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Nr. 483             2012. g. jūnijs, jūlijs, augusts 

 

,,Slavēts lai Tas Kungs diendienā, Viņš nes mūs pašus. Dievs ir mūsu 
Pestītājs!’’ (Ps 68:20) 

 
 Lai slava un pateicība Tam Kungam par Viņa lielo žēlastību, Kurš mūs tik brīnišķi vada un 
nes uz savām rokām! Dievs nes mūs visus!  
 
 Tā būtu vislielākā svētība un bagātība, ticības apliecība  un laime, ja ikviens  no mums, šos 
Dieva vārdus varētu ne tikai teikt ar lūpām, bet katru dienu piepildīt! ,,Dievs  mums ir Dievs, kas 
mums var palīdzēt.’’ (Ps 68:21a) 
 

,,Tā ir Tā Kunga žēlastība, ka mēs vēl neesam pagalam; Viņa žēlsirdībai vēl nav 
pienācis gals.’’ (Raudu dz.3:22) Tiešām, Dievs nes mūs visus, un tā ir Viņa žēlastība, ka mēs 
esam piedzīvojuši un svinējuši vēl vienus savas dzīves un Baznīcas gada Ciešanu un Lieldienu 
laika, Mātes – ģimenes un Vasarsvētku dienu svētību laiku! Tagad pēc Trīsvienības svētku 
svētdienas, esam iegājuši, mūsu Baznīcas gada tā saucamajā - bezsvētku laikā.   

 
Paldies Tam Kungam, ka Viņš mums ir apsolījis savu klātieni ik dienas līdz pasaules galam! 

Dievs vēlas būt ar mums vienmēr, ne tikai svētkos, svētdienās un saulainās dienās! Viņš grib, lai 
mēs nekad nepazaudētu Viņa tuvumu, un būtu vienmēr kopā – DIENDIENĀ! 

 
Tas Kungs redz un zina visu par mums; Viņš redz mūsu sirdi! Dievs ļoti, ļoti vēlas, lai mēs 

Viņu teiktu un slavētu no visas sirds, pazemībā un ticībā! Slavēt, tas nozīmē, ne tikai ar vārdiem 
Viņu teikt, bet ar visu savu dzīvi! 

 
 Tik dažādi veidi kā mēs varam slavēt To Kungu. Dieva slavēšanā mums ir milzīgas un 
neizsmeļamas iespējas! Tie nav tikai vārdi! Jo Tas Kungs pats mums dod šīs iespējas. Ne jau mēs 
paši esam tie īstie darītāji. Protams, ka nē! Kristus saka: ,,jo bez Manis Jūs nenieka nespējat 
darīt.’’ (Jņ.15:5) Katrs no mums, katrs savā vietā un kopā ar To Kungu varam to īstenot! Mums 
Dievs dod vēl šo laiku, šo dienu, lai varētu Viņu teikt un apliecināt!   
 
Mūsu Pestītājs – Jēzus Kristus ir mūsu  īstais un vienīgais paraugs kā mēs varam ar savu 

dzīvi un kalpošanu slavēt Dievu! 
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 Kādreiz pat kristieši domā, ka Dievu var slavēt tikai ar dziesmām, lūgšanām un skaistiem 
vārdiem!? Protams, var arī tādā veidā, ja viss nāk no sirds ticības un pateicības Tam Kungam, tad 
cilvēks nevar klusēt! Bet tomēr, patiesā Dieva slavēšanā nekas nav no ārišķības, reklāmas un 
skaļuma.  
 
Tā ir sirsnīga velēšanās noliekties pie tā, kuram ir grūtāk nekā man. Tā ir savas rokas 
sniegšana, tam kam tā ir vajadzīga, neko neprasot pretī. Tā ir mana laika, uzmanības un 
mīlestības sniegšana citiem priekos un bēdās. Tā ir vēlēšanās citiem rādīt ar savu dzīvi un 
liecībām: ,,Teici To Kungu mana dvēsele, un viss kas manī, Viņa svēto Vārdu!’’ (Ps 103:1) 
Tā ir pateicība Dievam arī grūtībās, ciešanās, asarās, bēdās, zaudējumos, apsūdzībās, 
problēmās, slimības,..., un arī nāves ēnā, jo... „Dievs Tas Kungs mūs izglābj arī no naves,’’ 
(Ps 68:21b)  
 
 Lai katru rītu pamostoties – uzsākot  jaunu dienu, lai arī ko tā nestu, dienas vakarā un dzīves 
novakarē varetu pateicībā teikt: 
       ,,Slavēts lai ir Tas Kungs diendienā! Dievs ir mans Pestītājs!’’ 

Sirsnībā, 
Māc.Dainis 

 

 

 

INFORMĀCIJA 
Mācītāja kancelejas stundas Sv.Krusta baznīcā 

Katru trešdienu no plkst.12:00 – 14:00 
(kā arī vienojoties ar mācītāju – citā laikā) 

 

KATRA MĒNEŠA PIRMAJĀ SVĒTDIENĀ 
Pēc dievkalpojuma plkst.11:30 mācītāja referāts baznīcas zālē 

 
 

15.jūlijā plkst.10:00 - Dievkalpojums Svētā Krusta baznīcā 
prāvesta Kolvina Makfersona vadībā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVADĪTI 
 

  Gunārs Ādamsons    

     09.09.1925 – 03.03.2012 

         Velta Kamoliņš       

           04.01.1019 – 27.03.2012 

      Māra Misa           

 21.08.1943 – 07.04.2012 

  Biruta Putniņš       

      26.05.1916 – 03.03.2012 

  Lidija Miltiņš           

24.11.1925 – 14.04.2012 

 

                 KRISTĪTI                                              

2012.g. 4. martā  –  Aaron Alfred Nance 
(Vecāki Marcus un Deidre Nance) 

     2012.g. 11.martā  –  Krista Kasparsone   
(Vecāki Pauls un Ilze Kasparsone) 

             2012.g. 8.aprīlī  –  Ēriks Švarcs 
  (Vecāki Edvīns un Dace Švarcs) 

 

Raksti nākamām Vēstīm iesūtāmi  

līdz 2012. g. 6. augustam 
Rasmai Celmai  

56/62 Fraser Crescent, Wantirna South, 3152 

e-pasts: rasmac@virtual.net.au  

 (lūdzu kā “attachment”) 

 

mailto:rasmac@virtual.net.au
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SVĒTĀ KRUSTA DRAUDZES DIEVAKALPOJUMU KALENDĀRS 

2012. g. jūnijam, jūlijam, augustam 
 

2012. g. JŪNIJS 

3. jūnijā – plkst. 10.00 

Dievkalpojums. 

10. jūnijā – plkst 10.00 

AIZVESTO PIEMIŅAS DIEVKALPOJUMS 

un zupu pusdienas 

17. jūnijā – plkst. 10:00 

Dievkalpojums draudzes vecāku vadībā 

Plkst. 14.00 – Dievkalpojums Latviešu ciemā  

(draudzes vecāku vadībā) 

24. jūnijā – plkst. 10.00 

Dievkalpojums 
 

 

2012. g. JŪLIJS 

1.jūlijā – plkst. 10:00 

Dievkalpojums un zupu pusdienas 

8. jūlijā – plkst. 10:00 

Dievkalpojums.  

Plkst. 14.00 – Dievkalpojums Latviešu ciemā 

15. jūlijā – plkst. 10.00 

Draudžu dienu dievkalpojums. 

22. jūlijā– plkst. 10:00 

Dievkalpojums. 

29. jūlijā – plkst. 10:00 

Dievkalpojums draudzes vecāku vadībā 
 

 

2012. g. AUGUSTS 

5. augustā – plkst. 10:00 

Dievkalpojums draudzes vecāku vadībā un zupu pusdienas 

12. augustā – plkst. 10:00 

Dievkalpojums draudzes vecāku vadībā 

19. augustā – plkst. 10.00 

Dievkalpojums 

Plkst. 14.00 – Dievkalpojums Latviešu ciemā 

26. augustā – plkst. 10:00 

Dievkalpojums. 
 

 

Gatavosimies ………..           

              Svētdien 16.septembrī plkst 12'os 

           Melburnas latviešu nama lielajā zālē 

                                                                     notiks 

Sv. Krusta dāmu komitejas 

„LIELAIS SARĪKOJUMS” 
* Karstas pusdienas *  Kafijas galds  *  Loterija  

* Muzikāli priekšnesumi    * Tautas dejas 

Tuvāka informācija sekos! 
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DIEVKALPOJUMU DEŽŪRAS 2012. G. JŪNIJĀ, JŪLIJĀ, AUGUSTĀ 
 

Datums 

2012. g. 

Draudezes 

vecākie kalpo 

Apsveicēji Pie skaņu 

pastiprinātāja 

Altāri ziediem 

pušķo 
Virtuvē 

      

Jūnijs      

3. D. Stils I. Ārītis, E. Ārītis E. Ārītis I. Ārītis S. Caune 

10 D. Stils I. Brants T. Pindard G. Pindard G. Pindard 

17. M. Biršs I. Lecis I. Lecis A. Būmanis A. Būmanis 

24. D. Stils M. Ozols, J. Ozols J. Ozols M. Ozols E. Latišs 

      

Jūlijs      

1. M. Biršs D. Stils  

Z. Ādamsons 

D. Stils A. Rozītis A. Rozītis 

8. D. Stils I. Ārītis, E. Ārītis E. Ārītis S. Blāķis S. Caune 

15. M. Biršs I. Brants T. Pindard D. Samulis G. Pindard 

22. D. Stils I. Lecis 

A. Būmanis 

I. Lecis A. Būmanis E. Latišs 

29. M. Biršs I. Brants D. Stils I. Ārītis I. Ārītis 

Augusts      

5. D. Stils M. Ozols, J. Ozols J. Ozols A. Rozītis A. Rozītis 

12. M. Biršs E. Ārītis 

 

E. Ārītis D. Stils I. Ārītis 

19. D. Stils D. Stils 

Z. Ādamsons 

T. Pindard G. Pindard G. Pindard 

26. M. Biršs I. Lecis 

A. Būmanis 

I. Lecis A. Būmanis S. Caune 

      

Septembris      

2. D. Stils M. Ozols, J. Ozols J. Ozols M. Ozols I. Bērziņš 

      
 

 

============================== 

 

Draudzes nodevas 

 

2009-2010. gadam  $135 – valsts pensionāriem un studentiem $80 (iesk GST) 

2010-2011. gadam  $135 – valsts pensionāriem un studentiem $80 (iesk GST) 

2011-2012. gadam  $150 – valsts pensionāriem un studentiem $90 (iesk GST) 
 

Lūdzu čekus rakstīt uz: Latvian Ev. Lut. Congregation of Holy Cross 
 

Sūtot maksājumu pa pastu, lūdzu adresēt: 

A. Ziedars, 4 Livingstone Court, Mt Eliza  VIC  3930 

 
Draudzes nodevas var iemaksāt tieši draudzes bankas kontā caur  

Latviešu kreditkooperatīva 

BSB:  704 723    ACC NO:  725803 
Lūdzu citējiet jūsu uzvārdu un biedru numuru pie iemaksas norādījuma. 
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DRAUDZES PRIEKŠNIEKA ZIŅOJUMS 
 

Mīļie draudzes locekļi! 

 

Ir jau pagājuši pieci mēneši šinī darbības gadā un drīzumā mēs gatavosimies uz pilnsapulci. 

Starplaikā varu ar prieku ziņot, ka kopā ar mācītāju, draudzes darbinieki ir cītīgi strādājuši. 

Ir sastādītds jau pilns kalendārs visam atlikušam gadam; lūdzu skatīt tālāk. 

 Koris atkal pacilā mūsu prātus, ar jaukām skaņām. 

 Ir atjaunoti sarīkojumi, kā piemēram Dārza svētki. 

 No 14. -15. jūlijam Melburnā, pēc ilgiem laikiem, notiks Draudžu dienas. Piedalīsies 

arī prāvests Makfersons (MacPherson). Tuvākas ziņas sekos. 
 

Pateicības. 

Pēc ilggadīgās draudzes darbinieces Veltas Kamoliņas aizešanas mūžībā, ar skumjām sanēmu ziņu, ka tai 

pievienojusies arī mūsu ilggadīgā kora darbiniece Lidija Miltiņa. Abām dāmām sirsnīgi pateicamies par lielo 

darbu un aktīvo līdzdalību draudzē. 
 

Pārskatot draudzes 50 gadu pastāvēšanas grāmatu, visur saskatu Pētera Roņa, tā laika archivāra, lielo darbu. 

Atceros Pēteri arī no pilnsapulcēm, ar video kameru gatavībā. Nesen Pēteris bija archīva dokumentus 

nodevis Aivaram Brunam. Tas ir ļoti vērtīgs, vēsturisks krājums un mūsu pienākums tagad ir to uzturēt. 

Liels paldies Pēterim Ronim par šo darbu. 
 

Lielu pateicību izsakām arī Aivaram Brunam par neatlaidīgo un ilggadīgo kalpošanu Dievam un draudzei. 

Aivaram, veselības dēļ, diemžēl no īpašuma pārziņa darbiem bija jāatteicas. Novēlam viņam drīzu veselības 

uzlabošanos. 
 

Pēc ilgiem amata gadiem, no draudzes dāmu komitejas darba aiziet Inese Bērziņa. Viņas vietu pārņem Irēne 

Ziedare. Inese valdē paliek, kā vērtīga darbiniece. Paldies Inese! 
 

Paldies arī visiem pārējiem čakliem rūķīšiem un it sevišķi mācītājam! 
 

Šeit jāpiemin, ka arvien vēl trūkst pietiekoši darbinieku. Šo jautājumu valde patreiz apsver. 
 

No Ērika Rozīša ir ienācis priekšlikums atjaunot dievkalpojumus angļu valodā. Kā zinat katram 

pasākumam ir vajadzīga kritiskā masa. Lai šo jautājumu virzītu tālāk mēs noturēsim sanāksmi angļu 

valodā, svētdien 22. jūlijā pklst 15.00 baznīcas zālē. Visi ir laipni aicināti. 
 

Vēlu visiem atsprindzinoši un varbūt pie karstvīna, silti pavadīt ziemu. 
Eduards Lēmanis 

Draudzes priekšnieks 

 

============================== 

 

Baznīca - ķieģeļi vai gars? 
 

Ceļojot, darba uzdevumā, pa pasauli kādus 30 gadus, pārdomāju, ka vairums baznīcās, mazās vai varenās, 

var sajust Svēto Garu. Viens izņēmums, manuprāt, ir Svētā Marka (St. Marcus) katedrāle Venēcijā. Es tur 

jutos, kā iebraucamā vietā, vai šķūnī, kur cauri staigā daudzi cilvēki, bet ne kā svinīgā, svētā vietā. Lasām 

arī, ka Jēzum kādreiz nepatika tas ko Viņš redzēja Jeruzālemes templī. 

 

Pēc Lieldienām 2011. g. es jums  rakstīju "Vai Dievs Lieldienās paņēma atvaļinājumu?" par mazo, skaisto 

St. Pauls baznīcu Devonportā Jaunzēlandē, kur parasti mēdzu iegriezties, bet toreiz to atradu slēgtu. Neatlika 

nekas cits kā doties makšķerēt un noķert rekorda snapperi! (Par to, starp citu bija piezīme  vienā valdes sēdē, 

kurā nebiju klāt.) 

Šogad, svētdien 15. aprīlī, kopā ar Birutu un Andreju atkal nobraucām garām šai baznīcai. Par brīnumu tur 

bija rosība! Izrādās, ka baznīcu īrē viena cipriotiešu draudze un viņi tieši tad svētīja savas Lieldienas. 
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Apsveicinājāmies, saņēmām olas un bijām atkal priecīgi, ka Svētais Gars ir atgriezies šinī skaistā vietā. 

(Ieteicu, pēc izdevības to apciemot.) 

 

Painteresējos par baznīcas pagātni – tā celta 1916 gadā; blakus ir veci kapi, kur vecāko uzrakstu atradu no 

1890. gada. 

 

Mācītājs Aldis savā laikā mums mācija, ka ķieģeļi neko nenozīmē, bet svarīgs ir Gars! 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Lēmanis ar Birutu un dēlu Andreju  

Lieldienās  pie Ortodox baznīcas                   Vecie kapi blakus baznīcai. 

Devonportā, kas būvēta 1916. gadā. 

Eduards Lēmanis 

 

============================== 
 

Svētā Krusta draudzes Dārza svētki Tērvetē. 

 
 Rudenīgā, bet saulainā 29. aprīļa svētdienā Melburnas Sv. Krusta draudzes Dāmu komiteja aicināja 

apmeklēt Dārza svētkus gaidu un skautu nometņošanas vietā Tērvetē.  

 Svētkus apmeklēja draudzes piederīgie un mīļi gaidīti ciemiņi. Ar autobusu no Latviešu ciema un Sv. 

Krusta baznīcas atveda 18 personas, un no Džilongas otrā autobusā tālo ceļu mēroja 15 viesi. Lielākā daļa 

dalībnieku bija ieradušies ar savu transportu. Tērvetē saradās ap 80 personu no visām paaudzēm, kurus 

sagaidīja īsts „barista” gatavotas kafijas aromāts. 

 Dienas norisi mācītājs Dainis Markovskis ievadīja ar svētbrīdi, lietojot dažus pantus no 103. un 104. 

psalma, kur māca par cilvēka dzīves gājumu, Dieva žēlastību un Viņa, kā radītāja, darbiem. Svētbrīdi beidza 

ar agrākā laikā Dārza svētkos dziedātu prāv. Grosbacha sacerētu dziesmu: 
Tu esi svēts, Dievs, Tava vārda slavu Pauž ziedošs lauks un zilais debess jums. 
Kas izprast spēj gan mīlestību Tavu, Tu roku sniedzi zemes bērniem mums. 

Sekoja volejbola spēle. Viktoram izdevās sastādīt divas komandas, un tā ar spēli iepriecināt gan 

spēlētājus, gan skatītājus.  

Visu rītu pa virtuvi rosījās saimnieces un saimnieki. Lai gan jau smaržoja kāposti, desiņas un sīpoli, 

pirms pusdienām bija vēl pārsteigums – tautas deju priekšnesums. Tūdaliņ, tāgadiņ dejas tempu palēninot, 

dejotāji aicināja savā pulkā skatītājus. Tie pierādīja, ka vēl labi var atcerēties visas tūres.  

Sekoja garšīgas pusdienas pie galdiem Tērvetes lielajā telpā. Varēja iegādāties dzērienus gan glāzēs, 

gan pudelītēs, gan arī smaržīgo kafiju. Saldā ēdienā bija dabūjamas garšīgas tortes.  

Sarīkojuma laikā darbojās loterijas muciņa, daudzas lozes bija pilnas un uz galdiem rindojās laimestu 

klāsts. Svētku nobeigumā Valija aicināja visus vienoties kopīgās, priecīgās dziesmās. 

Tuvojās mājās braukšanas laiks. Dzintra pateicās visiem par atbalstu; rīkotāji, darbinieki, saiminieces 

un saiminieki, un palīgi saņēma sirsnīgu paldies un dāvaniņu. Darbiniekiem sākās lielais nokopšanas 

uzdevums, ciemiņi varēja atvadīties. 

Draudzes un apmeklētāju vārdā visiem darbiniekiem liels paldies. 

Zigrīda Ādamsone 
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Māc Dainis vada svētvbrīdi Dārza svētkos.     Virtuves palīgs Jānis Kaimiņs        Tautas dejotāji aicinājuši arī citus 

                                          cep desas pusdienām.            Dārza svētku dalībniekus pie dejošanas. 

 

 
============================== 

 

DĀMU KOPAS ZIŅOJUMS 
 

Kā jau rakstīts pēdējās Vēstīs, mūsu ilggadējā priekšniece, Inese Bērziņa 

atteicās no amata.  Izteicam milzīgu paldies Inesei par pašaizliedzīgo darbu un vadību.  

Gribu arī pieminēt mūsu bijušo priekšnieci, Veltu Kamoliņu, kura ir aizgājusi mūžībā.  

Paturēsim Veltu savās atmiņas un pateiksimies viņai par visu padarīto. 
 

Esmu uzņēmusies pildīt šo amatu līdz š.g. pilnsapulcei, tad apsvēršu vai varu turpināt iesākto.  

Protams, es aicinu jebkuru mūsu biedreni kandidēt.  Lūdzu ievērojiet, ka dāmu komitejas darbs un 

pienākumi nav mainījušies – tāpat notiek virtuves dežūras pēc kalendāra, tāpat vajag lai dāmas nestu 

maizītes/kūkas katru svētdienu.  Laipni lūdzu visiem draudzes locekļiem ziedot pārtikas preces, kā 

piemēram kafiju, tēju, kūkas, u.t.t. ko lietojam katru svētdienu pēc dievkalpojuma.  Ziemas mēnešos 

atsāksim zupu pusdienas pēc dievkalpojuma – aicinu saimniecēm nākt talkā un palīdzēt sagatavot zupas šīm 

reizēm. 

Kopš uzņēmos šo darbu, esmu bijusi ļoti aizņemta ar visām ikdienas lietām kas saistītas ar baznīcas 

saimniecību.  Svētdien 11. martā notika Kalvja Jaunalkšņa referāts par Francijas ceļojumu.  Tur sagādājām 

pusdienas un vīnus franču gaumē, kamēr Kalvis stāstīja un rādīja bildes par savu ceļojumu.  Paldies Dzintrai 

Samulei par lielo palīdzību.  Lieldienās dalījām krāsotās olas baznīcēniem, kā jau tradicionāli to darām katru 

gadu.   
 

29. aprīlī noturējām draudzes „Dārza svētkus” Tērvetē.  Izbraukums bija labi apmeklēts, apmēram 80 

dalībnieku.  Paldies visiem kas palīdzēja rīkošanā.  It sevišķi paldies gribu pateikt Markum Zvirbulim, kurš 

nenogurstoši gatavoja garšīgu, smaržīgu kafiju visu dienu.  Paldies Inesei Bērziņai, Dailai Ziedarei, Jānim 

Kaimiņam, Vairai Ziedarei, Valdai Jefimovai, Laimai Ziedarei, Elīnai Ziedarei par palīdzību apkalpojot un 

pabarojot šo lielo ļaužu baru.  Paldies Martai Apinei un Skaidrītei Adamovskai par „Laimes aku”, kas ļoti 

sekmīgi darbojās.  Pateicos Dzintrai Samulei un māc. Dainim Markovskim par ideju un iedvesmi rīkot šo 

izbraukumu, un par dienas norises novadīšanu. Paldies Dievam, kas sagādāja mums skaistu saulainu dienu!  

Īpaši gribu pieminēt Džilongiešus, kuri paši organizēja busiņu, lai visi varētu piedalīties.  Urrā!  Es labprāt 

gribētu dzirdēt jūsu atsauksmes par šo izbraukumu, un vai draudze vēlas, ka  rīkojam atkal nākamgad. 
 

6.maijā pēc dievkalpojuma Daina Grossa sniedza referātu par latviešu skolām citur pasaulē – bija 

interesanti paklausīties ka visur sastopam līdzīgas problems, un kā tas risina.  Paldies Dainai! 
 

Kā jau minēju, aicinu visiem nākt talkā un palīdzēt baznīcas saimniecībā.  Labprāt redzētu, ka 

jaunākas ģimenes izpalīdz virtuves dežurās un altāra pušķošanā, kaut reizi gadā.  Nav jābūt šefpavāram, lai 

šo mazo palīdzību sniegtu! 

Dieva svētība visiem. 
Irēne Ziedare 

Dāmu komitejas priekšniece 
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  DRAUDZES ĪPAŠUMA PĀRZIŅA ZIŅOJUMS 
 

  Baznīcas apsaimniekošana –  

Lielā talka – Lieldienas nosvinētas, un kā parasti pirms Lieldienām, 31. martā, notika baznīcas un apkārtnes 

uzkopšanas Lieldienu lielā talka. Pēc vējainas un lietainas nedeļas, talkas dienā laimīgi uzspīdēja saulīte. 

Kaut gan, man iepriekš pieteikušies bija 6 talcinieki, ieradās 16. Pieci bija jaunākās paaudzes, ieskaitot tikai 

vienu no tautas deju kopām, kaut gan tautas deju kopās darbojās vairāk nekā 40 personas, kuras regulāri 

lieto baznīcas zāli bez īres un citiem izdevumu maksājumiem. Cītīgi strādājot, cik nu tas katram bija pa 

spēkam, veicām visus iecerētos darbus. Ar sagrieztiem dārzāju zariem piepildījām lielo 4kub.m. atkritumu 

tvertni, kura šoreiz izmaksāja $355.00. Nepieciešamie talkas materiāli izmaksāja $75.00. Darbus nobeiguši, 

mielojāmies pie garšīgām pusdienām pārrunādami notikušo, un galvenais, kā varētu uzlabot turpmāko talku 

dalībnieku skaitu. Talkā piedalījās – māc.Dainis, Ilmārs Aleksējevs, Inese Bērziņa, Aivars un Benita Bruni, 

Imants Bruns un Iveta Vanaga, Silvija un Laimonis Blāķi, Skaidrīte Caune, Rasma un Visvaris Eimaņi, 

Amanda Hirst (Tautas deju grupa un bērnu dārzs), Juris Lēmanis, Indulis Piksons (nav mūsu draudzes 

loceklis) Māra Svīkule. Izsakām lielu paldies visām talciniecēm un talciniekiem kā arī Inesei Bērziņai un 

Skaidrītei Caunei par sagādātām garšīgām pusdienām. 

 

Remonta darbi – Salabota zāles parketa grīda. Iegādāts un pielikts durvju slēdzis zāles/tualetes durvīm – 

tikai materiāli $70. Dažādi nepieciešamie remonta materiāli $42. Salabots zāles pļāvējs - $244. 

Tualetes piederumi – Iegādāti nepieciešamie tualetes piederumi - $395. 

Exit gaismas – Šī gada martā izdarīta nepieciešamā 6 mēnešu pārbaude. Visas gaismas atbilstošā darbības 

kārtībā. Pārbaudes procedūra ilgst gandrīz 3 stundas. 

Uguns dzēšamās ierīces – Pārbaude regulāri notiek divas reizes gadā. Beidzamā notika šī gada martā. To 

darbu veic profesionāli – Fire Equipment Services. 

 

Ziņojums – Esam darba gada pusceļā. Līdz nākamai Draudzes pilnsapulcei palikuši vēl četri mēneši. 

Atgadās, ka dzīves apstākļi un pienākumu atbildība var negaidīti strauji mainīties. Ar nožēlu, tā tas ir arī 

noticis ar mani. Neparedzētu veselības apstākļu dēļ, vēlos atteikties no Draudzes valdes sastāva un man 

uzticētā baznīcas apsaimniekošanas pārziņa amata, sākot ar šī gada nākošo Draudzes valdes sēdi. 

Ar Draudzes uzticību, Draudzes valdē esmu darbojies, tikai ar īsu pārtraukumu, jau pirms mūsu skaistās 

baznīcas celšanas. Valdē esmu pildījis dažadus amatus, visilgāk kā Draudzes īpašumu un tagad baznīcas 

apsaimniekošanas pārzinis. 

Es sirsnīgi pateicos visiem Draudzes locekļiem, kuri izrādīja savu uzticību atkārtoti ievēlot mani Draudzes 

valdes sastāvā. Pateicos arī visiem, kuri mani atbalstījuši un snieguši palīdzību visos baznīcas remonta un 

uzkopšanas darbos. Sevišķa pateicība Indulim Piksonam, kurš nebūdams mūsu Draudzes loceklis, nekad nav 

liedzis man savu palīdzību, kad tā bija vajadzīga. 

Novēlu Dieva palīgu un svētību nākošam Draudzes baznīcas apsaimniekošanas pārzinim, kā arī visai mūsu 

Draudzei. 
Aivars Bruns 

Draudzes īpašuma pārzinis 

============================== 

 

MARKETING ZIŅOJUMS  
 

2011. gada pilnsapulcē mani ievēlēja Svētā Krusta draudzes valdē.  Uzņēmos organizēt referātus, veicināt 

jauniešu iesaistīšanos draudzes dzīvē un divas reizes gadā organizēt kvalitatīvas loterijas par labu Dāmu 

komitejai. 

Vēlos jums pastāstīt par savu darbību līdz šim. 
 

Pagājušā gadā, pirmo reizi, tieši Latvijas valsts dibināšanas atceres svētkos, piektdien, 18. novembrī, notika 

dievkalpojums ar mūzikāliem priekšnesumiem.  Varam priecāties, ka mūzikālos priekšnesumus izpildīja 

Kristīne Elberte, Laila Grosa un Lilita Lauriņa.  Dievkalpojumu apmeklēja kuplā skaitā, un pēc tam varēja 

pakavēties lejas zālē, kur visi baudīja uzkodas un glāzi šampānieša. 
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Decembrī atkal sniedzām iespēju noklausīties draudzes mūzikālo devumu Ziemassvētku ieskaņas koncertā, 

18. decembrī.  Koncertu kuplināja gan mūziķi, gan svēto rakstu lasītāji kā arī Draudzes koris, Edmunda 

Smalkā vadībā.  Kopskaitā dalībnieku skaits bija ap četrdesmit. Atkal izsaku pateicību Helēnai Kasztelānei-

Chapman par koncerta māksliniecisko vadību un programmas sastādīšanu.  Visiem dalībniekiem bija 

latviešu izcelsme, izņemot vienai dziedātājai. 
 

Pēc vasaras brīvdienām, atsākām sabiedriskos sarīkojumus – 8. martā referāts – ,,Austrālijas latviešu 

brauciens pa Franciju” kuru sniedza Kalvis Jaunalksnis, pēc dievkalpojuma lejas zālē ar pusdienām franču 

stilā un franču vīnu, ko baudīja ap sešdesmit personu.  Sirsnīgs paldies tagadējai Dāmu komitejas vadītājai, 

Irēnei Ziedarei par lieliskām pusdienām!  Kalvja iespaidīgie stāstījumi par ceļojumu ar ģimeni radīja gribu 

tūlīt doties viņu pēdās. 
 

Aprīlī notika Dārza svētki Tērvetē, kur piedalījās ap astoņdesmit personu.  Māc. Dainis noturēja īsu 

svētbrīdi.  Ēdām, dzērām un dziedājām;  piedalījās arī tautas deju ansamblis Ritenītis.  Kafijas mīlētājiem 

pat piedāvāja ‘kapučino’!  Paldies atkal Irēnei Ziedarei un viņas palīgiem par lielisko darbu. 

Dievkalpojumu 6. maijā kuplināja Nestecka ģimenes mūzikālais ansamblis – tēvs Petras ar meitām Evelīnu 

un Emīliju.  Varējām arī priecāties, ka jaunieši, Kārla Jaudzema un Toms Gross, izpildīja svēto rakstu 

lasījumus.  Pēc dievkalpojuma referēja Daina Grosa par tēmatu ,,Problēmas un to atrisināšana Amērikas 

latviešu skolās’’. Bija tiešām informātīvs referāts!  Daina rādīja slīdītes un pat filmu par Amerikas latviešu 

skolām.  Atlikums tika veltīts Daugavas Skolai. 
 

Nākamājos mēnešos notiks: 

10. jūnijā: Aizvesto piemiņas dienu dievkalpojums kur piedalīsies Draudzes koris un citi mūzikālie 

priekšnesumi. 

14. un 15. jūlijā: Melburnā notiks Draudžu dienas 

 14. jūlijā: Daugavas Vanagu namā. Programmā ,,Dzīve ticībā” Prāvesta Kolvina Makfersona (Colvin 

MacPherson) un Māc. Daina Markovska vadībā. 

 15. jūlijā: plkst 10.00 Dievkalpojums Svētā Krusta baznīcā; pēc tam kafijas galds un Draudžu dienu svinīgais 

noslēgums. 

Augustā un septembrī sarunāti divi interesanti referāti – gan par latviešu kultūru un par veselības 

jautājumiem.  Es ceru Jūs sagaidīt drīzumā mūsu vidū! 
Dzintra Samule 

============================== 
 

            
 

Lūcija Zaķīte. Dzimusi 1911.g. 19. martā, nosvinēja savu 101. dzimšanas dienu 

savā dzīves mītnē Elthamā, kopā ar ģimeni un draugiem. 
 

============================== 

 

No grēku varas atbrīvota, 
Es eju rīta gājumā. 

Pa mīlestības kāpnēm kāpjot, 
Nāk vakars pretim saulrietā. 
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CHAIRMAN’S REPORT  
 

Dear members! 

It is already end of May and soon the AGM will be upon us. 

In the meantime, I am pleased to report that activities in various sectors in the congregation 

have increased. 

The activities calendar for the year is nearly full. 

 The choir is active again. 

 We recently celebrated an old forgotten tradition – the Garden party. 

 We will host a two day conference for all Latvian congregations in Australia,  

from 14 to 15 July, in Melbourne. Dean MacPherson will take part. More information will follow. 
 

For all these increased activities we thank all active members young and old, under the leadership of  

pastor Dainis. 
 

We still seek members to fill some necessary positions; for instance the property manager’s duties have to 

be filled after Aivars Bruns has retired for health reasons. 
 

On several occasions, I have been mentioning services in English. Now Eriks Rozitis has 

recommended reactivating them on a monthly basis. To see how this could best be achieved, we will 

hold a discussion meeting on Sunday 22 July at 3 pm in the church hall. All are invited – please come! 
 

In the meantime, I wish you an invigorating winter; try some Gluwein to keep warm. 
 

Kind regards, 

Eduards Lemanis 

Chairman 
============================== 

 

Church - bricks or Holy Spirit! 
 

During my business travels of thirty years, I have visited many churches and found the Spirit in most of 

them. One of the few exceptions was St. Marcus in Venice; there I felt as in a market place; may be because 

the benches had all been removed? 

Jesus also writes about his impression (occasional?) of the temple in Jerusalem. 
 

Last Easter, I reported to you about the beautiful little ancient church of St. Paul in Devonport New Zealand. 

There I used to pray and be at peace with myself, until last Easter I found it closed and the church hall leased 

out to various organisations.  So there was nothing else to do as to go fishing and catch a record snapper! 
 

This year, I visited the church again on 15
th

 April with my wife Biruta (Ruth) and son Andrej. Much to our 

surprise there was renewed activity; a Cypriot congregation had hired the church and were celebrating their 

orthodox Easter. 
 

We had a nice chat, received some Easter eggs and were so happy that the Spirit had not left this place. (I 

can warmly recommend you to visit Devonport, if the occasion arises.)  I did a little research on the church 

and found that it was built in 1916. Next to it is an old cemetery with the oldest grave from 1890. 
      Eduards Lemanis 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRAUDZES PILNSAPULCE  
notiks 

SVĒTDIEN 23. SEPTEMBRĪ PLKST 10.00 no rīta pēc svētbrīža 

------------------------------------ 

ANNUAL GENERAL MEETING 
To be held on 

SUNDAY 23 SEPTEMBER AT 10.00 am after a short service 
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I N V I T A T I O N                                                                                                                               

SUNDAY 22 JULY AT 3PM 

(in church hall) 

We will be having a casual afternoon tea, and invite all members, their partners and 

family who may not speak Latvian, to attend.  It will be an opportunity to meet you, 

and find out what you would like us to do to make you an active part of our church. 

Everyone welcome!   

Please R.S.V.P. to Irene Ziedars 0409 355 532.                                              
 

 
 

FROM THE LADIES AUXILLIARY 
 

First of all I would like to thank Inese Bērziņš for her many years of faithful service in 

running the Ladies Auxilliary.  I would also like to acknowledge Velta Kamoliņš, who 

sadly passed away a short time ago.  Velta was also in charge of the ladies Auxilliary 

for many years, as well as a pillar of the congregation. 

 

I have taken on the running of the Ladies Auxialliary until the AGM, when I will review whether I can 

continue or not.  I do encourage our ladies to come and join me, to help with suggestions and practical 

advice.  Please note that nothing has changed – kitchen duties and decorating the altar continue as before (as 

per the timetable published in every newsletter).  We are keen to receive donations of coffee, cakes, 

sandwiches, etc. to stock our pantry so that we can offer morning tea to everyone after Sunday church 

services.   

 

We have held a couple of successful functions – on 11
th

 March Kalvis Jaunalksnis shared with us his trip to 

France last year, whilst we sipped French wine and enjoyed lunch. 

 

On 28
th

 April we had an excursion and picnic day in “Tervete” near Kilmore, which was enjoyed by a rather 

large crowd.  Many thanks to all the helpers and visitors on the day, who made it all a big success.  We 

would love to see more families participate in this type of excursion, so please let me know what you would 

like us to do to entice you along next time!!!  Thanks to God for blessing us with a most beautiful sunny 

day.  I would particularly like to thank Dzintra Samulis and pastor Dainis Markovskis for their ideas and 

encouragement. 

 

In closing, I would love to see more families come and join in the church activities.  Maybe you can set 

aside one Sunday in the year when your family (parents, children, grandparents, aunties, etc) can be in 

charge of morning tea, decorating the altar, greeting worshippers and handing out song books – nothing too 

complicated!  On Sunday 22 July at 3pm we are holding a casual afternoon tea and we encourage our 

members, their partners and families, who may not speak Latvian well (or at all) to come along.  You are a 

part of our church and we would value your input for our future direction.  Please get in touch with me if 

you want to discuss anything.  Language is no barrier.   
 

My contact details: Home 9787 5466, Mob. 0409 355 532, e-mail irene.ziedars@gmail.com 
 

May God bless and protect you every day, in every way. 

Irene Ziedars 

Ladies Auxilliary 

 

 

Visit our website (in both Latvian and English) 

www.svetakrustadraudze.org.au 

mailto:irene.ziedars@gmail.com
http://www.svetakrustadraudze.org.au/
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Draudzes darbinieku adreses: 
 

 

Korespondenci kura domāta draudzei sūtīt uz   c/- 4 Livingstone Court. Mt Eliza Vic 3930 
 

 

Latviešu ev. lut. 
Svētā Krusta baznīca 

 

40 Warrigal Rd,  Surrey Hills, Vic  3127 
 

Tel.   9836 0119 

 
Draudzes valde: 

Māc. Dainis Markovskis 
 
 

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

Tel     9890 5797 
Mob   0409 148 821 

Draudzes priekšnieks  
Eduards Lēmanis 
 

1 Eustace Street,  Blackburn Vic 3130 
e-pasts: belmanis@bigpond.com  

Tel     9877 9403 
Mob   0404 856 511 

Priekšnieka vietnieks un 
kasieris  Andris Ziedars 
 

4 Livingstone Court,  Mt. Eliza Vic 3930 
e-pasts: aziedars@gmail.com 

Tel     9787 5466 
Mob   0425 863 090 

Biedrzine/Dāmu komitejas 
priekšniece 
Irēne Ziedare 

4 Livingstone Court,  Mt Eliza  Vic  3930 
e-pasts: irene.ziedars@gmail.com 

Tel     97875466 
Mob   0409 355 532 

Valdes locekle 
Inese Bērziņa 
 

121 Mountain View Pde, Rosanna  Vic  3084 
e-pasts :ineseberzins01@iprimus.com.au  

Tel     9459 0673 
 

Valdes loceklis 
Miervaldis Balodis 
 

40 Stanley Grove,  Blackburn  Vic  3130 
e-pasts: miervaldis@optusnet.com.au 

Tel     9877 4842 

Draudzes īpašumu 
pārzinis 
Aivars Bruns 

 

41 Russell Street,  Surrey Hills  Vic   3127 
e-pasts: aivarsbruns@iprimus.com.au 

Tel     9890 4849 
Mob   0418 520 321 

Kapsētas  pārzinis  
Gunārs Rozītis 
 

2 McAuley Drive,  Rosanna  Vic  3084 Tel     9459 8392 

Administrācija 
Kārlis Kasparsons 
 

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

 
Mob   0411 119 848 

Marketing 
Dzintra Samule 
 

3/106 Brown St,  Heidelberg   Vic  3084 Tel     9457 1340 
Mob   0411 375 834 

Sekretāre un pārstāve  
Valda Jefimova 
 

48 Mantung Crescent, Rowville  Vic  3178 
e-pasts: jefimovs.valda.l@edumail.vic.gov.au 

Tel     9764 1468 

Draudzes vecākie: 
 

Martiņš 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 

 

Draudzes Vēstis - redakcija 

Draudzes Vēstu izdevēja  
Irēne Ziedare 
 

4 Livingstone Crt, Mt  Eliza  Vic  3930 
e-pasts : irene.ziedars@gmail.com  

Tel     9787 5466 
Mob   0409 355 532 

Redakcijas locekle  
Rasma Celma 

56/62 Fraser Cres, Wantirna South  Vic  3152 
e-pasts: rasmac@virtual.net.au 

Tel   9887 0806 

mailto:dainis.marko@gmail.com
mailto:belmanis@bigpond.com
mailto:ziedars@techinfo.com.au
mailto:irene.ziedars@gmail.com
mailto:ineseberzins01@iprimus.com.au
mailto:miervaldis@optusnet.com.au
mailto:aivarsbruns@iprimus.com.au
mailto:kkaspars@bigpond.net.au
mailto:jefimovs.valda.l@edumail.vic.gov.au
mailto:martinbirss@live.com
mailto:zdstils@alphalink.com.au
mailto:irene.ziedars@gmail.com
mailto:rasmac@virtual.net.au
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DRAUDŽU DIENAS
MELBURNĀ

„DZĪVE TICĪBĀ”
2012.GADA 14.-15. JŪLIJS

PROGRAMMA

14. jūlijs 
Melburnas Daugavas Vanagu Nams
plkst.10:00 ierašanās un reģistrēšanās
plkst.11:00 svētbrīdis un draudžu dienu atklāšana
plkst.11:30 referāta 1.daļa (prāvests C.MacPherson)
plkst.12:15 kafijas pauze
plkst.12:30 referāta 2.daļa (turp. prāv. C. MacPherson)
plkst.13:15 pusdienas
plkst.14:00 darbs mazās grupās un diskusijas
plkst.14:45 kafijas pauze
plkst.15:00 diskusijas, jautājumi un noslēgums
plkst.16.30 beigas

15.jūlijs 
Svētā Krusta baznīca
plkst.10:00 Dievkalpojums : vadīs prāvests Colvin 

MacPerson un māc. Dainis Markovskis
plkst.11:30 kafijas galds baznīcas zālē un

Draudžu dienas svinīgs noslēgums

Ikviens ir mīļi aicināts un gaidīts!
www.svetakrustadraudze.org.au

DATUMS: 
2012. gada 14 – 15. jūlijs

VIETA: 
Daugavas Vanagu Nams: 
87 Chetwynd Street, 
North Melbourne, Vic  3051
Svētā Krusta Baznīca: 
40 Warrigal Road, 
Surrey Hills, Vic 3127

TUVĀKU INFORMĀCIJU SNIEDZ:
Mācītājs Dainis Markovskis
Mob. tel.: 0409 148 821
e-pasts: dainis.marko@gmail.com

LŪDZAM PIETEIKTIES

LĪDZ 10. JŪLIJAM:
Irēnei Ziedarei
mob. Tel 0409 355 532;
e-pasts irene.ziedars@gmail.com

Vadīs prāvests Colvin MacPherson
un piedalās mācītājs Dainis Markovskis

Ko nozīmē pieņemt Jēzu Kristu un dzīvot Viņā

Ko nozīmē sakņoties Viņā, augt Viņā un kļūt stipriem savā ticībā

Kādu lomu spēlē pateicība mūsu ikdienas dzīvē
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