12. martā 
plkst. 11.00 Dievkalpojums. Sv. Krusta baznīcā

19. martā 
plkst. 11.00 Dievkalpojums. Latviešu ciemā

26. martā 
plkst. 11.00 Dievkalpojums. Sv. Krusta baznīcā

APRĪLĪ
2. aprīlī 
plkst.11.00 Dievkalpojums. Latviešu ciemā

9. aprīlī 
plkst.11.00 Dievkalpojums. Sv. Krusta baznīcā

14. aprīlī 
plkst.11.00 Lielās Piektdienas dievkalpojums. Sv. Krusta baznīcā

14. aprīlī 
plkst.14.00 Lielās Piektdienas dievkalpojums.

Sv. Mateja baznīcā
Futskrejā

16. aprīlī 
plkst.6.30 Kristus Augšāmcelšanās dievkalpojums. Sv. Krusta baznīcā

16. aprīlī 
plkst.11.00 Kristus Augšāmcelšanās dievkalpojums. Latviešu ciemā

30. aprīlī 
plkst.11.00 Dievkalpojums. Sv. Krusta baznīcā

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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BAZNĪCAS KALENDĀRS ĢIMENEI UN SABIEDRĪBAI
2017. gadam

5. martā Oskara Kalpaka un Studentu rotas piemiņas dievkalpojums. Sv. Krusta baznīcā

14. aprīlī Lielās Piektdienas dievkalpojums plkst. 11.00. Sv. Krusta baznīcā

16. aprīlī Lieldienas RĪTA dievkalpojums plkst. 6.30. Sv. Krusta baznīcā

14. maijā Ģimenes dienas dievkalpojums. Sv. Krusta baznīcā

11. jūnijā Aizvesto piemiņas dievkalpojums. Sv. Krusta baznīcā

20. augustā Draudzes pilnsapulce. Sv. Krusta baznīcā

17. septembrī Draudzes Pļaujas svētki pēc dievkalpojuma. Sv. Krusta baznīcā

7./8. oktobrī Baznīcas TALKA. Sv. Krusta baznīcā

29. oktobrī Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums. Tiek pieminēti ģimenes 
locekļi, kas nav guldīti draudzes kapos. 

Sv. Krusta baznīcā

5. novembrī Kapsētu TALKAS. Foknera kapsētā

12. novembrī 11.  novembra  – Lāčplēša dienas dievkalpojums. Karavīru piemiņas 
dienas akts un referāts sekos baznīcas zālē.

Sv. Krusta baznīcā

18. novembrī Latvijas Valsts proklamēšanas dienas dievkalpojums. Sv. Krusta baznīcā

26. novembrī Kapusvētki – svētbrīži 3 kapsētās. Foknera kapsētā

10. decembrī Ziemassvētku Ieskaņas koncerts. Sv. Krusta baznīcā

24. decembrī Ziemassvētku dievkalpojums. Sv. Krusta baznīcā

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

BAZNĪCAS UN PAGALMA TĪRĪŠANAS DEŽŪRAS 2016. GADAM
ROSTER OF CHURCH UPKEEP FOR 2017

Mēnesis Baznīcā Pagalmā
Janvāris – January Baznīcas valde Baznīcas valde
Februāris – February Baznīcas valde Baznīcas valde
Marts – March Deju kopa „5. Ritenis“ Deju kopa „5. Ritenis“
Aprīlis – April Bērnudārzs „Daina“ Bērnudārzs „Daina“
Maijs – May Deju kopa „Ritenītis“ Deju kopa „Ritenītis“
Jūnijs – June Bērnudārzs „Daina“ Bērnudārzs „Daina“
Jūlijs – July Deju kopa „5. Ritenis“ Deju kopa „5. Ritenis“
Augusts – August Bērnudārzs „Daina“ Bērnudārzs „Daina“
Septembris – September Deju kopa „Ritenītis“ Deju kopa „Ritenītis“
Oktobris – October BAZNĪCAS TALKA

7./8. oktobrī – 7/8 October
BAZNĪCAS TALKA

7./8. oktobrī – 7/8 October
Novembris – November Deju kopa „5. Ritenis“ Deju kopa „5. Ritenis“
Decembris – December Deju kopa „Ritenītis“ Deju kopa „Ritenītis“

Visi aicināti piedalīties Baznīcas tīrīšanas TALKĀ, 7./8. oktobrī!

Piezīme: Tīrīšanas darba uzdevumi, dežurantiem un talciniekiem saņemami no Kārļa Kasparsona 
mob. 0411 119 848, kkaspars@bigpond.net.au

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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DIEVKALPOJUMU DEŽŪRAS
Tikai pāris reizes gadā
Dievkalpojumiem trūkst dežurantu. Lūdzam nākt palīgā! 
• Pušķot altāri – sazināties ar Ģintu Pindard; tālr. 9807 1904
• Baznīcas zālē klāt kafi jas galdu – sazināties ar Ģintu Pindard; tālr. 9807 1904
• Būt par apsveicēju un izdalīt dziesmu grāmatas vai dziesmu lapiņas  – sazināties ar Dagmāru Stils; 

tālr. 9807 5924
• Uzraudzīt skaņu sistēmu – sazināties ar Jāni Kārkliņu – 9802 1738

Datums Draudzes 
vecākie kalpo Apsveicēji Pie skaņu 

pastiprinātāja Altāri pušķo Virtuvē

Janvāris
15. Latviešu ciemā

22. D. Stils J. Kārkliņš

Februāris
5. Latviešu ciemā

12. M. Biršs I. & E. Ārīši E. Ārītis I. Ārīte I. Ārīte

19. Latviešu ciemā

26. D. Stils T. Pindard G. Pindard G. Pindard

Marts
5. M. Biršs J. & M. Ozoli J. Ozols M. Ozols

12. D. Stils T. Pindard G. Pindard G. Pindard

19. Latviešu ciemā

26. M. Biršs J. Kārkliņš

Aprīlis
2. Latviešu ciemā

9. D. Stils J. & M. Ozoli J. Ozols M. Ozols

14. D. Stils J. Kārkliņš

14. M. Biršs Futskrejā – Sv. Mateja baznīcā

16. M. Biršs J. Kārkliņš

16. Latviešu ciemā

30. D. Stils I. & E. Ārīši E. Ārītis I. Ārīte I. Ārīte

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==



Draudzes Vēstis 11 Nr. 13

Ievadot Reformācijas 500 gadu jubilejas sarīkojumus Ticības atjaunošanas dienā, 31. ok-
tobrī, Lundas domā notika piemiņas dievkalpojums ar 450 lūgtiem viesiem. To kopīgi va-
dīja Pasaules Luterāņu Federācijas (PLF) prezidents Munibs Junāns un ģenerālsekretārs 
Mārtiņš Junge ar Romas katoļu pāvestu Francisku, kardinālu Kurtu Kohu un pāri par 10 
kardināliem. Piedalījās arī Zviedrijas karalis ar kundzi, Zviedrijas ministru prezidents un 

citu konfesiju pārstāvji, piemēram, Porvo kopienas anglikāņu priekšsēdis arhibīskaps Maikls Džeksons. 
Dievkalpojuma sākumā mūs šajā domā, kurā 1947. gadā tika dibināta PLF, sveica Zviedrijas arhibīskape 
Antje Jakelen. Pateicos, ka man bija uzticēts pārstāvēt mūsu Latvijas Evaņģēliski Luterisko Baznīcu 
ārpus Latvijas un, ka sēžot doma vidū pie gaiteņa, varēju visam būt tik tuvu.

Divu stundu ilgstošajā dievkalpojumā no luterāņu un Romas katoļu puses tika vairākkārt uzsvērts, ka 
tas, kas vieno abas konfesijas, ir tik daudz vairāk nekā tas, kas tās šķir. Abpusēji nožēloja agrāku laiku pārpra-
tumus un pārestības. PLF vadība un pāvests svinīgi parakstīja vairākos gados izstrādātu kopēju dokumentu 
Joint deklaration, kas uzsver kopību kristībās, un apņemas strādāt pie arvien tuvākas kopības. Mārtiņš Junge 
un pāvests abi sprediķoja par Jāņa evaņģēlija 15. nodaļu par kopību un palikšanu Kristū, kā dažādi zari vienā 
vīna kokā. Vairākkārt izskanēja dievgalda kopības mērķis, kā iecerētas vienotības redzama zīme. Jau tagad 
abas konfesijas cieši sadarbojās diakonijas darbā, iestājoties par sociālu un politisku taisnību un mieru, palī-
dzot upuriem un bēgļiem un aicinot saredzēt atbildību pret radību, lai mēs neizpostītu dabu, kurā dzīvojam. 
Sevišķi iespaidīgs bija dievkalpojuma muzikālais izpildījums, piemēram, kad piecas kopīgas apņemšanās tika 
nolasītas, un pēc katras viens bērns doma vidū iededzināja sveci un to lēnām aiznesa uz altāri. Aizkustinoši 
bija, kad apkampās pāvests ar arhibīskapi Jakelen un PLF pārstāvjiem.

Ja arī vārdos nebija nekas īpaši negaidīts vai pārsteidzošs, tad šis notikums, ka pāvests Francisks per-
sonīgi pateicās Dievam par Reformāciju un apsveica tās atziņas, un ka pirmo reizi abas Baznīcas vadības 
pasaules mērogā svin šādu kopīgu dievkalpojumu, iezīmē kaut ko vēsturisku, ko agrākos laikos bija grūti 
iedomāties. Piesardzība drošības ziņā bija tāda, ko varot salīdzināt tikai ar Obamas apmeklējumu, arī tad, 
kad policija pa publiskai satiksmei slēgtām ielām mūs visus busu konvojā veda uz Malmes arēnu, kur mūs 
10 000 apmeklētāju sagaidīja svinību otram posmam. Tā degpunktā bija daudz un dažādie sociopolitiski 
izaicinājumi un abu baznīcu pārstāvju dokumenta parakstīšana par turpmāk vēl ciešāku sadarbību diako-
niskā darbā. Arēnas vidu veidoja milzīgs ziedu krusts, runātāju skaitā bija Zviedrijas ministru prezidents, 
un uz skatuves prezidēja PLF vadība un pāvests. Doma dievkalpojumam visi bija sekojuši ekrānā, kā to ar 
Life-stream varēja darīt visā plašā pasaulē. Šo iespaidīgo dievkalpojumu arī tagad vēl var redzēt Youtube, 
ar apzīmējumu Joint Catholic Lutheran Commemoration.

Arhibīskaps emeritus
Elmārs Ernsts Rozītis

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

VĒSTURISKS LUTERĀŅU JUBILEJAS DIEVKALPOJUMS
Piedalās Romas katoļu pāvests Francisks

INFORMĀCIJA
Mācītāja kancelejas stundas Sv. Krusta baznīcā

Trešdienās no plkst. 12.00 – 14.00,
kā arī citā laikā, iepriekš vienojoties ar mācītāju.

Bībeles studijas Svētā Krusta baznīcā
Mēneša pēdējā svētdienā plkst. 13.00.

Bībeles studijas Latviešu ciemā
Katra mēneša otrajā ceturtdienā plkst. 11.00.

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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ALELDA PRĀVESTS MELBURNĀ
Svētdien, 9. oktobrī, Melburnā no Adelaides bija ieradies Austrālijas Latviešu evaņģēlis-

ki luterisko draudžu apvienības (ALELDA) prāvests Dr.  Jānis Priedkalns. Dievkalpojumā 
Sv. Krusta baznīcā viņš aicināja dievlūdzējus atsaukties Austrālijas Katoļu baznīcas un Aus-
trālijas Luterāņu baznīcas kopīgam aicinājumam oktobra mēnesi pavadīt lūgšanās un gavēnī, 
lai Austrālijas valdība, lemjot par rīcību viendzimuma laulību jautājumā, aizstāvētu tradi-
cionālo laulību institūciju un tradicionālo ģimenes iekārtu. Kā zināms, Katoļu baznīcas 

aicinājumam pievienojies Luterāņu baznīcas prezidējošais bīskaps Džons Hendersons, cerībā, lai saglabātu 
tradicionālo laulību un ģimeni kā Austrālijas sabiedrības stingrāko garīgo vērtību pamatu un garantu.

Prāvests dievkalpojumā pievērsās apustuļa Pāvila vēstulēm, kurās Pāvils neatļauj savās draudzēs 
sievietēm kalpot mācītājas amatā. Arī evaņģēliski luteriskajās draudzēs Austrālijā un Latvijā šodien 
sievietes netiek ordinētas mācītājas amatā, kamēr to dara latviešu luteriskā baznīca ārzemēs, kur mācī-
tāju vairākums jau ir sievietes. Arī mūsu ārzemju baznīcas vadītāja ir dāma – ļoti cienījamā arhibīskape 
Lauma Zušēvica, kura no 26. novembra līdz 5. decembrim apmeklēs savas draudzes Austrālijā un Jaun-
zēlandē un piedalīsies ALELDA sinodē Melburnā 26.-27. novembrī.

Pēc dievkalpojuma, kas šoreiz notika angļu valodā, prāvests referēja par apustuļa Pāvila dzīvi, kā Jēzus 
Kristus kalpu. Apustulis, pēc tikšanās ar Augšāmcēlušos Jēzu uz Damaskas ceļa, no fanātiska ebreju ti-
cības kalpa kļuva par tikpat dedzīgu Kristus kalpu. Iesākumā viņš aizrādīja apustulim Pēterim nebaudīt 
maltītes kopību ar neapgraizītiem pagāniem, kuri neievēro šķīstas un nešķīstas pārtikas noteikumus, bet 
tad ar laiku kļuva izlīdzinošāks. Apustuļa Pāvila fanātiskums, prāvesta uzskatā, varēja būt iemesls , kādēļ 
ap. Pēteris, nevis vairāk izglītotais bet savā ziņā ekstrēmais ap. Pāvils, kļuva par Kristīgās baznīcas tēvu. 
Prāvests arī pieminēja reizēm paustu viedokli, ka Jēzus par savas kristīgās baznīcas galvu būtu vēlējies 
redzēt Mariju Magdalēnu, kura dažās Jēzus Pēdējo Vakariņu gleznās redzama pie Jēzus labās rokas Viņa 
mācekļu vidū.

Pēcpusdienā satikām prāvestu Priedkalnu Melburnas Latviešu ciema 30 gadu jubilejas svinībās, kur viņš 
deva svētību Ciema humanitārajam darbam un uzteica Ciema rosību latviskās dzīves ziņas, kultūras un 
valodas saglabāšanā. Ar īpašu sajūsmu viņš noklausījās jauno vīru kora Veseris sniegumu, briljantās jaunās 
diriģentes Sandras Birzes vadībā. Izpildījuma kvalitāte bija sevišķi augsta, tenoru augstāko toņu dziedājums 
tīrs un samtains. Vīri citās pilsētās gaida iespēju dziedāt kopā ar Veseri talantīgās diriģentes vadībā š.g. Aus-
trālijas Latviešu 56. Kultūras dienās Melburnā un jau koncertā pirms tam.

Br. Skultes Klusē koki, klusē lauks... – neaizmirstams sniegums!
Tā arī jūsmojām, kad Zanes Riteres vadībā dziedāja Daina!
Jānis Priedkalns
Pirmpublicējums laikrakstā „Latvietis“

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

Svētdien, 5. martā, plkst. 11.
Melburnas Svētā Krusta baznīcā

notiks

Oskara Kalpaka un Studentu rotas
piemiņas dievkalpojums.
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ARHIB. ZUŠĒVICAS VIESOŠANĀS KANBERAS DRAUDZĒ
Šī gada 20.  novem-

brī notika Kanberas Lat-
viešu ev.  lut. draudzes 
Latvijas valsts svētku, 
18.  novembra, atceres 
dievkalpojums Sv.  Pē-

tera baznīcā, Reid. Dievkalpojumu 
vadīja prāvests Jānis Priedkalns no 
Adelaides. Sprediķa tēma – Latvija. 
Pēc dievkalpojuma visi pulcējās baz-
nīcas zālē, pie kafijas un uzkodām. 
Prāvests pastāstīja par draudžu dzīvi 
un attiecībām Austrālijā un Latvijā.

Šī gada 28. novembrī Kanberas 
Latviešu ev. lut. draudzē, Sv. Pētera baznīcas zālē, rīkoja tikšanos ar LELBāL (Latvijas Evaņģēliski luteriskā 
Baznīca ārpus Latvijas) arhibīskapi Laumu Zušēvicu.

Viesu vidū bija Sv. Pētera ev. lut. draudzes mācītājs Gabors Zabo (Gabor Szabo) ar kundzi, kā arī igau-
niete Astrīda Boulera (Astrid Bowler), kura izpalīdz ar ērģeļu pavadījumiem latviešu draudzes dievkalpo-
jumos Kanberā.

Saietu ievadīja draudzes priekšnieks Egons Eversons, iepazīstinādams saieta apmeklētājus ar arhibīska-
pi Zušēvicu. Pēcpusdienas turpinājumā arhibīskape pastāstīja par notikušo ALELDA (Austrālijas latviešu 
Evaņģēliski luterisko draudžu apvienība) Sinodi Melburnā; viņa stāstīja par LELBāL darbību un problēmām 
sadarbībā ar LELB (Latvijas Eveņģēliski luteriskā Baznīca).

Viena no tām ir sieviešu ordinācija mācītāja amatā, kas netiek atzīta no LELB Latvijā. Arī mācītājs Gar-
bor Szabo savā piebildē minēja, ka Austrālijas ev. lut. draudžu vadības debatēs šis jautājums nav izšķirts.

Draudzes dāmu komiteja, Intas Skrīveres vadībā, bija gādājusi par bagātīgu mielasta galdu, un bija vēla 
pēcpusdiena, kad saieta apmeklētāji atsveicinājās no arhibīskapes Zušēvicas un devās mājup.

Skaidrīte Dariusa
Pirmpublicējums laikrakstā „Latvietis“

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

Svētku dalībnieki ar arhibīskapi Laumu Zušēvicu.
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DRAUDZES DARBINIEKAM MIERVALDIM BALODIM – 95
Pēdējos gados daudz dzirdam par to, ka 

pateicoties modernās pasaules brīnumiem 
cilvēki dzīvos aizvien garākas dzīves. To-
mēr mūža pagarināšanas vērtība parasti 
tiek saskatīta tikai caur fizisko eksistenci. 

Par to vai mūsu dzīves kļūs emocionāli bagātākas un 
kā tās teiksim salīdzināsies ar ļaudīm, kuri ir dzimuši 
1900 gadu pirmajā pusē runāts netiek.

Kas ir garš un bagāts mūžs? Cik daudz viens cilvēks 
spēj piedzīvot un paveikt savā dzīves gaitā?

Vēlos laikraksta lasītājus iepazīstināt ar, manuprāt, 
izcilu personu – Miervaldi Balodi, kuram nule apritēja 95 gadi.

Miervaldis Balodis dzimis 1921. g. 27. decembrī, Rīgā. Bērnību pavadījis Trikātē. Izglītības gaitas turpi-
nātas Rīgā. Kara darbības rezultātā 1945. g. ievainots un kontuzēts Vācijā.

Vācijā ieguvis mērnieka akreditāciju. Strādājis britu militārās pārvaldes dienestā, pārvietoto personu no-

Ausma Balode un Miervaldis Balodis.
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metnes administrācijā, Hallendorfā.
1951.  g. ieceļojis Austrālijā. Pirmos divus gadus strādājis Jaundienvidvelsas mežsaimniecības komisijā 

(Forestry Commission of NSW), mežu uzmērīšanā un kartēšanā, pēc tam Melburnā, federālā minerālu re-
zervju, ģeoloģijas un ģeofizikas birojā (Bureau of Mineral Resources, Geology and Geophysics), galvenokārt pie 
gravitācijas datu apstrādes un kartēšanas. Izglītību atsācis Melburnas universitātē un, līdz ar darbavietas pār-
vietošanu, to turpinājis Austrālijas nacionālā universitātē, Kanberā un, pēc pārcelšanās uz Rietumaustrāliju, 
graduējies Rietumaustrālijas universitātē ar humanitāro zinātņu grādu (BA) ģeogrāfijā.

1966. g. uzņēmies mērniecības un kartogrāfijas lektora pienākumus Pertas Tehniskajā koledžā un 1967. g. 
aicināts kā docents jaunnodibinātajā Rietumaustrālijas Tehnoloģijas institūta mērniecības departamentā. 
1974. g. ievēlēts kā vecākais docents un kartogrāfijas katedras vadītājs.

1975. g. Viskonsinas Universitātē, Madisonā, ASV strādājis maģistra darbu, iegūstot dabaszinātņu ma-
ģistra (Master of Science) grādu kartogrāfijā.

1982., 1987., un 1995. g. darbojies kā konsultants, pētniecības kartografs un korporatīvais līdzstrādnieks 
Kanādas privātuzņēmumā Canadian Cartographics Ltd, Vankuverā, Britu Kolumbijā.

1988. g. aicināts Kērtinas (Curtin) universitātē, Rietumaustrālijā, kā vecākais pedagoģiskais līdzstrād-
nieks, 1989. g. – vecākais zinātniskais līdzstrādnieks un no 1993. – 1997. g. – ārkārtas profesors.

1991. un 1992. g., kopā ar Kērtinas Universitātes docentu Ovenu Vestu (Owen West) piedalījies intensīva 
globālās pozicionēšanas sistēmas kursa pasniegšanā Rīgas Tehniskajā universitātē, kā arī Latvijas ģeodēziskā 
tīkla atjaunošanas procesā.

52 publikācijas Latvijā, Austrālijā, ASV un Kanādā. Piedalījies un lasījis referātus 23 Austrālijas apjoma 
un 22 starptautiskās konferencēs mērniecības, kartogrāfijas un ģeoinformācijas nozarēs.

Kopš 1966. g. aktīvi piedalījies latviešu sabiedriskā darbā. No 1973. g. ar īsiem pārtraukumiem, līdz 
1998. g. kalpojis kā Pertas latviešu ev. lut. Sv. Pāvila draudzes priekšnieks. Ilgāku laiku bijis Austrālijas latvie-
šu ev. lut. draudžu apvienības pārvaldes loceklis un sekretārs, kā arī Pertas Latviešu centra valdes priekšsēdis 
un valdes loceklis. Pēc pārcelšanās uz Melburnu, 1998. g. bijis latviešu ev. lut. Sv. Krusta draudzes valdes 
loceklis un no 2000. – 2002. g. – draudzes priekšnieks.

Par viņa pienesumu latviešu sabiedriskā darbā, apbalvots ar Latvijas ev. lut. baznīcas ārpus Latvijas (LEL-
BāL) arhibīskapa atzinības rakstu un Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) atzinības rakstu. 
2016. g. M. Balodi apbalvoja otrreiz, gan ar Latvijas ev. lut. baznīcas ārpus Latvijas (ALELDāL), gan arī 
Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) Atzinības rakstu.

Precējies ar Ausmu Lamberti. Ģimenē trīs bērni: Gunis, Inta un Gita.
Daudz piedzīvots, pārdzīvots un piepildīts! Bagāts mūžs, sasniedzot izcilus profesionālos rezultātus, izau-

dzinot trīs krietnus bērnus un daloties ar savu pieredzi latviešu sabiedrībā visā Austrālijā.
Daudz laimes!
Kristīne Saulīte
Pirmpublicējums laikrakstā „Latvietis“

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

Piektdien, 14. aprīlī, 
notiks

Lielās Piektdienas dievkalpojumi
Plkst. 11.00 – Svētā Krusta baznīcā  

Plkst. 14.00 – Sv. Mateja baznīcā Futskreja
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DRAUDZES DARBINIEKI – OFFICE BEARERS 2016
Draudzes pasta adrese / Postal address for correspondence:

8 Melaleuca Avenue, Templestowe  Lower, Vic 3107

Svētā Krusta baznīca / Holy Cross Church
40 Warrigal Rd. Surrey Hills. Vic. 3127

Draudzes mājas lapa / Our website (in Latvian and English)
www.melburnaslatviesudraudze.org.au

www.melbournelatviancongregation.org.au

Draudzes valde – Management Committee

Draudzes mācītājs / Pastor
Māc. Dainis Markovskis

7B Chester Street, Surrey Hills. VIC 3127
e-pasts: dainis.marko@gmail.com

Tel. 9898 5467
Mob. 0438 887 625

Draudzes priekšnieks 
Chairman
Kārlis Kasparsons

8 Melaleuca Ave., Templestowe Lower, VIC 3107
e-pasts: kkaspars@bigpond.net.au

Tel. 9850 1248
Mob. 0411 119 848

Draudzes kasieris, biedrzinis 
un priekšnieka vietnieks
Treasurer, Registrar and 
Vice-Chairman
Andris Atvars

4 Spencer Drive, Carrum Downs, VIC 3201
e-pasts: andrisat@bigpond.com

Tel. 9782 9063
Mob. 0404 055 476

Valdes sekretārs
Secretary
Jānis Kārkliņš

21 Highclere Ave., Mt Waverley, VIC 3149
e-pasts: mjk51688@bigpond.com

Tel. 9802 1738
Mob. 0413 544 135

Sabiedrības Sekretārs 
Association Secretary
Jānis Dēliņš

e-pasts: latcon@ozemail.com.au Tel. 9824 0707

Sarīkojumu vadītāja
Functions and Events
Kristīne Saulīte

PO Box 390, Canterbury, VIC 3126
e-pasts: saulitis.kristine@gmail.com Tel. 9830 0101

Dāmu kopas pārstāve
Ladies’ Aux. Representative
Ģinta Pindard

17 Bruce Street, Mt. Waverley, VIC 3149 Tel. 9807 1904

Draudzes vecākie – Church Elders

Mārtiņš Biršs
214 Jasper Road, Bentleigh, VIC 3204
e-pasts: martinbirss@live.com

Tel. 9563 9685
Mob. 0407 685 006

Dagmāra Stils
4 Gilbert Court, Mt. Waverley. VIC 3149
e-pasts: dstils@netbay.com.au Tel. 9807 5924

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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SATURA RĀDĪTĀJS
Arhib. Lauma Vēstījums Ziemassvētkos un Jaunajā gadā 1, 2
Prāv. Jānis Priedkalns ALELDA Sinode 2, 3
Kārlis Kasparsons Draudzes priekšnieka ziņojums 3, 4
*** Pārmaiņas draudzes dzīvē 4
Māc. Dainis Tā Kunga žēlastība 5
*** Jaunā valde 5
Andris Atvars Draudzes nodevas un ziedojumi 6
Māra Siksna Arhibīskape Lauma Zušēvica Brisbanē 7
Andris Atvars Piezīmes par Svētā Krusta baznīcas kapiem 7
*** Dievkalpojumi 8
*** Baznīcas kalendārs ģimenei un sabiedrībai 9
*** Baznīcas un pagalma tīrīšanas dežūras 9
*** Dievkalpojumu dežūras 10
Arhib. emer. E.E.Rozītis Vēsturisks luterāņu jubilejas dievkalpojums 11
Māc. Dainis Mācītāja kancelejas stundas Sv. Krusta baznīcā 11
Prāv. Jānis Priedkalns ALELDA prāvests Melburnā 12
Skaidrīte Dariusa Arhib. Zušēvicas viesošanās Kanberas draudzē 13
Kristīne Saulīte Draudzes darbiniekam Miervaldim Balodim – 95 13, 14
*** Draudzes darbinieki – Office bearers 15
*** Satura rādītājs 16

Svētdien, 16. aprīlī, 
notiks

Kristus Augšāmcelšanās dievkalpojumi
Plkst. 6.30 – Svētā Krusta baznīcā  

Plkst. 11.00 – Melburnas Latviešu ciemā


