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Draudzes ziņas
DRAUDZES VALDE

Dārgie draudzes locekļi!
Nu jau kādu brīdi esam 2019. gadā. Šis gads solās
būt mūsu draudzei notikumiem bagāts. Daudziem
no jums jau ir bijusi iespēja satikt mūsu jauno
diakoni Gunu Reinu. Pateicoties Gunas uzņēmībai
nu varēsim atsākt regulāru dievkalpojumu
noturēšanu kā Sakramento, tā arī Sanfrancisko.
Pavisam drīz, 7. aprīlī, pulcēsimies uz ikgadējo
draudzes padomes sēdi. Kā ierasts, svinēsim arī
Lieldienas un Ģimenes dienu. Kā redzat, draudzes
kalendārā notikumu netrūkst. Taču tos visus rīkot un
noturēt būtu maz jēgas, ja nebūtu jūsu - draudzes
locekļu un atbalstītāju, kas tos apmeklētu.
Esmu ļoti priecīgs un pateicīgs par ikkatru no jums, kas mēro dažnedažādos
attālumus, lai apmeklētu dievkalpojumus un draudzes sarīkojumus!
Paldies arī draudzes valdes locekļiem, kas katru mēnesi pulcējas un cītīgi strādā
draudzes labā! Ikkatrs no jums ir iemesls, kādēļ vienmēr, kad kāds izsaka prieku par
kādu notikumu draudzes dzīvē, varu no sirds atbildēt: “Prieks censties!”.
Kārlis Veilands
DIEVKALPOJUMI PAVASARĪ
SESTDIENA, 16.MARTS 12PM
SVĒTDIENA, 17.MARTS 11AM
SVĒTDIENA, 7.APRĪLIS 1PM
SVĒTDIENA, 21.APRĪLIS 11AM

DIEVKALPOJUMS SAKRAMENTO
Lutheran Church of the Cross, 4465 H Street, Sacramento
Vadīs diakone Guna Reina
DIEVKALPOJUMS SAN FRANCISCO
Draudzes namā, 425 Hoffman Ave
Vadīs diakone Guna Reina
Draudzes padomes sēde
Draudzes namā, 425 Hoffman Ave
LIELDIENU DIEVKALPOJUMS SANFRANCISKO
Draudzes namā, 425 Hoffman Ave
Vadīs diakone Guna Reina, Pēc dievkalpojuma sekos
Lieldienu brokastis.
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Draudzes dzīve
ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMS
2018. gada 24. decembra agrā pēcpusdienā ZK latviešu sabiedrība pēc daudzu gadu pārtraukuma
pulcējās uz Ziemassvētku dievkalpojumu mūsu pašu Draudzes namā. Dievkalpojumu vadīja Ilze un
Jānis Birznieki un Kārlis Veilands. Pēc dievkalpojuma visi sanākušie pulcējās uz Draudzes dāmu
komitejas gādāto gardo mielastu Lielajā zālē un sirsnīgā atmosfērā pavadīja svētku pēcpusdienu.

Pa labi: Mielasts
pēc svētku
dievkalpojuma

Lejā: ZKL koris
dzied svētku
dievkalpojumā
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Draudzes dzīve
ZVAIGZNES DIENAS DIEVKALPOJUMS UN DRAUDZES EGLĪTE
2018. gada 6.janvārī Draudze aicināja uz Zvaigznes dienas dievkalpojumu un
tradicionālo draudzes eglītes sarīkojumu. Dievkalpojumu vadīja diakone Guna Reina.
Sarīkojumā ar priekšnesumiem priecēja latviešu skolas bērni, svētku pusdienas
gādāja Draudzes dāmu komiteja. Sarīkojumā arī tika sumināti janvāra jubilāri –
A.Greenband un K.Veilands.

Augšā pa kreisi: K.Veilands uzrunā klātesošos. Augšā pa labi: S.Filitsas veidotās svētku dekorācijas.
Lejā pa kreisi: ZK Latviešu skolas priekšnesums. Lejā pa labi: Sveicam janvāra jubilārus – K.Veilandu un
A.Greenband.
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LELBA Pārvaldes ziņas

2019. gada 14. februārī, Milvokos
Milvoku Ev. Lut. sv. Trīsvienbas draudze izziņo $100,000
“challenge grant” Latvijas Ev. Lut. Baznīcas ārpus Latvijas
(LELBĀL) Misijas fonda darbības atbalstam.
Misijas fonds tika dibināts 2015. gadā, sekojot archibīskapes
Laumas Zušēvicas aicinājumam tā atzīmēt viņas konsekrāciju.
Viņa ir kalpojusi kā Milvoku draudzes mācītāja kopš 1987. gada.
Misijas fondu dibināja ar mērķi atbalstīt evaņģēlizācijas darbu
Latvijā un citās zemēs, kur tiek izveidotas un dibinātas LELBĀL
draudzes.
Milvoku draudze ziedos to pašu summu (“matching funds”), ko saņems Misijas fonds
no draudzēm, citām organizācijām un indivīdiem līdz kopsummā ziedotiem
pirmajiem $100,000! Ziedojuma akcija sākas šodien, 14. februārī, un noslēgsies
Lieldienās, 2019. gada 21. aprīlī. Dievs lai svētī dāvanas un dāvanu devējus!
Priecāsimies par katru ziedojumu!
Archibīskape Lauma Zušēvica paskaidro, ka “Misijas fonds ir sedzis izdevumus
garīdzniekiem un garīdzniecēm, izveidojot jaunas draudzes un atbalsot esošās.
Misijas Fonds atbalsta centienus mūsu Baznīcai nodrošināt savu vietu Latvijas Valsts
atzīto reliģisko organizāciju sarakstā. Ir bijis jāaizstāv mūsu draudzes tiesvedībās.
Misijas Fonda cerība ir, ka Kristus evaņģelizācijas darbs augtu un aizsniegtu katru,
kas vēl netic, nepazīst Kristu vai Dieva mīlestības spēku un to, kā piederība draudzē
pārveido dzīvi un dāvina neatvietojamu svētību!
LELBĀL turpināja būt Latvijas baznīcas daļa Otrā pasaules kara gados, kad
komunistu briesmas spieda bēgt un nonākt ārpus Latvijas. Vācijā nonākot mūsu
Baznīcas vadība bija klāt pie Pasaules Luterāņu Federācijas dibināšanas. Pasaules
Luterāņu Federācija palīdzēja luterāņu bēgļiem atrast jaunas mājas citās zemēs.
Starp tiem bija daudz mūsu ģimeņu locekļu. LELBĀL turpina viņu, mūsu priekšteču
uzsākto darbu un kalpo latviešu draudzēs ārpus Latvijas un Latvijā.
Trijos gados Misijas fonda līdzekļi ir atbalstījuši astoņas jaunas draudzes un
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LELBA Pārvaldes ziņas
neskaitāmus latviešu luterāņus, kā arī citas māsas un brāļus Kristū, un tos, kas ir ceļā
uz ticību. Tālāku informāciju par šo “challenge grant” projektu var saņemt, rakstot
Tijai Abulai: tabuls@att.net
Ziedojumus lūdzam rakstīt “LELBAL MISSION FUND” un nosūtīt LELBĀL
kasierei:
Baibai Rodiņai, 5820 Mountain Shadow Lane, Reno, NV 89511

2019. gada 14. februārī, Milvokos, Viskonsinā, ASV
Mīļie tautieši, mīļie brāļi un māsas Kristū! Mēs, Milvoku Draudze, nākam pie jums ar
aicinājumu piedalīties līdzekļu vākšanā LELBāL Misijas Fondam. Šodien kā jebkad
agrāk ir vajadzīga visu Jūsu palīdzība, lai varētu turpināt mūsu Baznīcas eksistenci
un tik svarīgo darbu, ko mēs šodien darām gan visos pasaules kontinentos, gan mūsu
visjaunākajā apgabalā Latvijā. Mēs patiesi varam tik daudz zaudēt un tikpat daudz
iegūt tieši šajā brīdī, kad ir jautājums par mūsu Baznīcas esamību un vēsturisko
pilntiesību Latvijā. Cik daudz cilvēki ir iesaistīti nesot tālāk jūsu, jūsu vecāku
un vecvecāku celto Baznīcu, kura jau tapa Vācijas bēgļu nometnēs. Cik tas bija
svētīgs darbs toreiz un cik daudz domu, pūļu, sviedru un lūgšanas šinī visā bija un vēl
joprojām tiek ieguldīts. Mums grib atņemt vēsturi, un mēs neesam ar mieru to atļaut.
Mēs vēlētos, ka mūsu tautiešiem Latvijā, tāpat kā mums, būtu iespēja izjust Dievu,
kurš ir mīlestības pilns un mīl mūs kā savus bērnus. Viņš, kura dēls ir mūsu Jēzus mīlestības simbols. Ir daudz projektu, ko varētu izveidot, kurā mēs, LELBāL, visās
pasaules malās varētu piedalīties, mūsu jaunākā paaudze tiekoties ne tikai kultūras
jomā, bet arī viens otru izprotot, vienu Dievu pielūdzot un to darot vienā valodā!
Esam tik pateicīgi Dievam, ka tad, kad Dieva mierā aizgāja mūsu uzticīgie un mīļie
draudzes locekļi, Guntis un Gaida Auļi, viņu dēls Ervīns ar ģimeni nolēma vecāku
piemiņai viņa mantojumu dāvināt draudzei. Šis ārkārtīgi lielais ziedojums dod mums
iespēju pašiem ziedot un izaicināt jūs piebiedroties misijas darbā Latvijā. Celsim
kopā mūsu Baznīcu gan garīgā veidā, gan ķieģeli pie ķieģeļa pieliekot, praktiskos
darbus veicot!
Dievpalīgu novēlot,
Milvoku Sv. Trīsvienības draudzes priekšniece,
Sandra Kalve
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Citi notikumi
DIEVKALPOJUMS SAKRAMENTO

16. februārī notika dievkalpojums
Sakramento - kā jau tas ierasts, Krusta
baznīcā. Dievkalpojumu vadīja
diakone Guna Reina un bija sanācis
bariņš mūsu draudzes Sakramento
kopas dalībnieku. Pēc dievkalpojuma
sanākušie turpināja sadraudzību pie
gardām uzkodām. Paldies diakonei par
vadīšanu, Rasmai Rekšāns par ērģeļu
spēlēšanu, Līvijai Matsons un Ivaram
Pleščovam par rīkošanu, kā arī visiem
kopas locekļiem par gardumiem.
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Finanšu ziņas
DRAUDZES DIEVKALPOJUMU APMEKLĒJUMS UN KOLEKTES
25.novembris
24.decembris
6.janvāris

Sanfrancisko
Sanfrancisko
Sanfrancisko

M.Rubenis
I.,J.Birznieki, K.Veilands
G.Reina

14 apmeklētāji
58 apmeklētāji
20 apmeklētāji

$121.00
$219.00
$146.00

SAŅEMTIE ZIEDOJUMI (Dec 16 – Feb 16)
Mācītāju pensiju fondam
Artis Salmiņš

$15.00
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Ligita Balodis
Daina Brewster
Gunta Burks
Juris Cilnis
Kārlis Grošs
Benita Jansons
Tekla Kristofors
Dagmāra Lejnieks
Līvija Mačulāns
Līvija Matsons
Vitauts Ozols
Dzintra Pružinskis
Artis Salmiņš
Rasma Zvirbulis

$30.00
$20.00
$50.00
$40.00
$30.00
$50.00
$30.00
$20.00
$40.00
$50.00
$50.00
$35.00
$40.00
$30.00

Andras Kadiles piemiņai
Rūta Grand&Jānis Kadilis $200.00

LELBA un Rietumu apgabala nodeva
Daina Brewster
$12.00
Kārlis Gross
$20.00
Tekla Kristofors
$12.00
Dagmāra Lejnieks
$15.00
Līvija Mačulāns
$50.00
Līvija Matsons
$50.00
Vitauts Ozols
$15.00
Ēriks Sālzirnis
$24.00
Rasma Zvirbulis
$12.00
Ziemassvētku ziedojumi
Denise&Nikolajs Lapiņš
$500.00
Daina Vītols
$200.00
Kristaps&Zinta Zariņš
$1,000.00
Edmonds Žigurs
$500.00
Ziedojumi
Austra Gaugers
Kārlis Grošs

$100.00
$50.00

Minimālās draudzes nodevu likmes:
Strādājošiem: $200 gadā, pensionāriem $175 gadā un studentiem $12 gadā
LELBA nodeva ir $12 gadā
AICINĀM ATBALSTĪT „ZELTA VĀRTU VĒSTU” IZDOŠANU AR JŪSU ZIEDOJUMU

Notikumi ZK latviešu sabiedrībā
Svētdiena, 10. marts, 1pm ZKLB biedru pilnsapulce, Draudzes namā
Sestdiena, 23. marts, 1pm Baltiešu filmu pēcpusdiena, Draudzes namā
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