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2020. gada MARTS
Ar * atzīmētie pasākumi sīkāk aprakstīti Īsziņās.

LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE
VAŠINGTONĀ, DC



DRAUDZES NAMS UN KANCELEJA
400 HURLEY AVENUE
ROCKVILLE, MD 20850-3121
Tel: 301/251-4151
Virtuvē: 301/251-0779
dcdraudze@gmail.com
www.dcdraudze.org
MĀCĪTĀJA
prāv. Anita Vārsberga Pāža
mobilais 301/302-3270
macanitavp@gmail.com
KANCELEJAS VADĪTĀJA
Velta Firsova
darba laiks: pirmdien, trešdien,
piektdien no 10:00 – 15:00

SVĒTDIENĀS:
9:15 Latviešu skola, 10:00 Zaķīšu nodarbības
11:00 DIEVKALPOJUMS ar Svēto vakarēdienu
Seko kristīga sadraudzība
1. MARTĀ - Ciešanu laika pirmā svētdiena
10:00 Tikšanās ar 13. Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci
11:00 DIEVKALPOJUMS, seko kafijas galds un Vīzijas pārrunas
Vīzija 20/20: SKATS UZ PRIEKŠU *
Draudzes misija & uzdevumi
Nāc, piedalies pārdomās & pārrunās!

trešdien, 4. martā – 19:30 Padomes sēde
8. MARTĀ – Ciešanu laika otrā svētdiena
Plkv. O. Kalpaka un Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas
VĀRDA DIEVKALPOJUMS
Pēc dievkalpojuma korporācijas Dzintra kopa aicina uz pusdienām.

DRAUDZES PRIEKŠNIECE
Dace Zalmane 703/442-8458
dzalmanis@yahoo.com

Pusdienu laikā, Daugavas Vanagu izkārtojumā, klātesošos uzrunās
Mičiganas National Guard plkv. lt. Ravindra Wagh, kas stāstīs par šīs
vienības ilgstošo partnerību ar Latvijas bruņotajiem spēkiem.

PĒRMINDERE
Dagnija Ķilpe 410/952-4816
dagnia@comcast.net

13:30 Daugavas Vanagu apvienības gada sapulce

KAFIJAS GALDU KOORDINATORE

Ieva Kārkliņa O’Rourke
703/760-1469
ieva1@verizon.net
SKOLAS PĀRZINE
Daina Block
blockdaina@gmail.com
dclatviesuskola@gmail.com
SAIMNIEKS
Marcus Birznieks 301/610-9721
TELPU LIETOŠANAS PĀRZINE
Dace Zalmane 703/442-8458
dzalmanis@yahoo.com
BAZNĪCAS KALENDĀRS
informācija nākošā mēneša
numuram jāiesniedz kancelejā
līdz kārtējā mēneša 20.datumam

pirmdien, 9. martā – 18:30 Literārais pulciņš
15. MARTĀ – Ciešanu laika trešā svētdiena
VĀRDA DIEVKALPOJUMS, laju vadīts.
22. MARTĀ – Ciešanu laika ceturtā svētdiena
DIEVKALPOJUMS
13:00 DRAUDZES PILNSAPULCE *
29. MARTĀ – Ciešanu laika piektā svētdiena
DIEVKALPOJUMS
Pie kafijas galda sveiksim marta jubilārus
ATZĪMĒŠANAI

KALENDĀROS

12. aprīlī – Lieldienas
18. aprīlī – Ķiršu ziedu vakariņas un balle. Rīko DV.
26. aprīlī – 8:30 – 10:00 LASL pieņems pakas sūtīšanai uz Latviju

Latviešu organizācijas Vašingtonā
www.latviesi-dc.org

Īsziņas Marts 2020

IZSALKUMS VAR BŪT IESĀKUMS
Jēzus tiem sacīja: “ES ESMU dzīvības maize. Kas nāk pie manis, tam nesalks, un, kas man tic, tam
neslāps ne mūžam.” (Jņ 6:35)
Pēc kā tu esi izsalcis? Paldies Dievam, mēs savu fizisko izsalkumu samērā viegli spējam apmierināt.
Daudziem tomēr tas ir, tiem nepieciešams mūsu atbalsts. Bet minu, ka vairākumam no mums veikali ir
tuvu, kaut arvien biežāk tos neapmeklējam. Gaidām tik, ka mājās pievedīs pārtiku un pat sagatavotus
ēdienus. Tehnoloģija! Tā sevišķi ir laba un noderīga tiem, kuriem pašiem pietrūkst spēka vai iespējas
iepirkties. Bet Jēzus runā par cita veida izsalkumu - par tādu, ko pat visbagātākās maltītes nespēj
apmierināt.
Šajā brīdī īpaši domāju par tevi, kas varbūt ilgi neesi apstājies dzīves skrējienā, lai ievērotu, ka varbūt arī
tu esi nonācis citādākā izsalkumā. Vai pašam tev šķiet, ka kaut kas tevī ir izsmelts, iztukšots un aug tevī
ilgas pēc kaut kā, ko pašam grūti vārdos izteikt. Varbūt esi izsalcis pēc atjaunotas dzīves jēgas, pēc
pašvērtības apliecinājuma, ka tu neesi tikai tas, kas tev pieder, ko tu nopelni, vai tas, ko citi saka, vai
nesaka par tevi. Varbūt esi izsalcis pēc patiesas mīlestības, kas tevi nevērtēs pēc tā, cik ‘likes’ parādās
tavā “Facebook” lapā. Šāds izsalkums var būt iesākums iepazīšanās ceļam ar sevi un Viņu, kas nāk
pretī, žēlastībā un mīlestībā tevi meklējot.
Tāds iekšējs dvēseles izsalkums var arī būt iesākums ceļam atpakaļ pie Viņa. Tā kādreiz notiek arī ar
draugiem, ar ko sen neesam tikušies. Dziļi sirdī piedzīvojam, ka pat pēc gadiem sarunu ar patiesu draugu
mēs varam atsākt, it kā tā nekad nebūtu pārtrūkusi. Atceries - Kristus ir tāds Draugs, kas vienmēr gatavs
turpināt sarunas un atjaunot attiecības. Viņš var paēdināt tavu
dvēseli un apmierināt tavu izsalkumu pēc autentiskas,
pilnvērtīgākas dzīves.
Kristus Ciešanu laiks šogad iesākas 26. februārī - Lielā Lūdzamā
dienā un noslēgsies Kristus Augšāmcelšanās rītā - 12. aprīlī. Kā
paies tev šīs sešas svētdienas un 40 dienas? Aicinu katrā dienā
atrast kaut piecas minūtes, ko veltīt norādītiem Bībeles vārdiem un,
ja pietiek, arī ik nedēļai izraudzītai lūgšanai. Ja pie rokas nav
Bībeles, vari to atrast “bibele.lv”. Ja gribas lasīt angliski - “biblegateway.com” var noderēt. Katrai
svētdienai klāt pierakstīts tās nosaukums latīņu valodā. Tā ir sena tradīcija, kas palīdz izveidot lasīšanas
plānu, vai, kā mēs teiktu - ceļa karti. Paldies Tijai Abulai un māc. Tālim Rēdmanim par tehnisko
palīdzību, izveidojot lasījumu sarakstu.
Droši, ka tu esi aizņemts, tomēr pat visīsākais laiks kopā ar Dievu piešķir citu nozīmi pārējai dienai un
naktij. Sirdī ieplūdīs miers un spēks, sajūta, ka esi atguvis vai no jauna ieguvis patiesu sirds Draugu. Un
varbūt, ejot cauri šim sešu nedēļu ciklam, šajā ceļā ar Viņu, tu arī pamanīsi, atgūsi, iegūsi īstos draugus,
ar kuriem kopā dodies tur - pie altāra, lai Svētā Vakarēdiena mielastā piedzīvotu Viņa žēlastības un
mīlestības pilnību, kas apmierina izsalkumu un atklāj, cik dzīvē labi ceļot ne tikai ar Jēzu, bet kopā ar
citiem, kam arī Viņš ir Draugs un Pestītājs.
Vēlu jums Dieva svētītu Ciešanu laiku un lūgšanās palieku vienota ar jums Kristus mīlestībā.
Archibīskape Lauma Zušēvica
2020. gada Ciešanu laikā
Ciešanu laika Bībeles lasījumi pievienoti Baznīcas ziņu pēdējās lappusēs.
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PAZIŅOJUMS UN AICINĀJUMS
LATVIEŠU EVANĢELISKI LUTERISKĀS
DRAUDZES VAŠINGTONĀ, DC
PILNSAPULCE
svētdien, 2020. gada 22. martā
pēc dievkalpojuma plkst. 13:00
Paredzētā darba kārtība:
1. Ievada lūgšana
2. Sapulces vadības ievēlēšana
3. Darba gaitas apstiprināšana
4. 2019. gada 24. marta pilnsapulces
protokola apstiprināšana
5. 2019. gada amatpersonu darbības
pārskatu pieņemšana un pārrunas
6. Revīzijas komisijas ziņojums
7. 2019. gada finanču pārskats
8. 2020. gada budžeta apstiprināšana
9. Draudzes padomes locekļu vēlēšanas
10. Dažādi jautājumi
Katra draudzes locekļa pienākums ir piedalīties
draudzes pilnsapulcē. Pirms pilnsapulces izsūtīsim
draudzes locekļiem darbības pārskatus. Lūdzam
pirms 22. marta materiālus izlasīt un paņemt līdzi
uz pilnsapulci. Pilnsapulces laikā nav paredzēts
atkārtot pārskatos rakstīto, bet sagaidām, ka
klātesošie būs gatavi aktīvi piedalīties pārrunās.

SKOLAS ZIŅAS
Pirmais mēnesis otrajā semestrī ir ātri paskrējis
garām. Februāra pirmajā svētdienā notika vecāku un
skolotāju sapulce, kurā spriedām par skolas
kalendāru un otrā semestra darbību.
Otrajā svētdienā skolēni priecājās par iespēju
iepirkties Lasīšanas loto veikalā un pašā pēdējā
februāra svētdienā skolas tēvi piestrādāja, lai
sagādātu draudzei un skolas saimei pankūkas. Par
Lasīšanas loto veikalu skolas saime pasakās Vizmai
Dahnckei un par pankūku brokastīm pateicamies
Thory un Ilzei Monseniem, kas vadīja to rīkošanu.
Vēlamies pateikties arī visiem tēviem, skolotājiem
un citiem palīgiem, kas nāca talkā gatavot pankūkas.
Protams nevaram aizmirst brokastu dalībniekus, kas
ar savu klātbūtni atbalstīja skolas darbu. Sirsnīgs
paldies visiem, kas piedalījās! Jūsu ziedojumi tiks
izmantoti skolas pavasara nometnei. Pateicoties visu
atsaucībai, skolai tika ziedoti $1205.

Draudzes padomes uzdevumā,
Dace Zalmane, priekšniece

PADOMES ZIŅAS
Pankūkas uzceptas!

VĪZIJA 20/20 VISION
2020. gada 9. februārī notika otrās draudzes
pārrunas: “Draudze & tās vide šodien – demogrāfija,
statistika, izaicinājumi.”
Video no pārrunām ir redzams mūsu Facebook lapā,
kā arī youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=CUgQ1Va1F4Q&fea
ture=youtu.be

Sirsnīgs paldies Jums visiem!
Daina Block
Skolas pārzine
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SADARBĪBA AR LATVIJU
PATEICĪBAS VĒSTULE NO LATVIJAS AUDŽUĢIMEŅU
BIEDRĪBAS VADĪTĀJAS ILZES GOLVERES
God. Pļavnieka kungs, es jau Jums sūtu ziņu, ka
esam saņēmuši pakas, par ko ģimenes ļoti bija
priecīgas. Paldies Jums un pārējiem Jūsu draudzes
cilvēkiem. Drēbes un apavi bija ļoti labi - jaunas!
Mīļš paldies! Paldies par naudu, kura ienāca 20.
datumā. Šo naudu mēs izlietosim uz Lieldienām.
Jūs esiet kļuvuši par mūsu labajiem, Dieva
sūtītiem enģeliem. Lai Dievs svētī Jūsu gaitas!
Pasveiciniet visus un nododiet īpašu paldies par viņu
ziedojumiem un sapratni atbalsta sniegšanā, lai
palīdzētu bērniem un ģimenēm, kuriem ir loti
nepieciešams atbalsts un palīdzība.
Ar cieņu un pateicību, Ilze

VISI MĪĻI AICINĀTI!
Ķiršu Ziedu vakariņas un Balle
2020.gada 18. aprīlī
Vakariņas plkst. 18:30 – 19:45
(šefpavārs Dāvids Indriksons)
Balle plkst. 20:00 – 24:00
spēlēs «Pēdējais Vilciens»

ZIŅAS NO GRĀMATU GALDA
Grāmatu galds būs atvērts katru svētdienu pēc
dievkalpojuma. Aicinām iegriezties un iegādāties
jaunākos izdevumus no Latvijas, kā arī agrāk izdotas
grāmatas.

Vašingtonas, DC draudzes namā
400 Hurley Ave, Rockville, MD
Rīko Daugavas Vanagu apvienība Vašingtonā, DC

Jautājumu gadījumā, lūdzam sazināties ar Renāti
Grāveri (240) 825-5574
vai renateg9949@gmail.com

Vakariņas un Balle - $65
Balle - $35
(RSVP vakariņām lidz 27. martam)

UTENIS & TIRDZIŅŠ

Tuvāka informācija un RSVP: Māra Bērziņa
301-520-6540 /aberzinsso@aol.com

Lai papildinātu rotaslietu krājumus nākamajam
utenim un tirdziņam, lūdzam ziedot labas kvalitātes
rotas jau tagad. Tās var nodot Renātei Grāverei.
LITERĀRAIS PULCIŅŠ
Nākamais literārais vakars notiks
pirmdien, 9. martā, plkst.18:30
draudzes bibliotēkā. Pārrunāsim
Gunara
Janovska
romānu
,,Pilsēta pie upes”.

Sekojiet līdzi mūsu Baznīcas darbam – mājas lapās:

Daina Block
blockdaina@gmail.com

www.lelba.org un www.lelbāl.org
kā arī Facebook:
LELBA, LELBAL, LELBĀL Latvijā

2020. gada LELBĀL Ciešanu laikā lasījumi katrai dienai
Lielā lūdzamā dienā 26. februārī

Lielā lūdzamā diena
t
□ Mateja ev. 11: 28-30, 7:7 -8
c
□ Jāņa ev. 3:16-17
p □ Jeremijas gr. 31:3, 33:3
s
□ Jāņa ev. 10: 11-15

Kungs, es paceļu savas acis uz Tevi un atveru savu sirdi Tev.
Ielūkojies manā dvēselē, paskaties, kā man trūkst, ko es pats
neapzinos – un tad rīkojies savā žēlastības maigumā: pamāci
vai dziedini, nospied uz ceļiem vai palīdzi piecelties. Palīdzi
man ar pateicību pieņemt Tavu palīdzību, kaut arī to neizprotu.
Māci mani pildīt Tavu gribu. Lai es Tevi patiesi pielūgtu, nāc
un lūdz Tu pats manā dvēselē. Āmen. (Francois Fenelon)
I svētdiena Ciešanu laikā 1. martā
Dievs, dāvā man saprātu pieņemt to, ko nespēju mainīt, drosmi
mainīt to, ko spēju, un gudrību atšķirt vienu no otra. Dāvā izpratni
dzīvot pateicībā katru brīdi un pieņemt grūtības kā ceļu pie iekšēja
miera. Dod pieņemt, kā Jēzus to darīja, šo grēcīgo pasauli tādu,
kāda tā ir. Dod man pārliecību, ka, sevi pilnīgi nododot Tavās
rokās, Tu, Kungs, veidosi ko labu, lai tad es spētu būt laimīgs šajā
dzīvē un svētlaimīgs dzīvē kopā ar Tevi – valstībā, kas vēl nāks.
Āmen. (Reinholds Niebuhrs)

Invocabit / Viņš sauc
sv
p
o
t
c
p

□ Psalms 91:15
□ Mateja ev. 4: 18-20
□ Mateja ev. 9: 9-13
□ Lūkas ev. 19: 1-10
□ Jāņa ev. 6: 35-40
□ Marka ev.10:13-16,Mateja ev.

s

18:11
□ Mateja ev. 18: 19-20
Reminiscere / Piemini

II svētdiena Ciešanu laikā 8. martā
Dievs Kungs, debesu Tēvs, Tu ik dienas bagātīgi mums mūsu
grēkus piedod un mūs pieņem savā draudzē, mēs Tev pateicamies
par Tavu uzticību un žēlsirdību, ka Tu ļauj taisnības vietā valdīt
Tavai žēlsirdībai. Dod, ak dod mums Tavu Garu, lai tas kļūst par
mūsu dzīvības spēku…
Kungs Jēzu Kristu, Tavās pēdās mēs gribam staigāt, lai droši būtu
mūsu soļi… Lai Tavs Gars dzīvo mūsos, ka topam tā noskaņoti, kā
Tu biji noskaņots. Āmen. (Teodors Grīnbergs)

sv

□ Psalms 25:6
□ Marka ev. 8: 1-10
□ Lūkas ev. 15: 11-32
□ Jāņa ev. 1: 43-54
□ Jāņa ev. 16:5-15, 33; 14:27
□ Mateja ev. 9:35-38; 14:13-14 un

III svētdiena Ciešanu laikā 15. martā

p
o
t
c
p
Jāņa ev. 15:9
s
□ Jāņa ev. 14: 1-14
Oculi / acis

Kungs, dod man dziļu pazemību, pareizu dedzību, gaišu mīlestību
un acis, kas vienmēr vērstas uz Tevi. Tad Tavs prāts lai notiek, lai
ko tas nozīmētu. (George Whitehead)
Lej debess gaismu manī, gaismas Tēvs,
lai ar savu baismu tumsas vairos es.
Tveri mani spēkā, mīlestības Dievs,
lai es, kaistot grēkā, varu pacelties.
Āmen. (Arvīds Treicis)
Atver man acis, lai redzu es Jēzu….

sv
p
o
t
c
p
s

□ Psalms 25:15
□ Marka ev. 10: 46-52
□ Mateja ev. 6: 22-26
□ Mateja ev. 6: 5-15
□ Mateja ev. 25: 31-41
□ Mateja ev. 12: 15-21
□ Lūkas ev. 10: 21-24 un I Jāņa
vēst. 4: 7-16
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IV svētdiena Ciešanu laikā 22. martā
Mūsu Debesu Tēvs, Tavai žēlastībai un mīlestībai nekad
nepienāks gals, tās ir jaunas ik rītu.
Jel dāvā tās šodien man un maniem brāļiem un māsām Tavā Dēlā
Jēzū Kristū, lai mūsu spēki atjaunojas, un bēdas pārvēršas priekā.
Āmen. (Juris Saivars)
Jēzu, pieņem mūsu pateicību…

Laetare / Priecājies
sv
o
t
c
p
s

11:25 un 14:6
Judica / Tiesā

V svētdiena Ciešanu laikā 29. martā
Mūžīgais Dievs, neej tiesā ar mums, bet pārbaudi mūs lēnprātīgi,
lai mēs spētu no jauna celties kā Tavi izredzētie ļaudis. Aizstāvi
pret visām pretestībām savus ļaudis un baznīcu virs zemes, un lai
Tava gaisma atspīd tiem, kas mīt tumsā un nāves ēnā. Āmen.
(Kārlis Birznieks).

Apžēlojies par mums…

Palmu svētdiena 5. aprīlī
Dievs,mīļais Debestēvs, šī Klusā nedēļa nemaz nav klusa, tā tik
savādāka kā visas citas. Tā ved no tumsas gaismā, no Pestītāja
sāpēm, ciešanām un krusta nāves uz uzvaru un augšāmcelšanos. Tu
atdevi savu Dēlu par mums žēlastībā, lai mūs atbrīvotu no grēka un
nāves varas. Izbrīnā mēs sakām paldies par Tavu mīlestību. Kungs
Jēzu, Tu tik daudz cieti, nāvi uzvarēji un tomēr Tu mūs mierini un
mūžīgās dzīvības cerībā dāvini jaunu spēku. Ticot Tev mēs tiešām
jūtam, zūd izsalkums, pildās dvēsele. Dievs Svētais Gars, Tu esi
mūs iedvesmojis meklēt, lasīt, lūgt, pateikties un uzticēties! Palīdz
priekā kalpot Tev un cits citam. Esi klāt, kad Tevis svētītā Baznīca
gavilēs ticībā Jēzum apliecina: Viņš dzīvo un mums ar dzīvot būs!
Āmen. (Lauma Zušēvica)

□ Jesajas gr. 66:10 p
□ Jāņa ev. 15: 5-11
□ Mateja ev. 5: 1-12
□ Apustuļu darbu gr. 9:1-20
□ Jāņa atklāsmes gr.
□ Lūkas ev. 15: 8-11
□ Jāņa ev. 6:35, 41; 8:12; 10:7,9;
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□ Psalms 43:11
□ Lūkas ev. 18: 9-14
□ Mateja ev. 21: 12-17
□ Jāņa ev. 4: 1-29; 40-42
□ Mateja ev. 13: 54-58; 16: 13-20
□ Jāņa ev. 12: 27-36
□ Mateja ev. 26: 59-68 un Jesajas
gr. 53: 4-7
Palmarum / Palmu

Palmu svētdiena
sv □ Lūkas ev. 19: 29-40
p
□ Jāņa ev. 15: 12-17
o
□ Jāņa ev. 11: 1-2, 32-42
t
□ Jāņa ev. 14: 1-3 un 29
Zaļā Ceturtdiena
c
□ Marka ev. 14: 22-42
Lielā Piektdiena
p □ Jāņa ev. 3:16 un Lūkas ev. 23:
32-47
Klusā sestdiena
s
□ Jāņa ev. 17: 1-26
Kristus Augšāmcelšanās!
sv
□ Mateja ev. 28: 1-10; Pāv.
Vēst.Filipiešiem 4: 4-9, 19

