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Vai nav tā, ka mūsu laika cilvēka ausīm 
vārds “gavēnis” skan tā dīvaini? Mēs 
labāk pieņemam tādus jēdzienus kā 
“diēta”, kas bieži ir arī kaut kas 
patiešām labs un vajadzīgs. Bet 
“gavēnis”? Kāpēc, ko tas nozīmē? Bet 
varbūt no tā nevajag bīties! Varbūt mēs 
par daudz jaucam lietu un vārdu nozīmi 
ar to, kas šie vārdi un lietas vairs nav 
vai arī nekad nav bijuši. Tā arī nereti 
dažādu ekstrēmu dēļ “vienā katlā” tiek 
saliktas pilnīgi atšķirīgas lietas un tām 
pievienota vēl kāda “šilte”. Bet jā, kas 
tad ir gavēnis? Varbūt šis laiks  - 40 
dienas pirms Lieldienām, ko tradicionāli 
saucam šādā vārdā, arī mums varētu būt 
laiks, kad mācāmies vairot savu iekšējo 
brīvību. Jā, nevis mocīt sevi un padarīt 
sevi nebrīvus, bet tieši mācīties, ko 
nozīmē būt patiešām brīvam. Nebūtu 
jau nemaz slikti, ja šajā laikā mēs 
nelietotu, piemēram, alkoholu un smagu 
ēdienu, un tā sevi attīrītu, bet varbūt 
varam attīrīt arī savu iekšējo telpu, savu 
laiku, jā,  kāpēc gan ne arī savu ārējo 
teplu? Varbūt šis ir laiks, kad izmest 
kādas grabažas. Varbūt, nevis izmest, 
bet padomāt, vai kādam citam attiecīgā 
lieta ir nepieciešama vairāk nekā man 
un to atdot tam. Šis ir laiks, kad iziet 
cauri savai iekšējai un ārējai telpai un 
izšķirot, kas man ir vajadzīgs, kas man 
palīdz, un, kas nē. Protams, no pierastā 
ir vienmēr grūti šķirties. Bet 
paskatīsimies – cik daudz mūsu katra 
mājā ir kā tāda, kam neesam 
pieskārušies jau gadiem ilgi? Varbūt 
tikai noslaucījuši putekļus (vēl trakāk, 
ja mūsu vietā arī pat to ir izdarījis kāds 
cits...). Nu labi, bet varbūt varam 

pamēģināt atbrīvoties no 
ievainojumiem, rūgtumiem, negatīvām 
izjūtām... Kā? Vispirms jau tās sevī 
noformulējot un ieraugot. Gavēņa laiks 
ir labākais laiks to veikt, varbūt 
vienīgais laiks gadā, kad kādi par to 
padomā no nedaudz augstāka redzes 
viedokļa. Jo savādāk, var iznākt kā 
stāstā par kādu vīru, kurš izdomājis 
ieturēt diētu un neēst “hamburgerus” ar 
gaļu, bet šo iztrūkumu aizvieto, ēdot 
treknas kūkas un izdzerot vienu “koka 
kolas” bundžu pēc otras.... Vai tam ir 
kāda jēga? Arī tas jau pats par sevi ir 
gavēņa laika jautājums: kam ir Tavā 
dzīvē jēga, kāpēc Tu dari to, ko dari? 
Tāpēc, ka savādāk nemāki, negribi? Kas 
vada Tevi? Vai Tavs pieradums?  

Mēs esam atkarīgi no tik daudzām 
lietām, daudziem apstākļiem.  
Visbiežāk to paši pat nemaz 
nepamanām. Kur tajā visā esi Tu pats? 
Mācītājs Juris Rubenis par Gavēņa laiku 
saka: “Gavēņa laiks ir iespējas 
piedāvājums. Saprotams, mums neviens 
neko nevar piespiest. Neviens nevar 
otru pārliecināt, ka viņam būtu 
jāmainās. Katrs sevī apsargā vārtus uz 
pārmaiņām, kurus iespējams atvērt tikai 
no iekšpuses. Jo tikai tas, kas sajusts 
iekšienē, var mūs mainīt. Katru gadu 
mums ir dotas 40 dienas pārdomām. Lai 
mēs varētu apstāties ikdienas skrējienā 
un uzdot sev jautājumus: kurp un kāpēc 
es vispār skrienu? Kā man īstenībā 
trūkst? Kas man nepieciešams 
visvairāk? «Ar mani viss ir kārtībā,» 
daži sacīs. Ja tā, tad lieliski. Tikai - vai 
tu esi drošs, ka nav otrādi?“ 

Draudzes mācītājs Kārlis Žols 

Mēneša vēstījums  
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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 
 

 
SVĒTDIEN, 3./23. 
PLKST. 15.00 
 

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

 

DIEVKALPOJUMI APRĪLĪ 

 
SESTDIEN, 4./6. 
PLKST.10.00 
PĒC DIEVKALPOJUMA DRAUDZES 
PADOMES SAPULCE 

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

 
SESTDIEN, 4./12. 
PLKST. 12.00 
 

 
SACRAMENTO, Pūpolu svētdiena, dievvkaloojums ar 
Dievgaldu, Lutheran Church of the Cross, 4465 H Street, 
Ērģelniece Rasma Rekšāne 
 

 
SVĒTDIEN, 4./13. 
PLKST. 11.00 
 
 

 
SAN FRANCISCO, Pūpolu svētdiena, dievkalpojums ar 
Dievgaldu, 425 Hoffman ielā, Ērģelniece Rasma Rekšāne, 
PĒC DIEVKALPOJUMA MODRIS PAKULIS 
STĀSTĪS PAR SAVĀM PIEREDZĒM LATVIJĀ. 
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SVĒTDIEN, 4./13. 
PLKST. 15.00 
 

 
SAN JOSE-LOS GATOS, Pūpolu svētdiena, 
dievkalpojums ar Dievgaldu, 16548 Ferris Ave, Los Gatos, 
Ērģelnieks Gio Saule 

 
PIEKTDIEN, 4./18. 
PLKST. 19.00 
 

 
 SAN FRANCISCO, Lielā Piektdiena, dievkalpojums ar 
Dievgaldu, Ērģelniece Rasma Rekšāne, 425 Hoffman ielā  

 
SVĒTDIEN, 4./20. 
PLKST. 10.00 
PĒC DIEVKALPOJUMA VISI 
AICINĀTI UZ LIELDIENU 
BROKASTĪM 

 
SAN FRANCISCO, KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS 
DIEVKALPOJUMS, Ērģelniece Rasma Rekšāne 
425 Hoffman ielā  
 

 

DIEVKALPOJUMI OAKLANDES LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZĒ 

 

SESTDIEN, 4./19. 

PLKST. 14.00 

 
OAKLANDĒ, Resurrection Luth. Church, 397 Euclid 
Ave., Klusā sestdiena, Kristus augšāmcelšanās svētku 
dievkalpojums ar Devgaldu 
Ērģelniece Rasma Rekšāne 

 

SIRSNĪGI AICINĀM VISUS DRAUDZES LOCEKĻUS UN 

LABVĒĻUS PIEDALĪTIES KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS RĪTA 

DIEVKALPOJUMĀ,  
2014. GADA 20. APRĪLĪ, 

PLKST. 10.00.   

SAN FRANCISKO, 425 

HOFFMAN AVE.  

PĒC DIEVKALPOJUMA 

VISI AICINĀTI UZ 

LIELDIENU BROKASTĪM. 
Ziedojums $20. 
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PĀRDOMĀM: ANDA LĪCE: LATVIJAS LUTERĀŅIEM TRŪKST 

MĀCĪTĀJU, BET SIEVIETES ATSAKĀS ORDINĒT  

La.lv. 27. februāris  

Skatoties televīzijas raidītos dievkalpojumus, prātā nāk mākslinieka Jaņa Rozentāla 

diplomdarbs – slavenā glezna “No baznīcas”. Kas to dara tik izcilu? Vienkāršība un 

patiesums. Kaut tie, kas kāpj kancelē, arī spētu būt tik vienkārši un patiesi! Dažs labs, 

kaut arī nav sēdējis pie tā Kunga labās rokas, zina, kāda izskatās debesu valstība. 

Pareizi vārdi mijas ar Bībeles citātiem, bet paslīd garām, jo nav tās sirds pārpilnības, no 

kuras vajadzētu runāt mutei, toties ir prāta pārpilnība un amata apziņa. Tik daudzi gan 

laicīgie, gan garīgie sludinātāji ar pareizām domām piebāž sev galvu kā kūtsaugšu ar 

sienu. Bet, ja siens nav izžāvēts, tas sapelē un ganāmpulks ir badā. Nav brīnums, ka 

dažu labu baznīcu solos ir ļoti daudz tukšu vietu. 

Kāpēc bieži ir tā, ka mēs esam te – lejā, bet viņi, mācītāji, tur – augšā, kancelē? Mūs 

šķir ne jau fiziskais attālums, bet līdzpārdzīvojuma trūkums, jo nesasienas tās 

iracionālās saites, kad, Bībeles vārdiem runājot: “Tur nav ne jūda, ne grieķa, nav ne 

verga, nedz svabadā, tur nav ne vīrieša, nedz sievietes, jo jūs visi esat viens Kristū 

Jēzū.” 

Es allaž jūtu kaunu par tiem garīdzniekiem vīriešiem, kuri ņemas klāstīt, ka sievietes nu 

nekādi nedrīkstot būt mācītājas. Ir rūgti jāpasmaida, dzirdot uzrunu: “Brāļi un māsas…” 

Kādas māsas, mīļie brāļi? Es nezinu, kā ir citām konfesijām, bet Latvijas luterāņiem ļoti 

trūkst mācītāju, kamēr ārpus Latvijas sievietes ordinē un nu jau tur kalpojošo skaits 

sniedzas pāri trešajam desmitam. Es apbrīnoju tās, kuras paklausa šim nebūt ne 

vieglajam aicinājumam un, lai kalpotu, ir spiestas no Latvijas doties projām. Brēcošas 

vajadzības pēc garīgās aprūpes šeit ietu mazumā, ja vien vīrieši nebūtu privatizējuši 

Svēto Garu. 

Es klausos par debesu valstību, kura vēl tikai būs, un domāju, kā man šo dienu šajā 

valstībā nodzīvot. Atbildi nesaklausu. Grūti pateikt, vai dažs labs mācītājs kalpojot ir 

izdedzis vai vēl nemaz nav iededzies. Bet varbūt cilvēks vienkārši ir iedomājies, nevis 

tiešām saklausījis aicinājumu. Agri vai vēlu kristīgā baznīca nonāks lielu izšķiršanos 

priekšā: pie tās durvīm klauvē jautājums ne tikai par sieviešu ordināciju, bet arī 

pedofilijas skandāli, starpreliģiju, zinātnes un reliģiju dialogs un to kompetences, 

konfesiju nošķirtība un sabiedrības patiesie visatļautības cēloņi. Un tas viss tepat – šajā 

valstībā. 
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Esam iegājuši ciešanu laikā – laikā pirms Lieldienām. Daudziem no mums, 

kas dzīvo ar atvertām sirdīm, ir jautājumi par to, ko tas īsti nozīmē. Man pašam uz to 

vienā īsā vārdā gribas atbildēt, ka tas ir liels, dievišķs Noslēpums – Mistērija. Bet arī 

šī Noslēpuma jēgai mēs tomēr drīkstam tuvoties. Šajās ZVV ievietojam fragmentu no 

pazīstamās un nozīmīgās anglikāņu teoloģes Sintijas Buržo (Cynthia Bourgealt) 

grāmatas “Patiesās Gudrības Jēzus” (The Wisdom Jesus). Varbūt arī tas  mums 

palīdzēs tuvoties tam, kas ir šī lielā Noslēpuma jēga. 

Kristietības pirmajos gadsimtos Jēzus Kristus ciešanu un augšāmcelšanās stāsts 

tika pieminēts vienā nepārtrauktā rituālā ceremonijā, kas aizsākās Lieldienu vakara 

saulrieta brīdī un noslēdzās nākamajā rītā, saulei lecot. Tie bija kristīgie Pashas svētki. 

Vārds „pasha”, kuru mēs dažkārt esam dzirdējuši tādos izteicienos kā „pashas jērs” 

vai „pashas svece” (vai vārdā Pâques, kas franču valodā nozīmē Lieldienas), cēlies no 

ebreju valodas vārda pasch, kas nozīmē „pāriet pāri”. Šis vārds jūdu tradīcijā tiek 

lietots, kad runā par vissvētākajiem reliģiskajiem svētkiem, kas atzīmē Jahves 

„pāriešanu pāri” izraēliešu mājām, iznīcinot ēģiptiešu pirmdzimtos. Pasch norāda uz 

pāreju no nāves uz dzīvību, un tieši to senie kristieši svinēja šajā vienā nepārtrauktajā 

rituālajā ceremonijā.  

Mūsu ēras ceturtajā gadsimtā Jeruzālemes kristieši uzsāka pieminēt šo norisi 

sakrālas trīscēlienu drāmas veidā vietā, kur šie notikumi bija norisinājušies. Laika 

gaitā attīstoties šai tradīcijai, tā kļuva par mūsu laika kristīgo Kluso nedēļu. Trīs ļoti 

intensīvu dienu laikā kristieši no jauna minūti pa minūtei izdzīvoja Jēzus dzīves pēdējos 

notikumus. Zaļā ceturtdiena ataino viņa pēdējās vakariņas ar mācekļiem un viņa mokas 

Ģetzemenes dārzā, gaidot savu nodošanu un apcietināšanu. Lielā Piektdiena parāda 

viņa krustā sišanu, nāvi un guldīšanu kapā. Klusā sestdiena parasti tiek pavadīta 

klusumā, simbolizējot Jēzus kapa klusumu. Tad nāk Lieldienu svētdiena, kas ir pārpilna 

ar prieku par viņa augšāmcelšanās pasludinājumu. 

Šis ciešanu stāsts acīmredzamu iemeslu dēļ vienmēr ir bijis piepildīts ar 

spēcīgām emocijām. Tēls, kurā nevainīgu un labu cilvēku iznīcina šīs pasaules spēki, ir 

arhetipāla cilvēka pieredze. Tas rada mūsos dziļas nožēlas un līdzjūtības izjūtas (un, 

godīgi sakot, – liek mums saskatīt arī pašiem savas tumšākās ēnas). Šis stāsts ilgi ir 

bijis populārs pielūgsmes objekts Rietumu reliģiskajā pasaulē. Tas ir  iemūžināts visos 

mākslas žanros: lielo renesanses meistaru gleznās, viduslaiku katedrāļu skulptūrās un 

vitrāžās, angļu un vācu mistēriju lugās, mūzikā – īpaši mēs varam minēt Bahu, kurš 

pasaulei dāvājis Jāņa un Mateja pasiju oratorijas. Ar šo ciešanu stāstu ir arī viegli 
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manipulēt. Tas ir ticis izmantots, lai radītu dusmas un atrastu upurjērus. Tas ir 

izmantots, lai sekmētu antisemītismu un iedvestu cilvēkos vainas apziņu – „Kristus ir 

miris par taviem grēkiem” – kā arī, lai reliģijai piešķirtu sentimentālu un pat fanātisku 

ticības formu.  

Ko mēs varam teikt par šo Ciešanu stāstu, raugoties patiesās gudrības 

perspektīvā? Uz šo stāstu balstās tik slikta, manipulatīva un vainas izjūtu izraisoša 

teoloģija, ka varam zaudēt cerību to izprast no jauna. Es ticu, ka patiesā gudrība paver 

mums šādu iespēju... Jēzus nav īpaši ieinteresēts, vai mēs jūtamies vainīgi vai arī viņam 

ticam, bet vēlas, lai mēs padziļinātu mūsu spējas veidot iekšēji vienotu dzīvi. Ja tu esi ar 

mieru ņemt to vērā, tad arī ciešanu stāsts atklāj pilnīgi jaunu jēgu. 

Es ilgi esmu domājusi par jautājumu, kādēļ Jēzus relatīvi īsajā cilvēka mūžā 

risinājās tieši tādi notikumi. Viņš pilnīgi noteikti ļoti intensīvi izdzīvoja notikumus, kas 

bija saistīti ar viņa nodošanu, pamešanu un nāvi. Vai tam tā vajadzēja būt? Ja Jēzus 

patiešām pildīja kādu dievišķu uzdevumu, tad jau viņam varēja būt kāda vieglāks 

karjeras ceļš: viņš būtu varējis būt augstais priesteris, politiskais līderis, mesija, kādu 

cilvēki viņu vēlējās redzēt. Ikviena no šīm pozīcijām ļautu viņam veiksmīgi paust savu 

mācību un patiešām nozīmīgi ietekmēt sava laika cilvēku apziņu. Tomēr neviena no šīm 

iespējām neīstenojās. Kāpēc ne? Tāpēc, ka viņa ietais ceļš ir tieši tas, kurš vispilnīgāk 

atklāj viņa mācības pārveidojošo spēku. Tas gan veido, gan konsekrē to adatas aci, 

caur kuru mums katram pašam ir jāiziet, lai saskaņā ar viņa mācību, piepildītu „vienu 

nepieciešamu lietu”... Mūsu vienīgais, patiesi svarīgais cilvēciskais uzdevums, kā māca 

Jēzus, ir pārvarēt savu dzīvniecisko smadzeņu un egoistiskās operētājsistēmas 

izdzīvošanas instinktus un ieiet pilnīgas cilvēcības kenotiskajā priekā un cēlsirdībā. 

Viņa misija bija parādīt mums, 

kā to izdarīt. Šo misiju viņš 

labprātīgi uzņēmās. Un tieši šī 

viņa brīvības enerģija ir tā, 

kas paceļ šo ciešanu stāstu 

pāri visiem mūsu 

emocionālajiem slazdiem un 

atklāj to kā sakrālu 

atbrīvošanās ceļu. 
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LĪDZ 26. FEBUĀRIM SAŅEMTIE ZIEDOJUMI 

 
Mācītāju pensiju fondam   

SanFrancisco Dāmu kom. 50.00   Los Gatos Dāmu kom. 30.00 
 
 

LELBAun apgabala nodevas 

Ligita Balodis    30.00   Aivars Savelis  30.00 
 
 

Zelta Vārtu Vēstīm 

Ligita Balodis  35.00   Aivars Savelis  40.00 
 
 

Genovevas Meijers piemiņai  

Daina Brewster  50.00   Rasma Zvirbulis 50.00 
 
 

Ivara Ozoliņa piemiņai  

Ruta Grand  50.00    
 
 
   

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 

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: tel.(408)386-5652 
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 
 Valdes loc. Kārlis Veilands: 876, West Iowa Ave., Sunnyvale, CA 94086, tel: (408)-
813-7100 

 
  

  
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 



ZELTA&VĀRTU&VĒSTIS&
!

Ziemeļkalifornijas latviešu sabiedrības 
notikumu kalendārs 

 
Draudzīgais aicinājums – sestdien, 15, martā 2:00PM, Latviešu draudzes namā 425 Hoffman 

Ave, Sanfrancisco CA 

Priecāsimies Jūs redzēt ZK Latviešu skolas 

“Draudzīgā aicinājuma” sarīkojumā “Caur sidraba birzi gāju” 

Programmā: 

*Esošo un bijušo skolēnu un skolotāju priekšnesumi 

*Bingo ar balvām 

* Foto stūrītis 

* Loterija 

* Latvju rotaļas un danči (muzikantu pavadījumā!!!) 

* Par ziedojumiem varēs iegādāties kūpinājumus un marinējumus latviskā gaumē 

Mīļi aicinām satikties, izdancoties un vienkārši parunāties ar sen neredzētiem skolas biedriem un 

skolotājiem! Ieejas ziedojums 20$ piesakoties iepriekš, pasākuma dienā – 25$. Sarīkojuma Dress 

Code: sudrabs un cocktail attire. Ja nevarēsiet piedalīties, lūdzu, atbalstiet mūsu skolu ar 

ziedojumu vai piedalieties loterijā pa pastu! Skatiet vēstules pielikumus! 

Ziemeļkalifornijas latviešu skolas vārdā – skolas pārzine Māra Linde 

Lūdzam RSVP līdz 8. martam uz epastu maara.linde@gmail.com vai telefoniski 408-470-8530 

 

Kinovakars "Sapņu komanda 1935", piektdien, 21. martā, plkst. 7pm, Latviešu draudzes 

namā 425 Hoffman Ave, Sanfrancisco CA 

 

Dr.Paed. D.Visnolas lekcija "Latvju raksti", Svētdien,  30. martā, plkst. 1pm, Latviešu 

draudzes namā 425 Hoffman Ave, Sanfrancisco CA 

  

 

!

!

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 

 


