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ARHIBĪSKAPES LAUMAS ZUŠĒVICAS LIELDIENU VĒSTĪJUMS

Nāve ir uzvarēta! Cik ļoti man šī patiesība šogad vajadzīga! Šis svētais Kristus
apsolījums, šī Lieldienu cerības un prieka
Vēsts!! Kristus uzvara pār to, kas ir tas ienaidnieks, kas salauž sirdis, no mums atrauj
cilvēkus, ko mīlam, un bez kuriem negribam, un pat domājam, ka nevaram dzīvot, kamēr. Kamēr
mēs ticības un tikai Dieva mīlestības un žēlastības spēkā
iedomājamies, ka varbūt viņi mums vēstītu, ka ir brīvi no visa, kas ir tik nepilnīgs un sāpīgs
šajā dzīvē? Kamēr viņi mūs mierinātu – neskumstiet, es esmu ar Viņu, kas mani aicinājis
mūžīgā dzīvībā. Ar Jēzu – jaunā dzīvībā, citā valstībā! Vai tad mēs sauktu viņus atpakaļ,
kurus tik dziļi esam mīlējuši un kuru nāves atstājušas tādu tukšumu un sāpes mūsu sirdīs?
Pie krusta mirstot, sešos neaizmirstamos vārdos Kristus noziedzniekam saka: „Šodien, Tu būsi ar mani paradīzē!“ Tur, kur nekad vairs nebūs jāraud, jo tik ļoti kāds mums
pietrūkst. Kur nebūs jāpiedzīvo to elli, kas ir ap mums, kad ģimenei jālemj atvienot no
dzīvības uzturošām sistēmām, jo mums saka, ka nav vairs iespējams dzīvot, kā Dievs to
savā žēlastībā un mīlestībā mums paredzējis. Kristus saprot tādas ciešanas un mokas!
Viņš neatstāj mūs vienus, bet ir Pats klāt, kad sirdī liekas kāds mums čukst: Dieva mīlestība nekad nebeidzas. Nāve būs aprīta uzvarā.
Kristus augšāmcelšanās vēsts manā dzīvē bijis kā cements dzīves ēkai. Šogad, ka šī
ēka tiek kārtīgi pārbaudīta, Kristus mūžīgās mīlestības un žēlastības apsolījumos, līdz ar
ģimeni un draugiem esam smēlušies kā ļoti izslāpuši Dieva bērni. Daži ziniet, ka mazliet
vairāk nekā pusgada laikā Dievs mūžībā aizsauca septiņus mūsu ģimenes locekļus, starp
tiem manu māmiņu un vairākus, kas patiesi mira daudz par agru un pēkšņi. Ieraugot fotogrāfiju, kas raksta sākumā, iedomājos viņus dodoties, ejam aiz Jēzus – ārā no kapa! No
nāves valstības dzīvībā! Pateicos Dievam, ka tā drīkstu domāt, jo Viņa Dēls, Pats mūžīgi
dzīvais Kristus vēsta: „ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī ja
tas mirs, un ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam!“ (Jņ. 11:26)
Dievs lai dāvina jums gaišus, dzīvības apliecinošus Kristus Augšāmcelšanās svētkus!
LELBĀL Virsvaldes un savā vārdā katram novēlu cerību! Tiem, kam sāp vai ir grūti, lai
šie svētki palīdz sirdīm dzīt un ticēt, ka mīlestība nekad nebeidzas. Kristus iet ar mums
caur visām grūtībām un sāpēm un arvien aicina sekot Viņam no tumsas gaismā, pretim
dzīvības uzvarai! Viņam lai ir gods un slava!
Kristus mīlestībā
Jūsu
+ Lauma
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NO DRAUDZES PRIEKŠNIEKA RAKSTĀMGALDA
Atgādinu draudzei, ka no tiem sešiem lēmumiem, ko pieņēmām un apstiprinājām
2016. gada pilnsapulcē, ir palikuši tikai divi lēmumi, kas vēl jāieved draudzes sadzīvē
2017/2018. gadā. Palikušie divi lēmumi ir saistīti ar Draudzes Diakonijas darbu un ar Draudzes Nākotni.
Jūsu zināšanai, esmu pievienojis valdes sagatavoto Draudzes diakonijas programmu
un Draudzes nākotnes plānu.

DRAUDZES DIAKONIJAS PROGRAMMA
Pamatojums diakonijas programmai: MĒS NEGAIDĪSIM, ka draudzes locekļi
nāks pie mums, mēs iesim pie visiem draudzes locekļiem.
Diakonijas programmu sagatavos un uzrakstīs mūsu mācītājs kopā ar draudzes vecākiem un palīgiem.
Programma tiks sagatavota četros posmos.
PIRMAJĀ POSMĀ:
1. Uzrakstīt diakonijas programmai mērķus;
2. Mācītājs ar palīgiem aprakstīs diakonijas programmu tā, lai tā atspoguļotu visu draudzes locekļu
vajadzības;
3. Iedalīt draudzes locekļus par Post Code rajoniem; katrā rajonā, apmēram, no 15 līdz 20 locekļiem.
Vismaz reizi gadā mācītājam ar savu palīgu apciemot katru rajonu.
4. Aprīļa beigās nodot Diakonijas Programmas pirmo uzmetumu valdes caurskatīšanai un apstiprināšanai.
OTRAJĀ POSMĀ:
1. Uzsākt draudzes diakonijas darbu maija vidū;
2. Mācītājs ziņo valdes sēdēs par diakonijas darba sekmēm un par trūkumiem.
TREŠAJĀ POSMĀ:
Līdz augusta vidum sagatavot Diakonijas Programmai GALA VERSIJU un nodot valdes apstiprināšanai.
CETURTAJĀ POSMĀ
Valde ar mācītāju liek Draudzes Diakonijas Programmu galdā 2017. g. pilnsapulces apstiprināšanai.

DRAUDZES NĀKOTNES PLĀNS
Pamatojums nākotnes plānam: Sastādīt plānu kas draudzei jādara pirms draudzes locekļu skaits
nokrītas līdz KRITISKAJAM SKAITLIM.
Projekts tiek sagatavots četros posmos:
PIRMAJĀ POSMĀ:
1. Aprēķināt draudzei locekļu kritisko skaitli un cik gadu laikā tas varētu pienākt.
Kritiskais skaitlis tiek bāzēts uz dievkalpojuma apmeklētājiem un draudzes nodevu maksātāju
daudzumu;
2. Caurskatīt un pielāgot draudzes satversmi apvienotai draudzei un jaunam likumam: The New Rules
based on:– Associations Incorporation Reform Act 2012.
OTRAJĀ POSMĀ
Valde liks galdā 2017. g. pilnsapulces apstiprināšanai:
Draudzes Vēstis
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•
•
•

Jaunos statūtus,
Draudzes nākotnes plānu,
Sv. Krusta baznīcas kapsētai Foknera kapos daiļdārzniecības plānu.

TREŠAJĀ POSMĀ:
Uzsākt pilnsapulcē apstiprinātos darbus:
• daiļdārzniecības darbus Sv. Krusta baznīcas kapsētā;
• kad pārdodam Sv. Krusta baznīcu;
• kad sākt draudzei meklēt citu dievnamu.
CETURTAJĀ POSMĀ:
• Jānodibina piemērotu Foundation, kur ieguldīt draudzes kapitālu;
• Reģistrēt pie Latvian Lutheran Church in Victoria, Melburnas latviešu luterisko draudzi.
Draudzes priekšnieks ar mācītāju aicina draudzi atbalstīt abus projektus, kā arī piedalīties debatēs
un balsošanā draudzes pilnsapulcē 20. augustā.
Ja vēlaties vairāk uzzināt no mācītāja vai no draudzes priekšnieka par draudzes Diakonijas darbu
vai par draudzes Nākotnes plānu, lūdzu apmeklējiet Sv. Krusta baznīcas dievkalpojumus un pievienojieties baznīcas zālē kafijas galda kopīgām pārrunām pēc dievkalpojumiem. Jūs būsiet mīļi gaidīti!
Kārlis Kasparsons
Draudzes priekšnieks
2017. gada martā.
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

GANA RAKSTS
BĒDAS PĀRTAPS PRIEKĀ
„Tāpat arī jums tagad ir bēdas, bet es jūs atkal redzēšu, un jūsu sirds priecāsies, un neviens jums
neatņems jūsu prieku.“ (Jņ.16:22)
Jēzū Kristū mīļotie!
Mēs esam iegājuši mūsu Baznīcas gada Ciešanu jeb gavēņa laikā, kad mēs tiekam aicināti
pārdomāt Kristus ciešanas un Viņa upuri mūsu dēļ! Jēzus ar saviem mācekļiem ir ceļā uz
Jeruzalemi, lai tiktu viss piepildīts. Kā mēs to varam izlasīt Jāņa Evaņģēlijā, tad redzam, ka
Jēzus pēdējā dzīves nedēļa ir ļoti piepildīta. Jēzus šos vārdus par prieku saka, esot ceļā pretī
Golgātai. Viņš runā par savu priekšāstāvošo nāvi un augšāmcelšanos. Kristietības ass ir šie
divi vārdi: nāve un augšāmcelšanās. Mēs visi esam nepārtrauktā ceļā uz īstajām Lieldienām
un pilnīgo prieku.
Jēzus nevienam nav apsolījis vai teicis, ka Viņa sekotājiem būs tikai saulainas un priecīgas dienas. Nē.
Jēzus saka: „Pasaulē jums būs bēdas, bet turiet drošu prātu; – Es pasauli esmu uzvarējis!“ (Jņ.16:33b)
Paldies, Dievam, ka viss, ko Dievs ir apsolījis, Viņš to vienmēr arī piepilda, bet savā paredzētajā laikā un
veidā.
Mūsu dzīvē ir īstas bēdas, skumjas, asaras, dažādi pārdzīvojumi un ciešanas. Vislielākās bēdas ir mūsu
tuvinieku un draugu nāve, bet...
Kā tad bēdas var pārvērsties priekā? Kur var iegūt šādu pilnīgu prieku?
Paldies Dievam, ka mēs zinām un ticam, Kristus ir nāvi ir uzvarējis! Kristus mūs ir dārgi izpircis ar savām
asinīm, lai mēs varētu dzīvot ar Viņu tagad un mūžīgi! Viņš ir mūsu Pestītājs un īstā prieka devējs!
Lai mūsu bēdas pārtaptu par prieku, mums tikai jānāk pie Kristus!
Draudzes Vēstis
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Kristus aicina: „Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz
sevi Manu jūgu, mācaities no Manis, jo Es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs; tad jūs atradīsit atvieglinājumu
savām dvēselēm.“ (Mt.11:28-29)
Kad mēs esam Kristū, tad visas mūsu bēdas pārtop priekā!
Evaņģēlijs – prieka Vēsts! Kristietība – prieka labā Vēsts!
Nevis izzūdoša prieka vēsts, bet nezūdoša prieka vēsts, kura dzimst no ticības Kristum. Patiesais prieks,
miers un ticība ir saistīts ar pārvērtību ar cilvēku un cilvēkā. Tas maina visu, ja mēs esam Kristū!
Dievs mums vēl dod laiku, lai mēs ticībā piepildītu Viņa bausli, ko Viņš ir skaidri sacījis: „Ja jūs turēsiet
manus baušļus, jūs paliksiet Manā mīlestībā, tāpat kā Es esmu turējis sava Tēva baušļus un palieku Viņa mīlestībā. To es jums esmu sacījis tādēļ, lai Mans prieks būtu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs.“ (Jņ.15:10-11)
Sirsnībā,
jūsu māc. Dainis
2017. gada martā, Ciešanu laikā
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

LĪDZJŪTĪBA
Mīļā arhibīskape Lauma!
Melburnas draudze un es personiski izsakām Tev un ģimenei un radiem visdziļāko līdzjūtību ar Tavas
māmiņas Līvijas aiziešanu mūžībā.
Paldies par mūsu mīļajām māmiņām un tuviniekiem, kurus Dievs mums ir dāvinājis un par viņu ticību,
cerību un mīlestību, ko esam bagātīgi saņēmuši un baudījuši!
Lai Dieva miers, vadība un žēlastība ir ar mums visiem!
Melburnas Latviešu ev. lut. draudze, valde un māc. Dainis

Mīļam Dainim un visai Melburnas draudzei
Laiks skrien, atmiņas lēnām, bet atkārtoti atgādina, kādēļ vienmēr esmu Dievam bijusi tik ļoti pateicīga par
manu mammiņu. Viņa mani iepazīstināja ar Dievu un ar Jēzu, visu bērnu Draugu un Ganu. Viņa svētīja
ne tikai visu savu ģimeni un apbrīnojami mūs stiprināja un katram no mums četriem vienmēr atrada laiku,
kaut viņa pati strādāja vairāk kā 40 stundas nedēļā! Par to domāju, jo zinu, ka viņa arī bija pie jums un kaut
kā vienmēr viņa varēja atrast mirkli katram.
No sirds pateicos par izteiktiem līdzjūtības vārdiem un lūgšanām.
Mana mammiņa bija dziļi ticīga; iedomājos, ka debesu dārzos viņa tagad tik stāda puķes, jo ziedus viņa
mīlēja, un tie viņai apliecināja Dieva Radītāja labestību!
Tik daudz par ko pateikties!
Tik daudz par ko Viņu teikt!
Kristus mīlestībā,
Jūsu māsa Viņā, kas ir augšāmcelšanās un dzīvība un var palīdzēt, kad sāp,
Lauma
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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PĀRMAIŅAS DRAUDZES DZĪVĒ
Apsveicam!
2017. gada 25. februārī Sv. Krusta baznīcā ir salaulāti

Vaira Ziedare un Andreas Fedyszyn
* * *
Mūžībā aizgājuši
Velta Lidija Milda Bērziņš 18.07.1916. – 17.02.2017.
Imants Bruns
02.08.1967. – 05.03.2017.

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

IZMAIŅAS VALDES SASTĀVĀ
Valde ziņo, ka Aivars Saulītis, ilggadīgais draudzes kasiera substitūts Latviešu ciemā, lūdzis valdei viņu
atbrīvot no kasiera substitūta pienākumiem. Savā un visu draudzes darbinieku vārdā izsaku Aivaram sirsnīgu
paldies par piecu gadu padarīto darbu, strādājot draudzes labā.
Valde mudina draudzes saimi, kas dzīvo ciemā, no sava vidus izraudzīt ciemam nākošo draudzes kasiera
substitūtu.
Par tuvāku informāciju par kasiera substitūta pienākumiem, lūdzu, sazinieties ar draudzes kasieri Andri
Atvaru.
Kārlis Kasparsons
Draudzes priekšnieks
2017. gada 20. martā
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

DIBINĀT INTEREŠU GRUPU
Valde ierosina dievkalpojumu apmeklētājiem dibināt savu interešu grupu, kas pēc dievkalpojuma baznīcas zālē uz lielā ekrāna rādītu izraudzītas latviskas un reliģiskas video izrādes.
Pārrunāsim ideju par interešu grupas dibināšanu pie kafijas galda pēc baznīcas dievkalpojumiem aprīļa
mēnesī.
Kārlis Kasparsons
Draudzes priekšnieks
2017. gada 20. martā
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

SVEICAM JUBILĀRI!
LŪCIJA ZAĶĪTE 19. martā nosvinēja savu 106. dzimšanas
dienu. Dzimusi 1911. gadā, Aucē.
Lūcija Zaķīte ar mazmeitu Sandru.

Draudzes Vēstis
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ZIEDOJUMI, PALĪDZOT MŪSU BAZNĪCAI
Draudzes Valdes vārdā izsaku lielu paldies ziedotājiem par katru ziedojumu –
no vismazākā līdz pat lielākajam!

Izsaku īpašu paldies par sekojošo ziedojumu
Ēriks Vēliņš – $ 1 500.

Ziedojumi pāri par $100:

Brigita Muške, Valija Belūns, Baiba un Juris Millers;

Ziedojumi līdz $100:

L. Riters, N. Niteckis, I. un N. Barens, V. Bendrups, J. Saltups, N. Žubecka, I. un K. Žubeckis, A. Gārša,
A. un V. Saltups, E. Laķis;

Ziedojumi līdz $50:

N. Vītolis, E. Smalkais, O. un S. Kapteinis, V. Crawford, A. van Oosterom, B. Vītoliņš, L. Lindiņš,
I. Pacers.

DRAUDZES NODEVAS – 2016./2017.g.
Gadskārtējās nodevas

Šī gada budžetā ienākums no nodevām bija paredzēts $ 52 800, t.i., no 400 draudzes locekļiem.
20. februārī izsūtīju 253 atgādinājuma vēstules, kas kopsummā bija vēl parādā $ 38 000.
Paldies par labo atsaucību, bet vēl 137 locekļi ir parādā $ 21 000.
Vēlreiz lūdzu draudzes locekļiem nekavējoši nokārtot savu maksājumu līdz 30. jūnijam, kad beidzas
finansiālais gads.
Pilnā nodeva –
$175
Self-funded Retirees – $175
Pazeminātā nodeva – $125
Studenti –
$125

Atgādinu, ka „draudzes nodevu atlaide pienākas studentiem vecumā no 16 līdz 20 gadiem un samazinātā nodeva pienākas tikai tiem draudzes locekļiem, kas saņem Pilnu Valsts Pensiju“ (pensionāri, kas
nesaņem pilnu valsts pensiju skaitās Self Funded Retirees un viņiem jāmaksā pilna nodeva.)

Nodevas var samaksāt:

Kasierim
– nosūtot čekus pa pastu, rakstot tos Melb.Lat.Ev.Lut.Cong vārdā;
Baznīcā
– Mārtiņam Biršam;
Elektroniski
– pārsūtot naudu uz mūsu Dnister kontu:
BSB: 704-235
Account no.: 00017508 (Ja maksājat no Jūsu Dnister konta, tad vēl jāpieraksta klāt burti “MEL”)
Reference (Ļoti svarīgi!): Jūsu vārds un uzvārds.

Kvīts par samaksāto nodevu tiks nosūtīta pēc pieprasījuma. Lūdzu pievienojiet sev adresētu aploksni ar pastmarku.
Andris Atvars
Draudzes kasieris
Draudzes Vēstis
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AIZGĀJĒJA IZVADĪŠANAS PROCESS
Ģimenes pārstāvis ziņo draudzes kasierim par draudzes locekļu aiziešanu mūžībā. Kasieris nosūta ģimenes pārstāvim izpildīt informācijas lapu par aizgājēju un pēc izpildīšanas to atgriezt kasierim. Kasieris ziņo
mācītājam par aizgājēju un pārsūta saņemto informāciju.
Informācijas lapā tiek uzrādīts: aizgājēja vārds, uzvārds, kad dzimis, dzimšanas vieta, kad miris,
miršanas vieta, vai aizgājējs ir bijis finansiāls loceklis pēdējos trīs gados, vai ģimenes loceklis tiek
kremēts jeb apbedīts, no izvadīšanas biroja jeb no baznīcas un adrese, mācītāja vārds vai selebranta
vārds.
Vadoties no augšup saņemtās informācijas, kasieris sastāda rēķinu un to nosūta ģimenes pārstāvim.
Piezīme: Ja ģimene nolemj rīkot izvadīšanu no Sv. Krusta baznīcas, tad ģimenes pārstāvim ir tā atbildība
par baznīcas, zāles un virtuves tīrību un iekārtu, lai atstātu tādu, kāda tā bija pirms izvadīšanas.

PELNU GULDĪŠANAS UN IZMAKSA SVĒTĀ KRUSTA BAZNĪCAS KAPSĒTĀ

Sarunas par pelnu guldīšanu ir jāuzsāk ar draudzes kasieri. Kasieris jūs informēs par guldīšanas procesu,
iepazīstinās Jūs ar kapsētas plānu un norādīs Jums urnas guldīšanas vietu, piemiņas plāksnītes lielumu un
plāksnītē VĒLAMO tekstu.
Pelnu guldīšanas izmaksa finansiāliem draudzes locekļiem
• Pirmā pelnu guldīšana		
$800
• Otrā pelnu guldīšana		
$800
Pelnu guldīšanas izmaksa tiem, kas nav finansiāli draudzes locekļi
• Pirmā pelnu guldīšana		
$1600
• Otrā pelnu guldīšana		
$1600
Visas urnu novietnes ir divvietīgas.
Piezīme: Kasieris vēlas uzzināt no draudzes locekļiem par iepriekš samaksātajām kapu vai urnu vietām
Sv. Krusta baznīcas nodalījumā Foknera kapsētā. Lai apstiprinātu savu rezervāciju un samaksu, draudzes loceklis tiek aicināts nosūtīt valdes kasierim kopiju no izsniegto kvīti.

THE FUNERAL SERVICE
The family’s representative notifies the Treasurer of family members’ departure. The Treasurer informs
the Pastor and forwards on the departed’s personal information.
Information forwarded: family name, given names, date of birth and birthplace, date and place of
death, was the departed a financial member of the Congregation for the past three (3) years, will the
departed be cremated or buried, name and address of the funeral service and funeral service Pastor’s
name.
The Treasurer will send an Invoice to the family’s representative based on the above information.
Note: If Funeral Service is held at Latvian Church, it is the Family’s Representatives responsibility to leave
the church, kitchen and hall clean and tidy and the furniture as per original set up.

INTERMENT COSTS AT LATVIAN SECTION, SEVENTH AVENUE,
FAWKNER CEMETERY

The Treasurer will inform the family’s representative as to the location of the allocated niche for urn
placement and the dimension and wording for the memorial plaque.
Urn placement cost:
For a financial member of our congregation
• 1st Urn placement 		
$800
• 2nd Urn placement		
$800
For a non-financial member of our congregation
• 1st Urn placement		
$1600
• 2nd Urn placement		
$1600
Interment niche can accommodate two standard urns.
Draudzes Vēstis
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DIEVKALPOJUMI
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

Dievkalpojums.

Sv. Mateja baznīcā
Futskrejā

16. aprīlī
plkst.6.30

Lieldienas RĪTA dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

16. aprīlī
plkst.11.00

Lieldienas RĪTA dievkalpojums.

Latviešu ciemā

30. aprīlī
plkst.11.00

Dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

7. maijā
plkst.11.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

14. maijā
plkst.11.00

Ģimenes dienas dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

21. maijā
plkst.11.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

28. maijā
plkst.11.00

Dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

4. jūnijā
plkst.11.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

11. jūnijā
plkst.11.00

Aizvesto piemiņas dienas dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

18. jūnijā
plkst.11.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

25. jūnijā
plkst.11.00

Dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

Draudzes Vēstis
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JŪLIJĀ
2. jūlijā
plkst.11.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

9. jūlijā
plkst.11.00

Dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

16. jūlijā
plkst.11.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

23. jūlijā
plkst.11.00

Dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

30. jūlijā
plkst.11.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

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

BAZNĪCAS KALENDĀRS ĢIMENEI UN SABIEDRĪBAI
2017. gadam
5. martā
14. aprīlī
16. aprīlī
14. maijā
11. jūnijā
20. augustā
17. septembrī
7./8. oktobrī
29. oktobrī
5. novembrī
12. novembrī
18. novembrī
26. novembrī
10. decembrī
24. decembrī

Oskara Kalpaka un Studentu rotas piemiņas dievkalpojums.
Lielās Piektdienas dievkalpojums plkst. 11.00.
Lieldienas RĪTA dievkalpojums plkst. 6.30.
Ģimenes dienas dievkalpojums plkst. 11.00.
Aizvesto piemiņas dievkalpojums plkst. 11.00.
Dievkalpojums plkst. 11.00.
PILNSAPULCE plkst. 12.00 baznīcas zālē
Dievkalpojums plkst. 11.00.
DRAUDZES PĻAUJAS SVĒTKI plkst. 12.00 baznīcas zālē.
Baznīcas TALKA plkst. 10.00.
Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums plkst. 11.00.
Tiek pieminēti ģimenes locekļi, kas nav guldīti draudzes kapos.
Kapsētu TALKAS plkst. 10.00.
11. novembra – Lāčplēša dienas dievkalpojums plkst. 11.00.
Karavīru piemiņas diena; akts un referāts sekos baznīcas zālē.
Latvijas Valsts proklamēšanas dienas dievkalpojums.
Kapusvētki – svētbrīži 3 kapsētās.
Sv. Krusta plkst. 10.00; māc. Buģa plkst. 11.00; māc. Kociņa plkst. 11.30.
Ziemassvētku Ieskaņas koncerts plkst. 11.00.
Ziemassvētku dievkalpojums plkst. 11.00.

Sv. Krusta baznīcā
Sv. Krusta baznīcā
Sv. Krusta baznīcā
Sv. Krusta baznīcā
Sv. Krusta baznīcā
Sv. Krusta baznīcā
Sv. Krusta baznīcā
Sv. Krusta baznīcā
Sv. Krusta baznīcā
Foknera kapsētā
Sv. Krusta baznīcā
Sv. Krusta baznīcā
Foknera kapsētā
Sv. Krusta baznīcā
Sv. Krusta baznīcā

Kārlis Kasparsons
Draudzes priekšnieks
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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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 kafijas 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

Aprīlis
2.

Latviešu ciemā

9.

D. Stils

14.

D. Stils

14.

M. Biršs

16.

M. Biršs

16.

Latviešu ciemā

30.

D. Stils

J. & M. Ozoli J. Ozols

M. Ozols

J. Kārkliņš
Futskrejā – Sv. Mateja baznīcā

I. & E. Ārīši

J. Kārkliņš

K. Nemīro

E. Ārītis

I. Ārīte

I. Ārīte

Maijs
7.

Latviešu ciemā

14.

M. Biršs

21.

Latviešu ciemā

28.

D. Stils

J. & M. Ozoli J. Ozols
T. Pindard

M. Ozols
G. Pindard

G. Pindard

Jūnijs
4.

Latviešu ciemā

11.

M. Biršs

18.

Latviešu ciemā

25.

D. Stils

J. & M. Ozoli J. Ozols

M. Ozols

I. & E. Ārīši

I. Ārīte

I. Ārīte

G. Pindard

G. Pindard

E. Ārītis

Jūlijs
2.

Latviešu ciemā

9.

M. Biršs

16.

Latviešu ciemā

23.

D. Stils

30.

Latviešu ciemā

J. Kārkliņš
T. Pindard

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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BAZNĪCAS UN PAGALMA TĪRĪŠANAS DEŽŪRAS 2017. GADAM
ROSTER OF CHURCH UPKEEP FOR 2017
Mēnesis

Baznīcā

Janvāris – January
Februāris – February
Marts – March
Aprīlis – April
Maijs – May
Jūnijs – June
Jūlijs – July
Augusts – August
Septembris – September
Oktobris – October
Novembris – November
Decembris – December

Baznīcas valde
Baznīcas valde
Deju kopa „5. Ritenis“
Bērnudārzs „Daina“
Deju kopa „Ritenītis“
Bērnudārzs „Daina“
Deju kopa „5. Ritenis“
Bērnudārzs „Daina“
Deju kopa „Ritenītis“
BAZNĪCAS TALKA
7./8. oktobrī – 7/8 October
Deju kopa „5. Ritenis“
Deju kopa „Ritenītis“

Pagalmā
Baznīcas valde
Baznīcas valde
Deju kopa „5. Ritenis“
Bērnudārzs „Daina“
Deju kopa „Ritenītis“
Bērnudārzs „Daina“
Deju kopa „5. Ritenis“
Bērnudārzs „Daina“
Deju kopa „Ritenītis“
BAZNĪCAS TALKA
7./8. oktobrī – 7/8 October
Deju kopa „5. Ritenis“
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
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

INFORMĀCIJA
Mācītāja pieņemšanas – kancelejas stundas Sv. Krusta baznīcā ir mainītas:
Otrdienās no plkst. 14.00-17.00, kā arī citā laikā, iepriekš vienojoties ar mācītāju.
Katra mēneša pēdējā svētdienā dievkalpojuma sākumā mācītāja uzruna bērniem, un baznīcas zālē pēc kafijas galda plkst. 13.00 Bībeles studijas.
2017. gada tēma: Mārtiņš Luters-reformators.
Svētdien, 9. aprīlī, pēc dievkalpojuma baznīcas zālē ap plkst.12.30
Laumas Zušēvicas konsekrācija bīskapes amatā par LELBĀL Arhibīskapi dievkalpojuma DVD demonstrēšana.
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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INTERVIJA – LAUMA ZUŠĒVICA
Melburnā, 2016. gada 27. novembrī pēc dievkalpojuma Sv. Krusta baznīcā.
Ilze Nāgela: Cienījamā arhibīskape, mīļā Lauma, ar kādām domām Jūs šoreiz braucāt uz Austrāliju?
LELBĀL arhibīskape Lauma Zušēvica: Galvenokārt ar lielu pateicību. Kad te biju pirms trim gadiem,
es mazliet iepazinu cilvēkus, un tagad bija sajūta, ka atgriežos daļēji kā mājās, jo nav jāsāk ar katru no sākuma iepazīties. Starplaikā esmu centusies izsekot, kas notiek. ALELDA prāvests Jānis Priedkalns ir mūsu prezidija loceklis, un telefona sarunās mēs jau dzirdam, kā te iet. Braucu šurp ne tikai izpildīt savu pienākumu,
bet ar prieku būt kopā ar cilvēkiem šeit.
IN: Kā vērtējat te nule notikušas sinodes darbu? (Sinode notika 2016.g. 26.nov.)
LZ: Es domāju, ka pamata bija administratīvi jautājumi, kas tika pārrunāti. Es nebiju no paša sākuma, es ierados
ar mazu nokavēšanos tieši no lidostas, bet liekas, ka viss gāja gludi. Es zinu, ka ir bijušas kādreiz domstarpības starp
pārvaldes locekļiem, kas šeit ir, bet likās, ka darbs gāja uz priekšu. Es biju pateicīga, ka pieņēma budžetā arī atbalstīt
domu, ka vasaras vidusskolā izmaiņas kārtā var būt mācītāji no citām valstīm, kas nāktu te un mācītu jauniešus.
IN: Kādas, Jūsuprāt, te ir notikušas maiņas kopš Jūsu iepriekšējās vizītes?
LZ: Man mazliet vairāk likās, ka stāstīja par rūpēm, ka draudze iet mazumā. Es saprotu, ka mēs un visa
pasaule vērtējam ar skaitļiem – cik daudz. Un vērtē cilvēka vērtību kādreiz pēc tā, cik viņš bagāts naudas
ziņā. Es cerētu, ka draudzēs mēs to pārvarētu, jo mazums nenozīmē nabadzību. Es domāju, es cerētu, ka
atrastos un nāktu jaunāka gada gājuma cilvēki. Ar visu cieņu pret vecākiem, kas ir amatos, un varētu viņus
ievadīt tajā lomā. Kristīne Saulīte ir viena no jaunākām, bet es zinu, ka Melburnā ir jauni cilvēki, un te arvien ir liels potenciāls. Es gribētu, lai nāk palīgā mācītājam, prāvestam Priedkalnam un visiem, kas patreiz
darbojās. Amata brāļi un amata māsas no Latvijas tiešām ir iedvesmojoši, jo viņi riskē ar visu.
IN: Kā, Jūsuprāt, te Austrālijā notikusī sinode salīdzinās ar sinodēm Amerikā un citās zemēs?
LZ: Es domāju, ka mazliet ir atšķirība; jums te ir īsāka sinode, jo principā vienā dienā šeit viss darbs ir padarīts.
Mēs sinodes gandrīz vai tīšām pagarinām, papildinām. Parasti ir lekcijas; lektori, kas parasti ir vieslektori, ar kādu
teoloģisku jautājumu vai apskatu. Bieži ir vakara programmas – kāds koncerts, dodot kāda citādāka veida garīgo
maizi. Mums ir garākas sinodes, bet mums tas ir arī kā stiprinājums draudžu mācītājiem un draudzes locekļiem,–
tas nāk gandrīz kā tāda atpūta, atspirgšanas laiks. Ne tikai praktiskus darbus darīt, kas arī ir jādara. Tās varbūt
mazliet ir tās atšķirības. Lielbritānijā, arī Vācijā un ASV (es neesmu bijusi Zviedrijā) – visās ir garākas sinodes.
IN: Cik patreiz Latvijā ir LELBĀL draudzes?
LZ: Mums ir Rīgas, Aizputes, Liepājas; Cīravas draudze ir lūgusi viņus uzņemt, Pārdaugavā būtu jau
sestā draudze; sākām īrēt metodistu baznīcā telpas, kur prāvests Žolts ar mācītāju Gundaru Bērziņu uzsāktu
vēl vienu mūsu draudzi. Mēs šur tur esam iecerējuši, esam dzirdējuši par potenciālām draudzēm.
IN: Tad tagad būtu 5 LELBĀL draudzes Latvijā?
LZ: Jā, piecas,– kas jau ir, sestā,– kas nāk un septītā,– kas top.
IN: Kā, Jūsuprāt, turpināsies šī abpusējā teritorijas dalīšana, ja tā var teikt?
LZ: Ir jāuzsver, mēs negribam iekarot! Kā es iepriekš esmu minējusi, šobrīd būtu divas tiesīgas un līdzvērtīgas luterāņu baznīcas Latvijā. Katra ar savu pieeju zināmos jautājumos (tāpat kā Amerikā ir Mizuri un Viskonsīnas, American Lutheran Church ...utt., utt.). Nē, ne citā teritorijā ieiet, ne arī īpaši atņemt kādu draudzi,
bet atsaukties, ja kāda draudze vēlas pievienoties. Būtu izvēle. Dievs dod brīvu izvēli tik daudzās lietas, pat –
vai viņam ticēt vai nē... Pat tādu izvēli viņš mums dod. Es domāju, ka tāpēc mēs esam gatavi teikt, ka mums
arī vēsturiski ir pamatotas tiesības, vismaz līdztiesības Latvijā būt. Uz kāda pamata mūs visus norakstīt?
IN: ...baznīca ārpus Latvijas taču nāca no Latvijas.
LZ: Tiešām! Esam dzirdējuši: jūsu mācītāji emigrēja, aizbrauca no Latvijas... Mana atbilde ir: Viņi neemigrēja
un viņi neaizbrauca; viņi izbēga! Paldies Dievam, par tiem, kas palika un uzticīgi kalpoja. Paldies Dievam, par
tiem, kas riskēja ar nezināmo, ar neko nezināmo par ārpus Latvijas... Klāvs Bērziņš teica: arī man pie tās Vecās
Ģertrūdes tie ķieģeļi ir mani, tā ir manu senču, manas ģimenes baznīca. Mēs piedāvājam dot cilvēkiem iespēju būt
ar mums, kas līdzīgāk domā. Es domāju, ka Latvijā paralēli darbojas divas līdzvērtīgas un līdztiesīgas baznīcas.
IN: Un kas tad joprojām ir tās pašas būtiskākās atšķirības LELBĀL un LELB?
LZ: Es domāju, ka šis jau ir pārgājis uz teoloģijas izpratni – kā mēs izprotam Dieva vārdu, patiesību; kā
interpretējam zināmus Bībeles pantus. Krasākais, vieglākais, kur identificēt atšķirības, ir tieši mācītāju jautājums; mēs ordinējam un mums gandrīz puse no garīdzniecības ir sievietes. Un arī tas, ka mums ir atšķirīga
izpratne par baznīcas hierarhiju. Arhibīskapam Vanagam ir tiesības nosūtīt kādu mācītāju uz draudzi, neatkarīgi no tā, ko draudze vēlas; viņam ir tiesības pateikt, kur jābrauc garīdzniekiem un kur nē.
IN: Vai redzat iespēju, ka LELBĀL un LELB apvienotos?
Draudzes Vēstis
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LZ: Es domāju, ja mēs varētu pārvarēt dažu būtisko teoloģisko jautājumu dažādu izpratni, citiem vārdiem,
tuvotos vienai vai otrai interpretācijai kā visa baznīca, te būtu kāda cerība, kas pastāv vienmēr. Bet tagad viņi
ir rīkojušies vēsturiski liktenīgi ar to, ka kādreiz ordinēja un tagad liedz ordināciju un pārraksta darbības noteikumos, sašaurinot to loku no tiem, kas var kalpot Kristum, atsaucoties ordinācijas aicinājumam. Un tas ir,
kas tiek liegts; ierobežot, es teiktu, Dieva gribu. Jēzus saka: „Ja jūs mani esat izredzējuši, es jūs esmu izredzējis.“
Mēs, kā baznīca vērtējam Dieva aicinājuma sagatavotību, piemērotību arī ieiet zināmos amatos. Jā, kādreiz ir, ka cilvēks tikai iedomājas, ka es visu varu, bet varbūt nav izglītojies, nav piemērots. Baznīcu apvienošanās vienmēr bija ar tādu cerību. Es negribētu, ka vienmēr saka: jūs tie liberālie. Tas vārds ir it kā tik negatīvs dēļ atvērtās, brīvās domāšanas. Mēs esam vairāk impulsīvi; mēs meklējam vietu katram Dieva bērnam
un atbrīvot viņu no tiem grēkiem, kas viņu tur vai attur kļūt pilnvērtīgākam Kristus kalpam. Grēks ir, mēs
zinām, bet to teikšanu vienmēr, jāatstāj Dieva žēlastības visu ietverošā spēkā.
IN: Cik liels skaits sieviešu ir LELBĀL garīdznieku vidū?
LZ: Patreiz ir apmēram puse. Es domāju, ka līdzsvarojumam jābūt, jo mums bija kādu laiku, kad, jāsaka
atklāti, sievietes bijušas pārsvarā. Es domāju, ka līdzsvarojums ir ļoti labs. Un tagad, kad Latvija ienāk mūsu
apgabalā, tad šobrīd arī vīrieši mācītāji pārnāk pie mums. Mūsu baznīcā ir izlīdzinājies tas, kas iepriekš bija,
kad Vanags neordinēja sievietes, un vesela rinda mācītājas meklēja ordināciju pēc izglītības pie mums.
IN: Par nosaukuma maiņu; LELBĀL vietā – Latviešu luteriskā baznīca! Labi un vienkārši.
LZ: Jā, labi, bet kādreiz jāpaskaidro, ka mēs neesam vienā vietā. Kāds iebilda, ka tad jābūt vispasaules.
Mana atbilde, ka visur pasaulē mēs neesam.
IN: Kāds Jums ir bijis šis laiks arhibīskapes amatā?
LZ: Tas ir bijis vienā skrējienā... Es pateicos savai draudzei un ģimenei par apbrīnojamu pretimnākšanu un
arī kopīgu kalpošanu. Es nezinu, kā es esmu kādreiz varējusi, ne tik daudz domājot par sevi, bet par visu, kas
ir pēkšņi sakritis, ka tie darbi tiek darīti, un es viena nespētu tikt galā ar visiem darbiem. Ir daudz konferenču,
uz kurām es tieku aicināta, galvenokārt Eiropā, un esmu pateicīga, ka es esmu sākusi atrast cilvēkus, kurus
deleģēt savā vietā. Un es zinu, ka ir dažas vietas, kur jābūt arhibīskapei klāt, un ir citas vietas, kur es varu
kādu deleģēt. Es sāku pieņemt, ka laiks tik ātri skrien kā virpuļvētra, bet esmu tādā iekšējā mierā. Es esmu
ļoti pārsteigta par to un Dievam pateicos par to. Es daru to labāko, ko es varu, bet vienmēr ir cīņa ar sevi.
Es nekad neesmu domājusi, ka man visur un vienmēr jābūt vienai pašai visu pārstāvēt. Mums ir ļoti labi
prezidija un virsvaldes locekļi, kam jāuztic un jādod zināmus darbus. Manā sirdī ir miers, ka, darot to labāko, ko es varu, tad tomēr netieku galā ar visu kādreiz, jo šis ir kopīgs darbs, tas ir kopīgs ar citiem. Es domāju,
ka Elmārs (Red. arhibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis) līdzīgi tā darīja.
IN: Bet vai tie, kam uzticies, arī iegūst no tā...
LZ: Paliek labāk, kur es uzdrīkstos. Es vienmēr esmu uzticējusies cilvēkiem un gribējusi vienmēr, lai viņi
vairāk uzņemas. Interesantā veidā, nāk iekšā jaunās paaudzes garīdznieki, un es gribu, lai arī viņi, piemēram,
Pasaules luterāņu forumā tiek iepazīti. Es gribu sagatavot turpinājumu, un lai viņiem ir arī iespējas. Man
ievads kā LELBĀL prāvestei Amerikā bija ļoti garš – 9 gadi; es biju arhibīskapa garīgā vietniece, un tas mani
sagatavoja diezgan pilnīgi. Bet nāca klāt Latvija, nāca klāt Īrija, nāca klāt jaunas situācijas, bet paliek arvien
padomdevējs – ļoti palīdz – bijušais arhibīskaps, bet arī citi. Ir kopīgs darbs, kas man nesis mieru, ka es varu
pamazām vienkārši uzticēties un teikt, lūdzu, ejiet. Un cilvēki pieņem, ka es visur nevaru būt, un ir tikai 24
stundas diennaktī. Man bija arī nedaudz savādāks plānots Austrālijas brauciens, bet lietas mainījās... Ir sacīts
Dievs, ģimene un tad darbs un varbūt mēs nodarām pāri ģimenei, veltot visu sevi darbam...
IN: Kāds Tavs vēlējums latviešiem Austrālijā?
LZ: Ticēt, cerēt un drosmīgiem būt un neuzdot! Un vēl arvien es gribētu uzrunāt jaunos cilvēkus Austrālijā. Es esmu pārliecināta, ka viņi nav pret savu baznīcu, un es ticu, ka viņiem ir tik daudz citas lietas, un
ģimenēm bērni un viss latviskais. Bet ja nebūs tie, kas nāks un turpinās draudzēs un centros? Jo tie ir tie,
kas dos spēku un atbalstu visai sabiedrībai, skoliņām. Bet ja nebūs kādu dienu, kur kristīt, kur laulāties, kur
iesvētīties...? Un tad būs liels tukšums, ko viņi varbūt neapzinās tagad, jo ir tik aizņemti...
Es gribu novēlēt garīdzniecībai un draudzei un draudzes vadībai uzticēt ne tikai garīdzniekiem veidot
programmas, veidot notikumus bērniem ar ģimenēm.
Kādreiz es domāju, viņi skrien un skrien, un tad šur un tur vairs nav draudzes... Bet draudzei esot, ko visu
viņi vēl saņemtu? Viena draudze ir pamatā no tā paša vārda draugs, draudzības, un viss tas ar Jēzus vispirms,
un viens ar otru un cits ar citu. Es esmu redzējusi, kur cilvēki atdot sirdi viens otram, palīdzot, un tas nav tikai dabiski, to mācās kopīgi, kā to darīt. Arī Austrālijā, kur laikam ir daudz mierīgāk, tomēr savā aizņemtībā
vajag atrast arī kaut ko sev, arī mieru, un te ir arī iespēja to dabūt. Ticu, ka Kristus arī pilnvērtīgu cilvēku var
veidot, lai tev pietiek arī spēka, izejot pa durvīm un visu to nedēļu nostrādāt.
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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MEKLĒJAM MĀJAS, LAI ATVĒRTU DURVIS!
Varbūt tieši Jūsu rokā ir atslēgas?

Atsaucoties izjustam Dieva aicinājumam un latvju tautas māsu un brāļu lūgumiem, ar
2016. gada 31. maiju Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Ārpus Latvijas ir atgriezusies
Latvijā, zemē, kurā bija dzimuši visi mūsu bēgļu gaitās nonākušie garīdznieki un latviešu
ev. Baznīcas ārpus Latvijas dibinātāji. Tagad, tāpat kā toreiz, mūsu galvenā cerība ir no visas
sirds tā kalpot, ka katram un katrai Latvijā un ārpus tās palīdzam iepazīt Kristu un Viņa visaptverošo, dziedinošo, iepriecinošo, glābjošo, Dieva mīlestības un žēlastības pilno Evaņģēliju.
Rīgā mums nav savas mājas. Pateicamies anglikāņu un metodistu draudzēm par atbalstu, bet meklējam paliekamas telpas. Līdzīgā stāvokli ir Vācu Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Latvijā. Kopā ar viņiem meklējam piemērotu zemes gabalu Rīgā vai tās tuvumā, lai tur uzceltu Baznīcas centru. Varbūt Jums tāds pieder? Cik gan
lielu svētību Jūsu ziedojums nestu, ja uz šī zemes gabala celtos dievnams! Baznīcas centrs ar atvērtām durvīm!
Varbūt Jums pieder ēka, kuru varētu pārveidot par tādu Baznīcas centru. Mēs zinām, ka dzīvo Kristus
miesu izveido cilvēki, ne ēkas, bet lai mēs efektīvāk varētu veikt savu misiju, vajadzīgas telpas, kur sanākt.
Tādēļ – meklējam mājas, lai atvērtu durvis! Meklējam Jūs! Gan Vācu Baznīca, gan mēs būtu dziļi pateicīgi
par Jūsu līdzdalību mūsu Dieva dotajā darbā!
Aicinām sazināties ar Latvijas prāvestu Kārli Žolu, lai iegūtu tuvāku informāciju vai lai dalītos ar labām ziņām, ka esat saklausījuši aicinājumu un vēlaties kopā ar mums celt mājas vietu un līdz ar to Dieva valstību Latvijā!
Prāv. Kārļa Žola epasts ir: karliszols@gmail.com. Varat rakstīt arī man, pastorlauma@gmail.com, kas raksta Jums ar lielu pateicību par iespēju ar Jums dalīties domās un cerībā uz iespēju tuvāk iepazīties un kopā
kalpot Viņam, kas ir un paliek katras pilnīgās dāvanas Devējs.
Lai Dievs svētī!
+ Lauma Zušēvica
Arhibīskape
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

Kad apkopt māju un dārzu paliek par grūtu un esiet gatavi pārcelties
uz mazāku īpašumu, apsveriet izvēles, novērtējot ieguvumus
Vienstāva
Dzīvoklis senior ļaužu ciemā
Dzīvoklis
dzīvoklis pilsētā
daudzstāvu mājā
• Mazāks dzīvoklis
• Mazāks dzīvoklis • Mazāks dzīvoklis
• Bez dārza
• Mazāks dārzs
• Mazāks dārzs mājās apkārtnē
• Māja ir privātīpašums
• Celtnes un dārzi apkopti
• Līdzīga vecuma iemītnieki
• Dzīve ciemā droša
• Ciemā ir palīdzība negadījumos
• Medicīniskā ātrā palīdzība katru dienu 24 stundas
• Skaistas un ērtas sabiedriskās telpas
• Regulāri dievkalpojumi uz vietas
• Plaša bibliotēka
• Frizētava
• Ciema autobusi
• Daudz organizētu darbību: Novuss, bowls (telpās), utt.
• Draudzība pēc izvēlēs, ciemā dzīvo dažādu profesiju pārstāvji
• Mierīga dzīve – mierīgs prāts
Tuvāko informāciju variet saņemt no ciema pārvaldnieces Ingrīdas Hawke:
60 Fraser Cres., Wantirna South Vic 3152, Tel: 03 9800 2977, epasts: administration@latvianfs.org.au
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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 Tel. 9850 1248
e-pasts: kkaspars@bigpond.net.au
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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Piektdien, 14. aprīlī,
notiks

Lielās Piektdienas dievkalpojumi
Plkst. 11.00 – Svētā Krusta baznīcā
Plkst. 14.00 – Sv. Mateja baznīcā Futskreja
Svētdien, 16. aprīlī,
notiks

Kristus Augšāmcelšanās dievkalpojumi
Plkst. 6.30 – Svētā Krusta baznīcā
Plkst. 11.00 – Melburnas Latviešu ciemā
SATURA RĀDĪTĀJS
Arhib. Lauma
Kārlis Kasparsons
Māc. Dainis
***
***
***
***
***
Andris Atvars
***
***
Kārlis Kasparsons
***
***
Māc. Dainis
Ilze Nāgela
Arhib. Lauma
Latviešu Ciems
***
***
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5
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5
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