Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

DRAUDZES

VĒSTIS

The Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation of the Holy Cross – ABN 40 146 672 407 – Print Post Approved PP 339549/00039

Draudzes Vēstis Nr. 15

2017. g. jūlijs, augusts, septembris

NO DRAUDZES PRIEKŠNIEKA RAKSTĀMGALDA

Draudzes ticības un administratīvās vadlīnijas – Guidelines

Draudzes ticības vadlīnijas ir aprakstītas LELBĀL Darbības noteikumos, kas
atrodami mūsu draudzes mājas lapā LELBĀL saitē. Administratīvās vadlīnijas ir
valdes lēmumi, kas pieņemti pilnsapulcēs kopš 2012. gada un pēc vajadzības pieņemti turpmākās pilnsapulcēs. Līdz šim pieņemtās vadlīnijas atrodamas mājas lapā
zem virsraksta Draudzes ticības un administratīvās vadlīnijas, Guidelines.

Par pieņemtajām vadlīnijām 2016. gada pilnsapulcē.

Ir pagājis jau gandrīz gads kopš 2016. g. pilnsapulcē apstiprinājām maiņām dievkalpojumu
kalendārā. Draudzes atsaucība par maiņām ir pozitīva gan par laika maiņu no plkst. 10.00
uz plkst. 11.00, gan par dievkalpojuma skaitu mēnesī. Pilnsapulcē arī lēmām, kam pienākas
samazinātā draudzes nodeva, ka draudzes loceklis nevarēs sev iegādāties Sv. Krusta baznīcas
kapsētā kapa vai urnas vietu, samaksājot par to uz priekšu.

Par vadlīnijām 2017. g. pilnsapulcē.

Draudze Vēstīs Nr. 14 iepazīstināju draudzi ar diviem svarīgiem projektiem, t.i., par draudzes
Diakonijas darbu un par draudzes Nākotnes plāniem. Abi projekti apskata draudzes turpmāko darbību, prognozē draudzes locekļu kritisko skaitu, kā arī draudzes aktivitāti uz nākošiem pieciem gadiem.

Vadlīnijas valdes turpmākai darbībai:

• Draudzes Jaunie statūti. Jaunos statūtus angļu valodā varēsit saņemt uz pieprasījuma
augustā pirms pilnsapulces no valdes rakstveža Jāni Kārkliņa. Nosūtiet Jānim savu
epastu vai sev adresētu aploksni ar pastmarku.
• Draudzes Diakonijas programma. Diakonijas brošūru varēsit saņemt no mācītāja
baznīcā vai Latviešu Ciemā.
• Diakonijas rajoni sastādās no vairākiem Post code rajoniem. Katrā diakonijas rajonā ir no 15 līdz 25 draudzes locekļi. Viss kopā ir 20 rajoni ar 377 draudzes locekļiem.
Ja vēlaties uzzināt savu Diakonijas rajonu, atveriet draudzes mājas lapu un sameklējiet
savu Post code uzrādītos 20 Diakonijas rajonos.
• Sv. Krusta kapsētas daiļdārzniecības darbs. Plāni tiks sagatavoti ciešā sadarbībā ar
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Foknera kapsētas vadību un draudzes valdi. Valde cer, ka pirmos plānus varēsit apskatīt
baznīcas zālē vai Latviešu Ciemā nākošos mēnešos.
• Baznīcas evakuācijas plāns. Evakuācijas plānu un instrukcijas par baznīcas vai zāles
atstāšanu ceļā uz pulcēšanās vietu varēsit apskatīt baznīcas zālē pēc dievkalpojumiem
nākošos mēnešos.
• Aizgājēja izvadīšana. Ģimenes pārstāvis ziņo draudzes kasierim par draudzes locekļa
aiziešanu mūžībā. Kasieris nosūta ģimenes pārstāvim izpildīt Informācijas lapu par
aizgājēju un pēc izpildīšanas lūdz to atgriezt kasierim. Kasieris ziņo mācītājam par aizgājēju un pārsūta mācītājam saņemto informāciju.
• Šķirsta vai urnas guldīšana. Sarunas par aizgājēja šķirsta vai urnas guldīšanu jāuzsāk
ar draudzes kasieri. Kasieris jūs informēs par guldīšanas vadlīnijām, izmaksu, guldīšanas vietu, piemiņas plāksnes lielumu un plāksnei vēlamo tekstu.

Tagad Sv. Krusta baznīcas kapi ir 100% valdes pārraudzībā.

Draudzes domstarpības ar The Greater Metropolitan Cemeteries Trust par kapu vietu piederību ir
atrisinātas. Draudzes valde, sadarbībā ar advokāta firmu Darzins Legal, pierādīja, ka draudzes dibinātājs – prāvests A. Grosbachs bija jau pakāpeniski pieprasījis un draudze samaksājusi par kapu
vietām 50., 60. un 70. gados. Draudzes priekšnieks kopā ar advokātu Dāvidu Dārziņu 23. jūnijā
tikās ar The Greater Metropolitan Cemeteries Trust, Chief Executive Officer, Jacqui Weatherill un
Regional Manager, Brendan O’Connor, lai pārrunātu turpmāko sadarbību ar Draudzes valdi.

Draudzes ievērojamākie sprediķi būs pieejama mājas lapā ar YouTube saiti.

Valde ir šo jautājumu pārrunājusi un nolēmusi, ka pēc valdes uzskata, tie varētu būtu
viesmācītāju sprediķi un daži vai visi sprediķi, kas uzrādīti gadskārtējā Baznīcas kalendārā
ģimenei un sabiedrībai. Sprediķu teicēju varēsit redzēt un noklausīties uz You Tube.

Baznīcas zālē ir norādīta vieta apvienoto draudžu vēsturisko fotogrāfiju izstādei.

Valde jautājumu pārrunāja un nolēma, griezties pie draudzes locekļiem ar lūgumu apskatīt
savus foto krājumus un aizdot valdei oriģinālos kopbilžu uzņēmumus no iesvētībām, koriem, izbraukumiem, sarīkojumiem, tautas deju kopām un vēl citus. Valde gādās par uzņēmumu palielināšanu un ierāmēšanu. Lūdzam pie katra aizdotā uzņēmuma pievienot sarakstu ar fotogrāfijā
redzamo vārdu, uzvārdu, kā arī datumu, vietu, notikuma nosaukumu un ar īsu aprakstu par to.
Kārlis Kasparsons
Draudzes priekšnieks,
2017. gada jūlijā.
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

INFORMĀCIJA
Mācītāja Daiņa Markovska jaunā adrese:

20/61 Fraser Cres, WANTIRNA SOUTH, VIC 3125
Mobilā tālruņa nr. 0490837067
Mācītājs Dainis no 21. augusta līdz 18. septembrim būs gadskārtējā atvaļinājumā.
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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PĀRMAIŅAS DRAUDZES DZĪVĒ
Iesvētīti
2017. gada 10. jūnijā Sv. Krusta baznīcā ir iesvētīti

Māra Lidija Jefimova
Daina Karīna Jefimova
* * *
Mūžībā aizgājuši
Miervaldis Balodis
Elfrīda Rimšane
Elza Ārlavs
Helēna Nāgela
Gunārs Bajinskis

27.12.1921. – 11.04.2017.
9.06.1921. – 17.04.2017
15.12.1913. – 30.05.2017.
18.08.1917. – 1.06.2017.
6.11.1936. – 2.06.2017.

„Es Esmu ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani.“ (Jņ.14:6)
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

IESVĒTĪBAS SV. KRUSTA BAZNĪCĀ
Sestdien, 10. jūnijā, Melburnas Svētā Krusta
baznīcā mācītājs Dainis Markovskis iesvētīja Māru
Lidiju Jefimovu un Dainu Karīnu Jefimovu.
D.M.

No kreisās: Daina, māc. Dainis un Māra.
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

VĒSTURE

FOTO no D. Markovska personīgā arhīva

Interesanta fotogrāfija ar Elfrīdu Rimšani, kura
tur arhibīskapa zizli.
Elfrīda kā jauna meitene piedalījās 1932. gada
dievkalpojumā (kā gaida), kad tika konsekrēts – ievests arhibīskapa amatā Teodors Grīnbergs. Tieši šo
pašu zizli Elfrīda turēja rokā 2012. gadā – pēc tieši
70 gadiem!
D.M.
Arhibīskaps (tagad emeritus) Elmārs Ernsts Rozītis,
Elfrīda Rimšane un mācītājs Dainis Markovskis Melburnas Latviešu ciemā 2012. gadā.
Draudzes Vēstis
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GANA RAKSTS
KRISTUS MIESAS LOCEKĻI
„Jo, kā mums vienā miesā ir daudz locekļu, bet ne visiem locekļiem ir vienāds uzdevums, tāpat mēs
daudzi kopā esam viena miesa Kristū, bet savā starpā visi esam locekļi.“ (Rm.12:4-5)
Jēzū Kristū mīļotie!
Apustulis Pāvils salīdzina Kristīgo Baznīcu (draudzi) kā Kristus Miesu. Kad cieš viens
loceklis, cieš arī pārējie, un, ja viens priecājas, tad priecājas arī pārējie.
„Kristīgā brālība (kopība) nav ideāls, kas būtu jāizveido; tā ir Dieva radīta īstenība Kristū,
kurā mēs drīkstam būt līdzdalīgi,“ savulaik rakstīja vācu teologs un mācītājs Ditrihs Bonhēfers.
2017. gads ir Reformācijas 500 gadu Jubilejas gads, un pa šiem gadiem daudz kas Kristīgajā Baznīcā ir
mainījies, veidojies un attīstījies. Reformācija savā vislabākajā veidā nav noslēgusies, tā joprojām ir procesā!
Nemainīgs ir tikai Dievs, un Dieva Vārds, bet, baznīcai/draudzei ir jādzīvo tagad un šeit ar tām vajadzībām,
kas ir šodien. Mēs to ļoti labi saprotam un zinām, ka svarīgāk par visām baznīcas dogmām un liturģijām, ir
un paliek cilvēks. Katrai draudzei ir sava situācija, apstākļi un šodienas realitāte, kas reizē ir izaicinājums un
laba iespēja, kaut ko pamēģināt darīt savādāk nekā iepriekš pierasts.
Mēs esam piedzīvojuši, ka patiesa kristīga kopība, sadarbība un sadraudzība arvien atklāj kaut ko jaunu,
negaidītu gan par sevi, gan līdzcilvēkiem, gan par Dievu.
Mēs kā draudze esam viena miesa, kuras galva ir Kristus. Mums katram ir savas dāvanas un talanti, spējas
un iespējas, pieredze un izpratne, bet svētīgi, ka mēs šīs Dieva dotās dāvanas lietojam kopīgai Dieva Valstības
celšanai jau tagad virs zemes.
Varētu salīdzināt, ka mēs katrs esam Dieva lielā orķestra mūziķi. Katram instrumentam ir sava īpašā
nozīme un vieta; ne tikai galvenajiem solistiem, bet ikvienam instrumentam, kas varbūt ieskanas tikai vienu
vienīgo reizi koncertā.
Dievs ir Lielais Diriģents, un mums tikai jāklausa Viņu, jāskatās uz Viņu, jāpazīst Viņu, lai kā viens un
vienots orķestris izpildītu Viņa iecerēto skaņdarbu.
Kristus runāja par Dieva mīlestību uz cilvēku un to parādīja ar savu dzīvi. Jā, Evaņģēlijs mums atnes
Labo Vēsti, ka Kristus ir dzimis par mums, dzīvojis mūsu dēļ, miris mūsu grēku dēļ, apsolījis savu klātbūtni
saviem sekotājiem ik dienas līdz laiku beigām. To mēs zinām un ticam tam, bet Dieva mīlestība mūs aicina
ne tikai domāt par sevi kā saņēmējiem, bet arī būt par kalpotājiem, tādējādi esot cits citam par svētību.
Daudzas Svēto Rakstu vietas mūs māca domāt par praktisku kalpošanu un palīdzību savam līdzcilvēkam. Jēzus saka: „...ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, jūs esat Man darījuši.“(Mt.25:40b Jaunais Bībeles tulkojums).
Kā parāda mūsu draudzes statistika, ka draudzes locekļu vidējais vecums ir aptuveni septiņdesmit gadi. Daudzi
no viņiem, kuri jau ir cienījamā vecumā, slimību un citu iemeslu dēļ vairs nevar un nevarēs apmeklēt draudzes dievkalpojumus un sarīkojumus, bet viņi labprāt vēlētos, lai viņus regulāri apciemotu mājās, aprūpes namos un citur.
Mēs arī zinām, ka mūsu draudzes locekļi ir izkaisīti pa visu plašo Viktorijas pavalsti, un nav iespējams
vienam mācītājam sniegt regulāru un kvalitatīvu garīgo aprūpi.
Mēs arī labi zinām, lai draudze spētu labi darboties, ir svarīgi, ka katrs tiek garīgi aprūpēts un tāpēc ir vajadzīgi
(brīvprātīgie kalpotāji) cilvēki no draudzes, kuriem ir vēlme un prasme uzklausīt citus, izteikt savas domas, kopā lūgt
un studēt Bībeli, cienīt atšķirīgus viedokļus un izrādīt kristīgu mīlestību tur, kur viņi atrodas. Atcerēsimies Jēzus atstāto mīlestības bausli un atziņu, ka nav lielākas mīlestības, ja kāds ir gatavs par otru atdot savu dzīvību (Jņ.15:12-13).
Kristus mūs aicina, gan iedrošina ar savu piemēru rūpēties par ikvienu, kam ir nepieciešama mūsu palīdzība, iedrošinājums, uzmanība un klātbūtnes kalpošana.
Mēs katrs esam Dievam dārgi un nozīmīgi, bet tikai kopā esot un darbojoties, atbilstoši katrs savām spējām un garīgām dāvanām, mēs kopīgi varam paveikt Dieva uzticētos uzdevumus.
Vienīgi Dievam lai gods!
Sirsnībā
Jūsu māc. Dainis
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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ZIEDOJUMI, PALĪDZOT MŪSU BAZNĪCAI
Draudzes Valdes vārdā izsaku lielu paldies ziedotājiem par katru ziedojumu –
no vismazākā līdz pat lielākajam!

Ziedojumi pāri par $100:
Regīna Līcīte, Irma Vēzis

Ziedojumi līdz $100:

I. Ezernieks, K. Žubeckis

Ziedojumi līdz $50:

A. Šloss, S. Rožkalns, I. Upīte, R. un K. Švarcs, M. Biršs, A. un M. Kučeri

DRAUDZES NODEVAS – 2017./2018.g.
Valdei vēl arvien ir grūtības saimniekot ar pašreizējo nodevu līmeni, jo šogad atkal no rezervēm tika
izņemts $10 000!
Mūsu pašreizējais locekļu skaits ir 380. Atbrīvoti no nodevām ir 33 (bērni un 95 gadus sasniegušie) paliek 347 maksātāji!
Vēl 78 locekļi ir parādā par iepriekšējo gadu $11 775!
Tāpēc valde ir nolēmusi paaugstināt nodevas un turpmāk visiem būs vienādas nodevas $175, izņemot
studentiem starp 16 un 20 gadiem tā paliks kā līdz šim – $125!
Par šādu propozīciju Valde prasa Pilnsapulces piekrišanu.

Nodevas var samaksāt:

Kasierim
– nosūtot čekus pa pastu, rakstot tos Melb.Lat.Ev.Lut.Cong vārdā;
Ciemā
– Veltai Strožai;
Baznīcā
– Mārtiņam Biršam;
Elektroniski
– pārsūtot naudu uz mūsu Dnister kontu:
BSB: 704-235
Account no.: 00017508 (Ja maksājat no Jūsu Dnister konta, tad vēl jāpieraksta klāt burti “MEL”)
Reference (Ļoti svarīgi!): Jūsu vārds un uzvārds.

Kvīts par samaksāto nodevu tiks nosūtīta pēc pieprasījuma. Lūdzu pievienojiet sev adresētu aploksni ar pastmarku.
Pilnsapulcē nevarēs samaksāt nodevas, un tikai finansiāliem locekļiem būs balsstiesības!
Andris Atvars
Draudzes kasieris

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

AIZGĀJĒJA IZVADĪŠANAS PROCESS
Ģimenes pārstāvis ziņo draudzes kasierim par draudzes locekļu aiziešanu mūžībā. Kasieris nosūta ģimenes pārstāvim izpildīt informācijas lapu par aizgājēju un lūdz pēc izpildīšanas to atgriezt kasierim. Kasieris
ziņo mācītājam par aizgājēju un pārsūta mācītājam saņemto informāciju.
Informācijas lapā tiek uzrādīts: aizgājēja vārds, uzvārds, kad dzimis, dzimšanas vieta, kad miris, miršanas vieta, vai aizgājējs ir bijis finansiālais draudzes loceklis pēdējos trīs gados, vai ģimenes loceklis tiek kremēts vai apbedīts, izvadīts no baznīcas vai no izvadīšanas biroja un adrese; mācītāja vai selebranta vārds.
Vadoties no augšup saņemtās informācijas, kasieris sastāda rēķinu un to nosūta ģimenes pārstāvim.
Piezīme: Ja ģimene nolemj rīkot izvadīšanu no Sv. Krusta baznīcas, tad ģimenes pārstāvim ir jāuzņemas atbildība par baznīcas, par zāles un par virtuves tīrību un iekārtu, lai atstātu tādu, kāda tā bija pirms izvadīšanas.
Draudzes Vēstis
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GULDĪŠANAS UN IZMAKSA SVĒTĀ KRUSTA BAZNĪCAS KAPSĒTĀ

Sarunu par guldīšanu ir jāuzsāk ar draudzes kasieri. Kasieris Jūs informēs par guldīšanas procesu, iepazīstinās Jūs ar kapsētas plānu, norādīs Jums guldīšanas vietu, piemiņas plāksnes lielumu un VĒLAMO tekstu.
Urnu un šķirsta guldīšanas vietas izmaksa finansiālam draudzes loceklim
• Pirmās pelnu urnas guldīšana		
$800
• Otrās pelnu urnas guldīšana		
$800
• Pirmā šķirsta guldīšana			
$3760 plus šķirsta gremdēšanas izmaksas
• Otrā šķirsta guldīšana			
$3760 plus šķirsta gremdēšanas izmaksas
Urnu un šķirsta guldīšanas vietas izmaksa, kas nav bijis finansiālais draudzes loceklis
• Pirmās pelnu urnas guldīšana		
$1600
• Otrās pelnu urnas guldīšana		
$1600
• Pirmā šķirsta guldīšana			
$7520 plus šķirsta gremdēšanas izmaksas
• Otrā šķirsta guldīšana			
$7520 plus šķirsta gremdēšanas izmaksas
		
Urnu un kapu vietas ir divvietīgas.
Piezīmes:
1. Kasieris vēlas uzzināt no draudzes locekļiem par iepriekš samaksātajām kapu vai urnu vietām Sv. Krusta
baznīcas nodalījumā Foknera kapsētā. Lai apstiprinātu rezervāciju un samaksu, draudzes loceklis tiek aicināts
nosūtīt valdes kasierim kopiju no izsniegtās kvīts.
2. Kasieris vēlas uzzināt no draudzes locekļiem par maiņām ģimenes vai radu urnu novietnēs, kur pelnu kastīšu
daudzums vairs neatbilst piemiņas plāksnīšu datiem.

THE FUNERAL SERVICE
The family’s representative notifies the Treasurer of family members’ departure. The Treasurer informs
the Pastor and forwards on the departed’s personal information.
Information forwarded: Family name, given names, date of birth and birthplace, date and place of
death, was the departed a financial member of the Congregation for the past three(3) years, will the departed be cremated or buried, name and address of the funeral service and funeral service Pastor’s name.
The Treasurer will send an Invoice to the family’s representative based on information above.
Note: If the Funeral Service is held at Latvian Church, it is the Family’s Representatives responsibility to leave
the church, kitchen and church hall clean and tidy and all furniture returned as per original set up.

INTERMENT COSTS AT LATVIAN SECTION, SEVENTH AVENUE,
FAWKNER CEMETERY

The Treasurer will inform the family’s representative the location of the interment niche or burial plot,
the dimensions and wording for the memorial plaque.
For a financial member of our Congregation
• 1st Urn placement 			
$800
• 2nd Urn placement			
$800
• First casket placement 			
$3760 plus casket sinking costs
• Second casket placement		
$3760 plus casket sinking costs
For a non-financial member of our Congregation
• First Urn placement			
$1600
• Second Urn placement 			
$1600
• First Casket placement			
$7520 plus casket sinking costs
• Second Casket placement		
$7520 plus casket sinking costs
		
Note: Each burial plot and niche can accommodate two placements.
K. Kasparsons
2017. g. jūlijā
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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MELBURNAS DAUGAVAS SKOLA MĀCĀS BAZNĪCĀ
Sestdien, 25. martā,
deviņi Daugavas latviešu
skolas 5./6. un 7. klases
studenti ar dažiem vecākiem ar vēstures skolotāju viesojās Melburnas latviešu evaņģēliskās luteriskās draudzes
Svētā Krusta baznīcā.
Mācītājs Dainis Markovskis ar
draudzes vecāko Mārtiņš Biršu iepazīstināja bērnus un vecākus ar Svētā Daugavas skolas skolnieki Svētā Krusta baznīcā.
Krusta baznīcu, kas tika uzbūvēta un
iesvētīta pirms 45 gadiem.

FOTO Linda Graudiņa

Divas klases viesojās Svētā Krusta baznīcā

Bērniem bija iespēja apskatīt baznīcu, ērģeles, mācītāja istabu. Bērni arī varēja
uzkāpt kancelē un teikt kādus vārdus no kanceles. Mācītājs pastāstīja par luterāņu
baznīcu, kas notiek dievkalpojumā, kas ir altāris, kancele un stāstīja par luterāņu arhibīskapi Laumu Zušēvicu, kura nesen viesojās Melburnā. Bērni rakstiski atbildēja
uz sagatavotajiem jautājumiem un varēja uzdot mācītājam jautājumus par baznīcu
un ticību.
Baznīcas lejas zālē bērni varēja našķoties ar iecienītajiem un gardajiem Latviešu
nama saimnieces ceptajiem pīrāgiem un smalkmaizītēm.
Lejas zālē arī notika divas vēstures stundas. 5./6. klases bērni mācījās par seno latviešu tautas ticībām, kā
veidots kalendārs, saskaņā ar gadalaikiem, kā senie latvieši ticēja dievībām, kuri valdīja pār dabu, par tautiskiem rakstiem, kā – Saule, Jumis, Ūsiņš, Zalktis un tautasdziesmas.
Dievs man deva,
Dievs man deva,
Dievs rokā neiedeva;
Dievs rokā neiedeva,
Ja es pati nepelnīju.
7. klase mācījās par Reformācijas laiku 16. gadsimtā. Bet bija simts gadi vēlāk, kad latvieši varēja lasīt Bībeli savā valodā. Kristaps pasniedza projektu par Ernstu Gliku, kurš dzima Vācijas teritorijā, dzīvoja
Alūksnē, bet mira Maskavā. Viņš 1680. gados pārtulkoja Bībeli latviešu valodā un dibināja latviešu skolas.
Par godu Vecās un Jaunās derības iztulkošanai Gliks iestādīja divus ozolus Alūksnē. Andrejs tūlīt mudināja
tēvam, braucot uz Latviju, noteikti būtu jāpiestājas Alūksnē, lai apskatīt Glika pieminekli un ozolus. Šogad
tiek svinēta Reformācijas 500 gadu jubileja, tātad 7. klasei mācīties par Reformāciju baznīcas telpās bija it
sevišķi nozīmīgi.
Lars un Roberts vienojās: „Bija jauka diena, jo mēs mācījāmies citas lietas citā vietā.“
Paldies skolas priekšniekam Aldim Sveilim un mācītājam Dainim par iespēju mācīties mūsu skaistajā
latviešu luterāņu draudzes baznīcā!
Linda Graudiņa
Laikrakstam „Latvietis“ Nr. 454
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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DIEVKALPOJUMI
JŪLIJS
2. jūlijā
plkst.11.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

9. jūlijā
plkst.11.00

Dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

16. jūlijā
plkst.11.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

23. jūlijā
plkst.11.00

Dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

6. augustā
plkst.11.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

13. augustā
plkst.11.00

Dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

20. augustā
plkst.11.00

Dievkalpojums.
PILNSAPULCE plkst. 12.00 baznīcas zālē

Sv. Krusta baznīcā

27. augustā
plkst.11.00

Dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

3. septembrī
plkst.11.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

10. septembrī
plkst.11.00

Dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

17. septembrī
plkst.11.00

Dievkalpojums.
PAVASARA SVĒTKI VISAI ĢIMENEI

Latviešu ciemā

24. septembrī
plkst.11.00

Dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

1. oktobrī
plkst.11.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

8. oktobrī
plkst.11.00

Dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

15. oktobrī
plkst.11.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

22. oktobrī
plkst.11.00

Dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

29. oktobrī
plkst.11.00

Dievkalpojums.
REFORMĀCIJAS 500. GADADIENA
MIRUŠO PIEMIŅAS DIENA

Sv. Krusta baznīcā

AUGUSTĀ

SEPTEMBRĪ

OKTOBRĪ

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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BAZNĪCAS KALENDĀRS ĢIMENEI UN SABIEDRĪBAI
2017. gadam
20. augustā

Dievkalpojums plkst. 11.00.
PILNSAPULCE plkst. 12.00 baznīcas zālē

17. septembrī

PAVASARA SVĒTKI VISAI ĢIMENEI plkst.11.00.

7. oktobrī

Baznīcas TALKA plkst. 10.00.
Dievkalpojums plkst. 11.00.
REFORMĀCIJAS 500. GADADIENA;
MIRUŠO PIEMIŅAS DIENA draudzes locekļiem, kas nav guldīti
draudzes kapos.
Kapsētu TALKAS plkst. 10.00.
Lāčplēša dienas dievkalpojums plkst. 11.00.
Karavīru piemiņas diena – akts un referāts sekos baznīcas zālē.
Latvijas Valsts proklamēšanas dienas dievkalpojums.
Kapusvētki – svētbrīži 3 kapsētās.
Sv. Krusta plkst. 10.00; māc. Buģa plkst. 11.00; māc. Kociņa plkst. 11.30.
Ziemassvētku ieskaņas koncerts plkst. 11.00.
Ziemassvētku dievkalpojums plkst. 11.00.

29. oktobrī
5. novembrī
12. novembrī
18. novembrī
26. novembrī
10. decembrī
24. decembrī

Sv. Krusta baznīcā
Latviešu ciema
Lielajā zālē
Sv. Krusta baznīcā

Sv. Krusta baznīcā

Foknera kapsētā
Sv. Krusta baznīcā
Sv. Krusta baznīcā
Foknera kapsētā
Sv. Krusta baznīcā
Sv. Krusta baznīcā

Kārlis Kasparsons
Draudzes priekšnieks
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

BAZNĪCAS UN PAGALMA TĪRĪŠANAS DEŽŪRAS 2017. GADAM
ROSTER OF CHURCH UPKEEP FOR 2017
Mēnesis

Baznīcā

Pagalmā

Jūlijs – July

Deju kopa „5. Ritenis“

Deju kopa „5. Ritenis“

Augusts – August

Bērnudārzs „Daina“

Bērnudārzs „Daina“

Septembris – September

Deju kopa „Ritenītis“

Deju kopa „Ritenītis“

Oktobris – October

BAZNĪCAS TALKA
7. oktobrī – 7 October

WORKING BEE
7. oktobrī – 7 October

Novembris – November

Deju kopa „5. Ritenis“

Deju kopa „5. Ritenis“

Decembris – December

Deju kopa „Ritenītis“

Deju kopa „Ritenītis“

Visi aicināti piedalīties Baznīcas tīrīšanas TALKĀ, 7. oktobrī!
Piezīme: Tīrīšanas darba uzdevumi, dežurantiem un talciniekiem saņemami no Kārļa Kasparsona
mob. 0411 119 848, kkaspars@bigpond.net.au
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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DIEVKALPOJUMU DEŽŪRAS
Tikai pāris reizes gadā
Dievkalpojumiem trūkst dežurantu. Lūdzam nākt palīgā!
• Pušķot altāri – sazināties ar Ģintu Pindard; tālr. 9807 1904
• Baznīcas zālē klāt kafijas galdu – sazināties ar Ģintu Pindard; tālr. 9807 1904
• Būt par apsveicēju un izdalīt dziesmu grāmatas vai dziesmu lapiņas – sazināties ar Dagmāru Stils;
tālr. 9807 5924
• Uzraudzīt skaņu sistēmu – sazināties ar Jāni Kārkliņu – 9802 1738
Datums

Draudzes
vecākie kalpo

Apsveicēji

Pie skaņu
pastiprinātāja

Altāri pušķo

Virtuvē

G. Pindard

G. Pindard

Jūlijs
2.

Latviešu ciemā

9.

M. Biršs

16.

Latviešu ciemā

23.

M. Biršs

J. Kārkliņš

T. Pindard

Augusts
6.

Latviešu ciemā

13.

M. Biršs

20.

M. Biršs

27.

M. Biršs

J. & M. Ozoli J. Ozols

I. & E. Ārīši

M. Ozols

T. Pindard

G. Pindard

G. Pindard

E. Ārītis

I. Ārīte

I. Ārīte

Septembris
3.

Latviešu ciemā

10.

M. Biršs

17.

Latviešu ciemā

24.

M. Biršs

J. & M. Ozoli J. Ozols

M. Ozols

J. Kārkliņš

Oktobris
1.

Latviešu ciemā

8.

M. Biršs

15.

Latviešu ciemā

22.

M. Biršs

29.

M. Biršs

J. Kārkliņš

I. & E. Ārīši

T. Pindard

G. Pindard

G. Pindard

E. Ārītis

I. Ārīte

I. Ārīte

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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SVEICIENI NO ESLINGENAS!
Esmu priecīgs, ka Dziesmu svētku Atklāšanas dievkalpojums 16. jūnijā Eslingenā bija
labi apmeklēts, un laikam patiesi dalībniekus aizkustināja.
Es šoreiz biju moderators, kas vaicāja Lolitai Ritmanei un Mārtiņam Braunam par tematiku, kas viņus radīšanas procesā iedvesmo un kā viņi šo iedvesmu saprot attiecībā uz Dievu
un Garu. Domāju, ka tieši tas uzrunāja daudzus dievkalpojuma dalībniekus.
Visi arī ar pozitīvu pārsteigumu uzņēmu to, ka draudzei dziedot ticības apliecības dziesmu
Es ticu, ka no zvaigžņu stariem ir Dievam goda tronis celts (autors arhibīskaps Kārlis Kundziņš)
meldiju To mīlestības spēku sveicu deju kolektīvu vadības dejoja valša ritmā. Sevišķi aizkustināja arī Lūcijas
Garutas Mūsu Tēvs un koris no mūzikla Eslingena – Kungs, mēs esam Tavi bērni.
Sirsnībā
LELBĀL arhibīskaps emeritus Elmārs Ernsts Rozītis

Eslingenas Dziesmu svētku Atklāšanas dievkalpojums

FOTO Biedriba SAIME

Svētku programma 16. jūnija rītā
tika atklāta ar svinīgo dievkalpojumu
Eslingenas Dienvidu baznīcā, kura bijusi nozīmīgs latviešu pulcēšanās centrs
jau pēckara gados. Dievkalpojumu
vadīja pieci latviešu un viens vācu mācītājs, uzsverot latviešu tautas vienotību arī dažādās zemēs un likteņos. Pēc
dievkalpojuma notika dalībnieku gājiens, kas, plīvojot Latvijas karogiem un
skanot dziesmām, vijās caur Eslingenas
ielām, kurās savulaik dzīvojuši un strā- Eslingenas Dziesmu svētku Atklāšanas dievkalpojums.
dājuši latvieši. Svētku gājiens noslēdzās
pilsētas tirgus laukumā, pulcējot dalībniekus uz svētku atklāšanas koncertu. Svētku pirmā diena turpinājās ar
uzvedumu Tikšanās ar Jāzepu Vītolu un deju kolektīvu uzstāšanos dažādās pilsētas vietās, bet vakarā notika viena
no ilgi gaidītajām svētku kulminācijām – mūzikla, trimdas latviešu stāsta Eslingena izrāde, kuru vairāk nekā deviņu mēnešu ilgumā režisora Jāņa Mūrnieka vadībā gatavoja 60 latvieši no septiņām valstīm. Mūzikla ievadvārdus
teica tā mūzikas autore, ASV dzīvojošā komponiste Lolita Ritmane, bet pirms izrādes, vairāk nekā 900 skatītāju
pilnā pilsētas koncertzāle, godināja Eslingenas idejas autora Alberta Legzdiņa piemiņu. Izrāde izpelnījās stāvovācijas un priekpilnas atsauksmes, ļaujot cerēt, ka 2018. gadā mūziklu Eslingena varēs noskatīties arī skatītāji Latvijā.
Latviešu dziesmu un deju svētku programma Eslingenā tika ievadīta ar dievkalpojumu 16. jūnija rītā
Eslingenas Dienvidu baznīcā – vietā, kas jau kopš pēckara gadiem ir bijusi un arvien ir nozīmīgs latviešu pulcēšanās centrs. Dievkalpojumu vadīja arhibīskaps emeritus Ernsts Elmārs Rozītis līdz ar četriem Vācijas
latviešu draudžu mācītājiem un Eslingenas vācu draudžu mācītāju. Savās pārdomās par Dieva Gara klātesamību radošajā darbā dalījās komponisti Lolita Ritmane un Mārtiņš Brauns. Dievkalpojumā izskanējušajai
lūgšanai varat pievienoties arī Jūs: https://www.youtube.com/watch?v=M6e7Dzdpw10
Svētdien, 18. jūnijā, izskanot vīru koru koncertam ar komponista Mārtiņa Brauna piedalīšanos un folkloras kopu priekšnesumiem pilsētas laukumā, Vācijas pilsētā Eslingenā noslēdzās latviešu rīkotie Eslingenas
Dziesmu svētki, kuros ap 700 dalībnieki godināja 1947. gadā notikušo latviešu svētku 70. gadadienu un arī
Vācijā sveica gaidāmo Latvijas simtgadi.
Plašajā trīs dienu programmā, piedaloties 700 dalībniekiem 33 latviešu kolektīvos no 11 valstīm, Eslingenas pilsētas iedzīvotāji un tās viesi tāpat kā pirms 70 gadiem varēja piedzīvot visu latviešu kultūras bagātību –
dziesmas, dejas, teātra spēli, kino, amatniecību, tradicionālo dziedāšanu un dančus.
No latviešu evaņģēliski luteriskā Baznīcas Vācijā mājas lapas
http://www.baznica.de/
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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KATLAKALNĀ KĀ ROMĀ

FOTO Aina Gailīte

FOTO Aina Gailīte

FOTO Aina Gailīte

Kamēr nav saplaukušas lapas, izvēlos
dienu ar garantēti zilām debesīm un caur
Rīgu, pa Dienvidu
tiltu (2008.g.) ar autobusu dodos uz Daugavas kreiso krastu, uz Ķekavas novada Katlakalnu. Mani interesē trīs
vietas – Katlakalna baznīca, kapi un
Depkina muižiņa.
Katlakalna baznīca.
Kāpēc mani interesē tieši Katlakalna luterāņu baznīca? Tā ir vienīgā
Latvijā pilnīgi apaļas formas celtne ar
sfērisku jumta kupolu. Sensenos laikos, protams, bija koka baznīca, kurai
bija lemts no vecuma sabrukt. Tad nu
Rīgas Rāte nolēma, ka jābūvē jauna –
mūra, un pēc tā laika atzītākā speciālista Kristofa Hāberlanda (17501803) projekta tika būvēta jauna,
pilnīgi neredzēta. Pastāv varbūtība,
ka baznīckalniņš ir mākslīgi veidots,
toties tas, ka būvlaukums ir speciāli
sagatavots, ir pierādījies restaurācijas Katlakalna baznīcas altāris.
laikā, t.i., pamatiem pievesta īpaši
apstrādāta smilts – karsēta un žāvēta,
kas tos pasargā no gruntsūdens.
1794. gadā jaunuzceltā baznīca
tika iesvētīta. Laika gaitā daži celtnes
tehniskie risinājumi izrādījās nepilnīgi, jumta kupols palika bez luktura,
bet citādi ēka kalpoja labi. Virs piebūvītes pie sakristejas tika uzcelts mazs
zvanu tornītis diviem zvaniem. Padomju gados baznīca netika izmantota ne noliktavai, ne traktoru stacijai,
tā tikai novecoja laika zoba iespaidā. Katlakalna baznīcas ērģeles.
Tika nolemts baznīcu restaurēt, un
tādēļ tika pārdots baznīcas īpašumā esošs zemes gabals. Kopā ar ES līdzfinansējumu pirms pāris gadiem
tika uzsākta celtnes restaurācija, kuras laikā, protams, atklājās tās sliktais tehniskais stāvoklis. 2016. gadā
Katlakalna luterāņu baznīca sāka jaunu dzīvi ar pilnībā restaurētu kupolu, kapara jumtu un dekoratīvo laternu uz tā. Restaurētais interjers un krāsojums ir tuvs sākotnējam. Baznīcas centrālajā daļā ir saglabāti vecie
vienlaidus grīdas dēļi masta priedes garumā. Šo informāciju es izlasīju.
Bet dabā viss notika tā – eju pa meža ceļu apm. 100m līdz baznīcai; tikai ceļa galā var saskatīt aiz kokiem
paslēpušos arhitektūras pērli. Zaļas priedes un zila debess, spožs kapara jumts, gaiša fasāde klasicisma stilā ar
sīkrūtotiem logiem ļoti neparasti. Biju iepriekš nolēmusi, ja netikšu baznīcā iekšā, nekas, pietiks ar ārskatu.
Pastumdu vārtiņus – vaļā; baznīcas durvis pavērtas, eju iekšā un saucu: hallo, hallo! Tā es iepazinos ar Igoru
Martinelli, draudzes pērminderi, brīnišķīgu cilvēku, kurš savus pienākumus pilda no sirds. Mazliet pafotografēju, bet biju tomēr nelaikā. Norunājām, ka es apskatīšu apkārti un Daugavas krastu, kamēr Martinelli
Draudzes Vēstis
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kungs dosies pildīt savus pienākumus, aizbrauks dalīt zupas virtuvi.
*
Atgriežos baznīcā reizē ar Martinelli kungu. Uzzinu tik daudz interesanta! Protams, mani interesē skats
no ērģeļu balkona. Tas ir tik neparasti, – pilnīgs aplis, soli no vidus ejas pusaplī, sienas gaišas, ļoti skaists
grīdceliņš, netipisks. Ērģeļmeistara Augusta Martina būvētās ērģeles (1871) tiek restaurētas. Baznīcas akustika ir fantastiska, tā teica pērminderis Martinelli, nostājieties šeit (baznīcas vidū) un sakiet kaut ko; mazliet
apmulsu, bet skaidri pateicu: Dievs, svētī Latviju! – to skaņu es nekad neaizmirsīšu. Lielais centra lukturis
vairāku kārtu lampu svecēm. Nekādas liekas greznības. Pasēdēju sola rindā aiz vārtiņiem, tas laikam bija
kungu gals.
Patreiz Katlakalna luterāņu draudzes mācītājs ir Māris Ziemelis.
Visilgāk, 41 gadu, kalpojušais draudzes mācītājs bija virsmācītājs, Dr. Theol., baznīcas vēstures profesors Roberts Emīls Feldmanis (1910-2002). Dendroloģiskie stādījumi ap baznīcu ir viņa veidoti. Pēc
R. E. Feldmaņa vēlmes viņa kapavieta ir pie baznīcas.
*
Tā es dažu stundu laikā izstaigāju vairākus gadsimtus. Jā, kur tad atrodas tas Katlakalns – starp Bauskas
ielu un Daugavu aiz Dienvidu tilta. Aizbrauciet gan apskatīt Katlakalna neparasto luterāņu baznīcu!
Aina Gailīte
2017. gada aprīlī
Laikrakstam „Latvietis“ Nr.455
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

„ZIEDOŠĀ LATVIJA!“
Filmas izrāde pēc Aizvesto piemiņas dievkalpojuma
Svētdien, 11. jūnijā, pēc Aizvesto piemiņas dievkalpojuma ap plkst. 12.30, Sv. Krusta baznīcas zālē tika izrādīta autora un režisora Ata Skalberga dokumentālā filma Ziedošā Latvija!
Filma ir par 1934.–1939. gadu Latviju, kad Latvija piedzīvoja vēl līdz šim nebijušu uzplaukumu nevien ekonomiski un saimnieciski, bet arī garīgi.
Dokumentālie filmējumi no trīsdesmitajiem gadiem Latvijā tiek papildināti ar cilvēku
atmiņām un intervijām no tiem, kuri piedzīvojuši Latvijas uzplaukumu, kā arī ar jaunākās
paaudzes deklamēto dzeju par Latviju.
Filmā ir redzami brīnišķīgie Latvijas skati, un dzirdamas mūsu tautas pazīstamās un skaistās dziesmas.
Mācītājs Dainis
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

INFORMĀCIJA
Mācītāja pieņemšanas – kancelejas stundas Sv. Krusta baznīcā:
Otrdienās no plkst. 14.00-17.00, kā arī citā laikā, iepriekš vienojoties ar mācītāju.
Katra mēneša pēdējā svētdienā dievkalpojuma sākumā mācītāja uzruna bērniem, un baznīcas zālē pēc kafijas galda plkst. 13.00 Bībeles studijas.
2017. gada tēma: Mārtiņš Luters-reformators.
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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MLELD GADSKĀRTĒJĀ PILNSAPULCE
Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes gadskārtējā pilnsapulce notiks svētdien 2017. gada
20. augustā plkst. 12.00, 40 Warrigal Road, Surrey Hills VIC 3127.

PILNSAPULCE 2017
Pirms pilnsapulces atklāšanas:
1.
2.
3.
4.

Lūgšana,
Pilnsapulces atklāšana,
Kvoruma apstiprināšana,
Balsu skaitītāju vēlēšana.

Darba kārtas apstiprināšana:
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pieņemt iepriekšējās pilnsapulces protokolu,
Pieņemt mācītāja ziņojumu,
Pieņemt valdes priekšnieka ziņojumu,
Pieņemt revidentu ziņojumu,
Pieņemt kasiera ziņojumu,
Pieņemt finansiālos pārskatus:
• Bilanci uz 30.06.2017,
• Ienākumus un izdevumus uz 30.06.2017,
11. Apstiprināt budžetu 2017/2018 gadam,
12. Apstiprināt nodevas 2017/2018 gadam.

Speciālās rezolūcijas:
13. Pieņemt jaunos statūtus,
14. Pieņemt Diakonijas programmu,
15. Pieņemt vadlīnijas.

Draudzes valdes amatpersonu vēlēšanas:
16.
17.
18.
19.
20.

Priekšnieka,
Vicepriekšnieka,
Sekretāra,
Kasiera,
Pārējo locekļu.

Revidentu vēlēšanas:
21. Ievēlēt 2 revidentus plus substitūtu.

Dažādi jautājumi:
22. Draudzes demogrāfija un prognozētā draudzes piecgadu nākotne.
23. Dažādi jautājumi.
Piezīme: Katram finansiālam draudzes loceklim, kas ir pilnsapulcē un piereģistrējis savu klātbūtni, ir viena
balss.
MLELD Valde
2017. gada jūlijā
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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DRAUDZES DARBINIEKI – OFFICE BEARERS 2017
Draudzes pasta adrese / Postal address for correspondence:
8 Melaleuca Avenue, Templestowe Lower, Vic 3107
Svētā Krusta baznīca / Holy Cross Church
40 Warrigal Rd. Surrey Hills. Vic. 3127
Draudzes mājas lapa / Our website (in Latvian and English)
www.melburnaslatviesudraudze.org.au
www.melbournelatviancongregation.org.au

Draudzes valde – Management Committee
Draudzes mācītājs / Pastor
Māc. Dainis Markovskis

20/61 Fraser Cres, Wantirna South. VIC 3125
e-pasts: dainis.marko@gmail.com

Draudzes priekšnieks
Chairman
Kārlis Kasparsons

8 Melaleuca Ave., Templestowe Lower, VIC 3107 Tel. 9850 1248
e-pasts: kkaspars@bigpond.net.au
Mob. 0411 119 848

Draudzes kasieris, biedrzinis
un priekšnieka vietnieks
Treasurer, Registrar and
Vice-Chairman
Andris Atvars

4 Spencer Drive, Carrum Downs, VIC 3201
e-pasts: andrisat@bigpond.com

Tel. 9782 9063
Mob. 0404 055 476

Valdes sekretārs
Secretary
Jānis Kārkliņš

21 Highclere Ave., Mt Waverley, VIC 3149
e-pasts: mjk51688@bigpond.com

Tel. 9802 1738
Mob. 0413 544 135

Sabiedrības Sekretārs
Association Secretary
Jānis Dēliņš

e-pasts: latcon@ozemail.com.au

Tel. 9824 0707

Sarīkojumu vadītāja
Functions and Events
Kristīne Saulīte

PO Box 390, Canterbury, VIC 3126
e-pasts: saulitis.kristine@gmail.com

Tel. 9830 0101

Dāmu kopas pārstāve
Ladies’ Aux. Representative
Ģinta Pindard

17 Bruce Street, Mt. Waverley, VIC 3149

Tel. 9807 1904

Mob. 0490 837 067

Draudzes vecākie – Church Elders
Mārtiņš 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

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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Pavasara svētki visai ģimenei
Svētdien, 17. septembrī plkst. 11.00.
Latviešu CIEMĀ, 60 Fraser Crescent, Wantirna South
* BBQ pusdienas * Tortes * Kafija * Vīns/alus *
* Mūzika * Spēles * Loterija *
Gaidīsim jūs kuplā skaitā baudīt skaisto pavasara gadalaiku Ciemā!

SATURA RĀDĪTĀJS
Kārlis Kasparsons
***
***
D.M.
D.M.
Māc. Dainis
Andris Atvars
***
Linda Graudiņa
***
Kārlis Kasparsons
Kārlis Kasparsons
Kārlis Kasparsons
Arhib. emer. E. E. Rozītis
***
Aina Gailīte
Māc. Dainis
Māc. Dainis
***
***
***
***
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