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Pēdējā laikā man diezgan bieži gribas 
pie sava rakstāmgalda iededzināt sveci. 
Varbūt sveces liesma palīdz radīt mieru 
pašam sevī, varbūt tā sekmē 
koncentrēšanos, varbūt mudina uz 
pārdomām. Visādā ziņā, ne velti, 
neskatoties uz mūsu laika tehnoloģiju 
attīstību, cilvēki vēl arvien nav 
aizmirsuši sveces - it kā kaut ko tik 
vienkāršu. Bet ne tik daudzi vairs 
atminas, ka vēl arvien katru gadu 
2.februārī mēs esam aicināti atzīmēt tā 
saukto Sveču dienu. Šis ir laiks starp 
Zvaigznes dienu un Gavēni - laiks, kad 
ejam no Kristus dzimšanas notikuma 
atzīmēšanas pretī viņa ciešanu un nāves 
pārdomāšanai, šos notikumus mēģinot 
saistīt kādā līdzībā arī ar to, kas notiek 
mūsos. Un to, kas notiek mūsos taču 
mums pašiem vajag saprast. Mūsu 
pasaulē žēl redzēt cilvēkus, kas negrib 
ieraudzīt paši sevi, realitāti, kurā tie 
dzīvo. Šķiet, nereti tas tā ir pat ar 
veselām ļaužu kopienām, kurās 
apvienojas cilvēki, kuri kādas noteiktas 
lietas ap sevi vai sevī ļoti negrib 
ieraudzīt. Un visbiežāk šādā situācijā no 
ārpuses neviens cits neko nevar mainīt. 
Protams, Sveču dienai ir arī citi iemesli, 
bet vai nereti arī mums katram 
nevajadzētu iedegt savā mājā, savā 
dvēselē kādu sveci, lai labāk ieraudzītu 
to, kas notiek ar mums un mūsos pašos. 
Varbūt šovakar sveci savā mājvietā vari 
iedegt arī Tu. Pavisam noteikti, tā 
palīdzēs Tev kaut ko ieraudzīt skaidrāk. 
Tās mierīgā liesma ienesīs lielāku mieru 

arī Tevī un liks atcerēties par To, kurā ir 
vislielākā gaisma.  

Drīz laiks sāks iet uz pavasari, jaunas 
dzīvības atplaukšanu, drīz sāksies laiks 
pirms Lieldienām, kad būsim aicināti 
būt iekšēji līdzdalīgi lielajā Lieldienu 
drāmā, bet līdz tam - iedegsim sevī 
sveci un padomāsim, kur esam šajā ceļā 
- starp  Ziemassvētkiem un Lieldienām 
arī sevī.  

Šķiet, reti kur šo aicinājumu var atrast 
tik brīnišķīgi izteiktu kā kādā Ojāra 
Vācieša dzejolī: 

SVEČU GAISMA 
 
Sveču gaisma ir  
iekšas gaisma. 
 
Mājas. 
 
Un mūža māju. 
 
Pie sveces 
mēs iekrītam savā 
dvēselē 
un spīdam 
no turienes. 
 
Un citas dvēseles 
atspīd mums pretī 
no iekšas. 
 
Dzīve un pasaule 
ir divas milzīgas 
sveces. 
 
Esi svētīts, 
lielo un maziņo 
sveču lējēj!

 

Draudzes mācītājs Kārlis Žols 

Mēneša vēstījums  
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DIEVKALPOJUMI FEBRUĀRĪ 

 
SESTDIEN, 2./8. 
PLKST.12.00 

  
SACRAMENTO, Piektā svētdiena pēc Zvaigznes dienas, 
Lutheran Church of the Cross, 4465 H Street, Ērģelniece 
Rasma Rekšāne 
 

 
SVĒTDIEN, 2./9. 
PLKST. 11.00 
 

 
SAN FRANCISCO, Piektā svētdiena pēc Zvaigznes 
dienas, dievkalpojums ar Dievgaldu, 425 Hoffman ielā, 
Ērģelniece Rasma Rekšāne 
 

 
SVĒTDIEN, 2./23. 
PLKST. 11.00 
 

 
SAN FRANCISCO, Septītā svētdiena pēc Zvaigznes 
dienas, dievkalpojums ar Dievgaldu, 425 Hoffman ielā, 
Ērģelniece Rasma Rekšāne 
 

 
SVĒTDIEN, 2./23. 
PLKST. 15.00 
 

 
SAN JOSE-LOS GATOS, Septītā svētdiena pēc 
Zvaigznes dienas, 16548 Ferris Ave, Los Gatos, Ērģelnieks 
Gio Saule 

 

DIEVKALPOJUMI MARTĀ 

 
SESTDIEN, 3./1. 
PLKST.12.00 

  
SACRAMENTO, Svētdiena pirms Gavēņa laika, 
Lutheran Church of the Cross, 4465 H Street, Ērģelniece 
Rasma Rekšāne 

 
 
SVĒTDIEN, 3./2. 
PLKST.11.00 

  
SAN FRANCISCO, Svētdiena pirms Gavēņa laika, 
Kalpaka piemiņas dievkalpojums ar Dievgaldu 
ērģelniece Rasma Rekšāne, 425 Hoffman ielā 
 

 
SVĒTDIEN, 3./9. 
PLKST. 11.00 
 

 
SAN FRANCISCO, Gavēņa laika pirmā svētdiena, 
dievkalpojums ar Dievgaldu ērģelniece Rasma Rekšāne, 
425 Hoffman ielā 
 

 
SVĒTDIEN, 3./23. 
PLKST. 11.00 

 
SAN FRANCISCO, Gavēņa laika trešā svētdiena, 
dievkalpojums ar Dievgaldu 425 Hoffman ielā, 
Ērģelniece Rasma Rekšāne 
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SVĒTDIEN, 3./23. 
PLKST. 15.00 

 
SAN JOSE-LOS GATOS, Gavēņa laika trešā svētdiena, 
16548 Ferris Ave, Los Gatos, Ērģelnieks Gio Saule 

 

DIEVKALPOJUMI OAKLANDES LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZĒ 

 

SESTDIEN, 2./22. 

PLKST. 14.00 

 
OAKLANDĒ, Resurrection Luth. Church, 397 Euclid 
Ave., Septītā svētdiena pēc Zvaigznes dienas, 
Ērģelniece Rasma Rekšāne 

 

PIRMS ZVAIGZNES DIENAS  

  Ir svētdiena 5. janvāris, kad mēs pulcējamies godināt senās, tālās zvaigznes parādīšanos un viņas 

vēstījumu pasaulei.  Patiesībā Zvaigznes diena būs rīt, bet, tad jau tā atspīdēs mums ikdienas 

pildāmo pienākumu laikā.  Tāpēc mēs to suminām šodien, katrs ar savu klātbūtni. 

   Ieejam Dievnamā, kad pianiste Rasma Rekšāne spēlē „uvertīru” gaidāmajam dievkalpojumam, bet 

mācītājs prav. Kārlis Žols vēl nav ieņēmis savu vietu altāra priekšā.  Ir laiks vēl pavērot atnācējus, 

svētku rotājumu un dziesmu listi. 

   Iztālēm sasveicinos ar vecajām paziņām – mazajām plastmasas eglītēm, ar spožām lampiņu acīm.  

Labi vien ir, ka rotājums ir plastmasas.  Divas mazas, dzīvas eglītes var augt un turpināt savu 

ceļojumu pretīm debesīm.  Eglītēm, svētku atmosfēru palīdz radīt divi sarkano puentsetiju, vai 

Betlēmes zvaigžņu podiņi, noskaņu radīšanai, bet pa vidu, nedaudz augstāk pie sienas – Kristus tēls, 

jau krustā sists, kau gan mēs šai  dienā priecājamies par viņa piedzinšanu. 

    Dievkalpojums rit pēc paredzētā scenārija šai dienai, gan ar dziesmām, sprediķi, svētību, 

lūgšanām un visu, kas tam piederas. 

   Priekšpēdējo dziesmu uzsākot, no savām vietām pieceļas kungi – Jānis Zariņš un Maigonis 

Norāns.  Dziesmai skanot, pa klausītāju rindām, šie divi kungi, ļauj ceļot sudraba traukiem, kuros 

mēs tad ieliekam savu mīlesību un acīm redzamu, lietā liekamu dāvinājumu.  Sudraba trauki izskatās 

lepni. 

   Vēl saņemam svētību un pēc nobeiguma dziesmas, muzikai skanot, dodamies augšā, uz lielo zāli.  

Katram  Dieva suminātājam, pie svētītās telpas durvīm, pēc Dievkalpojuma, mācītājs – prāvests 

Kārlis Žols novēl: „Laimīgu Jauno 2014 gadu”! 
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   Lielajā zālē paveras cits skats un cita greznība un cita sabiedrības daļa, kuru Dievnamā nemanījām.  

Lielajā zālē  svētku sajūtu uzvedina skaisti dekorēti galdi ar kuplām baltām rozēm un egļu skuju 

piedevām.  Skatuvi rotā lielā – vadošā egle ar vēl trīs mazākām, priecīgi mirdzošām „izpalīdzēm”, 

kas palīdzēja radīt svētku gaisotni.  Vēl augstu, virs galvām, laistās mazu apuldzīšu virtenes.  

Skaisti! 

   Pie kreisās sienas, zem gleznām, atkal stiepjas garais galds ar daudziem, vēl saturu neatklājošiem 

traukiem, bet uz deserta letes gozējas divas lielas, treknas tortes un vēl sīkāka izmēra vilinājumi.  Arī 

vīni, savā ierastajā stūrī, gaida savu atkorķēšanas laiku. Šiem miesu kuplinātājiem, vēl brīdi 

jāpagaida, jo vispirms, kā uverīra, svētku gaitai, skan visjaunākās paaudzes priekšnesumi: dziesmas, 

skaitāmpantiņi un klavierspēle.  Mazīšus un jaunuļus uz skatuves pavada mammas un skolotājas – 

drošības un skanīguma labad. 

   Tad Ziemsvētkiem atbilstošu dziedājumu sniedz Birznieku jaunā paaudze.  Duets.  Ir iespējams, ka 

no šiem jauniešiem nākotnē iznāks profesionāli dziedātāji? 

   Tas ir par to jauno paaudzi, bet Jogitas Jurevskis kundzes un mācītāja Kārļa Žola izprovicēta, savu 

„artavu” šai pēcpusdienai sniedz arī es, ar savam vecumam atbilstošu tēmu – Aleksandra Čaka 

vēstuli, „Kādai mirušai avīžu vecītei”, Ziepnieku kapos.  Manuprāt, tā nebija piemērota tēma 

Jaunajam gadam, bet mācītājs Kārlis Žols to uzskatīja par labu esam un izrādījās, ka vairākiem 

klausītājiem tā arī patika, jo bija saklausījuši kaut ko optimistisku un pārdomu raistošu.  Vēl es 

Baltajam Enģelim, kas liekas tik pazīstams, izlūdzos, lai uzliek savu roku katram uz pleca un nekad 

to vairs nenoņem nost! 

   Un tad nu brīdis ir klāt, kad zem gleznu galda traukiem tiek noņemti vāki, un ēdamriktu virtuozi 

stājas aiz galda un piedāvā visiem pēc izvēles visu, kas gatavots apēšanai.  Lielo pusdienu šķīvju 

rinda iznāk pamatīgi gara! 

   Sevišķi izceļas draudzes priekšnieks Gvido, kas ar, priekšpusi sedzošu priekšautiņu izsniedz, pēc 

savas receptes gatavotas, sulīgas, mīkstas cepešu šķēles, bet pēc tam apstaigā visus galdiņus, 

mudinot aizstaigāt arī līdz vīna traukiem.  Jāizsaka pateicība visiem tiem vārītājiem, cepējiem, 

kūlējiem u.t.t. darītājiem par visu to klāstu, kas mūs no galda „uzrunāja”!   Arī lielo tortu gabaliņi 

aizceļoja cits pēc cita pie zālē  izvietotajiem galdiem. Skatoties sanākušajos viesos, - visi smaida, 

čalo, rosās – tā tad priecīgi par visu dzirdēto, redzēto un apēsto! 

   Kā epilogs svētku pēcpusdienai tiek dziedātas Ziemassvētku dziesmas, pianistes Rasmas Rekšānes 

pavadījumā.  Liekas, ka kopkorim skanējums ir labs.  Svētku piedzīvojums beidzas, ar „Klusā Nakts, 

Svēta Nakts”, kas, manuprāt, ir kļuvusi par Ziemassvētku himnu. 
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   Domāsim labas domas, darīsim labus 

darbus un ticēsim, ka katram no mums 

Jaunais 2014. gads atnesīs kaut ko  labu 

un Dievam lūgtu, un Baltais Eņģelis roku 

no pleca nonoņems. 

                      Dzidra Bērziņa-Adamoviča 
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PALDIES! 

Jaunais  mēnesis Jaunajā gadā iesākās ar draudzes tradicionālo  Zvaigznes 

dienas svinēšanu, kad vēl atceramies Ziemassvētku noskaņu, līdz atkal šie skaistie 

svētki atnāks gada beigās. Draudzes enerģiskie Ziemassvētku vecīša palīgi pielika 

daudz darba un pūles, lai arī šogad viss labi izdotos un viesi un paši labi justos. Liels un 

sirsnīgs paldies Ingrīdai Skrabei, Rasmai Bīns, Sallijai Filits, Gunāram  Galviņam, 

Anitai Greenband, Jogitai Jurevskis, Gundegai Nīgale, Anitai un Maigonim Norāniem, 

Aivaram Savelim! Jūs dodiet iespēju turpināt tradicionālo  Ziemassvētku noskaņu ik 

katru gadu. Paldies arī visiem apmeklētājiem, kas varēja piedalīties Zvaigznes dienas 

sarīkojumā! Pateicībā,  Gvido Bergmanis   

 

 

Daudzi cilvēki jūtas pārāk iebaidīti, lai paši iedziļinātos Bībelē, jo ir pārliecināti, ka 

jābūt Bībeles pētniekam, lai drīkstētu to darīt. Bet tā tas nav. Tūkstoš piecsimt gadus 

kristīgie mūki un pašreiz arvien vairāk laju ir izmantojuši praksi, ko sauc lectio divina 

(latīņu valodā – „svētā lasīšana”). Tā palīdz nokļūt dziļāk savā sirdī un tur mītošajā 

sirds gudrībā. Tā ir vienkārša, bet ļoti dziļa lūgšana par Svētajiem Rakstiem, dziļāka 

garīgās uztveres forma, kas sniedzas pāri domāšanas procesiem. Patiesībā seni mūki to 

sauca par svēto rakstu „atgremošanu”, ar to saprotot nevis svēto rakstu pārdomāšanu, 

bet atgremošanu tieši tā, kā to dara govs. Lectio divina ir laika gaitā pārbaudīts „Svēto 

Rakstu atgremošana” – to satura uzņemšana dziļi sevī, kur tā, tāpat kā uzturs, 

nodrošina augšanai nepieciešamo enerģiju.  

Svētie Raksti patiešām ir barība, un lectio divina to atzīst. Šī prakse balstās uz 

pieņēmumu, ka Bībele patiešām ir dzīvs vārds – ne tikai vēsture, fakti un notikumi, par 

kuriem var lasīt grāmatā, bet arī nepārtraukts individuāls padomdošanas avots, kas 

runā mūsu sirdī šeit un tagad, piedāvājot gudrību un dievišķu klātbūtni. 

Cynthia Bourgeault “The Wisdom Jesus” 
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LĪDZ 29. JANVĀRIM SAŅEMTIE ZIEDOJUMI 

LELBAun apgabala nodevas 

Zaiga Gianino    10.00   Ārija Grauss  25.00 
Kārlis Grošs  25.00   Tekla Kristofors 10.00 
Dagmāra Lejnieks 25.00   Vitauts Ozols  15.00 
Ruta Petričeks  10.00   Dace Rutland  11.00 
 

Zelta Vārtu Vēstīm 

Ingrīda Balodis  39.00   Ārija Grauss  60.00 
Kārlis Grošs  50.00   Tekla Kristofors  30.00 
Dagmāra Lejnieks 25.00   Līvija Mačulāns  30.00 
Vitauts Ozols  50.00   Ruta Petričeks  35.00 
Dace Rutland  50.00    
 
 

Ziemassvētku ziedojumi 

Māra Linde  100.00    
 
 

Draudzes budžeta vajadzībām  

Dzintra Pružinskis 25.00   Milda Štrauss   100.00 
 
   

Māc. Eduarda Putniņa un Nadježdas Putniņas piemiņai  

Dace Rutland  200.00   
 
 
 
Kļūdas labojums: Mācītāju pensiju fondam $30.00 ir ziedojusi Sacramento Dāmu 
komiteja, nevis Ārija Grauss, kā tas publicēts janvāra ZVV. 
 
   

DRAUDZES DIEVKALPOJUMU APMEKLĒJUMS UN KOLEKTES 
5. janvārī, San Francisco: 35 apmeklētāji, $201 kolekte; 
12. janvārī, San Francisco: 20 apmeklētāji,  $90 kolekte; 
12. janvārī, Los Gatos:  18 apmeklētāji, $115 kolekte; 
18. janvārrī, Sacramento: 13 apmeklētāji,  $235 kolekte; 
19. janvārī, San Francisco: 15 apmeklētāji, $55 kolekte. 
 
 
 

Šobrīd minimālās draudzes nodevu likmes:  

Strādājošiem: $200 gadā, pensionāriem $175 gadā un studentiem $10 gadā (tikai LELBA un Apgabala 
nodeva) 

AICINĀM UN ATGĀDINĀM ARĪ ATBALSTĪT „ZELTA VĀRTU VĒSTU” IZDOŠANU AR JŪSU 
ZIEDOJUMIEM
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Mācītājs Kārlis Žols: 2712 Oak Rd., Apt. 65, Walnut Creek, CA 94597, tel.(925) 788 
1101, e-pasts: kazols@msn.com; karliszols@gmail.com   

 Priekšnieks Gvīdo Bergmanis: 678 Daffodil Dr., Benicia, CA 94510, tel. (707)748-
0138, e-pasts: gbergsf1@aol.com 
 

Priekšnieka vietniece Jogita Jurevska: 1116 Tapis Way, Pacifica, CA 94044, tel. 
(650)359-4025 

 
Sekretāre Rasma Rekšāne: 1671 46th Ave., SanFrancisco, CA 94122, tel. (415)566-

5473, e-pasts: rekshans@att.net 

Kasieris Aivars Savelis: 4107 39th Ave., Oakland, CA 94619, tel.(510)531-3865, e-
pasts: aivarss@aol.com 

Grāmatvede Inta Vodopals: 79 Wild Iris Road, San Geronimo, CA 94963, tel: (415) 
488-4961   

Dāmu komitejas vadītāja Ingrīda Skrabe: 205 University Ave., Los Gatos, CA 95030, 
tel.(408)395-2613 

Valdes loc. Rasma Bīns: 1235 Diamond St., San Francisco, CA 94131, tel. (415) 824-
9575  

 Sekretāra palīgs Maigonis Norāns: 12635 Indio Court, Saratoga, CA 95070, tel. (408) 
252-1423, e-pasts: noransm@aol.com 

Valdes loc. Anita Greenband: 443 Alberto Way, #124, Los Gatos, CA 95030, tel: 
(408)-656-9898 

Valdes loc. Gundega Nīgale: 4976 Harmony Way, San Jose, CA 95130, tel: (408) 379-
9685 
  

  
Priekšsēdis Artis Salmiņš: 829 Juana Ave., San Leandro, CA 94577, tel.(510)483-5803, 

e-pasts: artsalmins@aol.com 
Priekšsēža vietnieks Laimonis Bērziņš: 1239 Bay St., Alameda, CA 94501, 

tel.(510)522-1713 
Sekretārs Uldis Ramāns: 1631 St. Norbert Dr., Danville, CA 94526, tel.(925)837-9552, 

e-pasts: auramans@sbcglobal.net 
Zelta Vārtu Vēstu nesaņemšanas gadījumā lūdzam zvanīt mācītājam Kārlim Žolam 

 

 
 
 

DRAUDZES VALDE 
!

REVĪZIJAS KOMITEJA 
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Ziemeļkalifornijas latviešu sabiedrības 
notikumu kalendārs 

 
  

14. februāris, piektdiena, plkst. 7:30pm, Novusa un Zolītes vakars, Draudzes namā, 425 
Hoffman Ave, San Francisco. 

2. martā, svētdien, plkst. 1pm, Studentu un studenšu korporāciju rīkotā literārā pēcpusdiena, 
Draudzes namā, 425 Hoffman Ave, San Francisco. 

15. martā, sestdien, plkst. 2pm, “Draudzīgais Aicinājums”, Draudzes namā, 425 Hoffman 
Ave, San Francisco. 
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ZK Latviešu Draudzes nams – 425 Hoffman Ave, San Francisco, CA, 94114 
Telefons: 415-550-9056 

DRAUDZES NAMA LIETOŠANAS JAUTĀJUMOS ZVANIET  

SALLIJAI FILICAI, TEL. 415-550-9056 

 


