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2011.g. jūnijs, jūlijs, augusts
BIJĪBA TĀ KUNGA PRIEKŠĀ IR VISAS GUDRĪBAS SĀKUMS
Ps. 111:10

Daudzas lietas šajā Dieva dotajā pasaulē ir izmainījušās un tiek mainītas, bet
nemainīgs ir vienīgi – Dievs! Viņš ir Mūžīgs un Nemainīgs! Vienīgi Viņa vārdi, mīlestība un
nodomi ir un paliks nemainīgi vienmēr. Tas viss ir mūsu dēļ, mūsu pestīšanas dēļ. Dievs visu
to mums bagātīgi dod, lai mēs varētu kopā būt ar Viņu šodien, katru dienu un mūžīgi mūžos.
Arvien ilgāk dzīvojot šajā pasaulē, mēs varam konstatēt, ka neskatoties uz visiem
sasniegumiem, cilvēcisko gudrību un dažādām demokratijas izpausmēm, tomēr bez Dieva
mēs ne nieka nespējam.
Daudziem no mums vairs nav jādodas ar skolas somām uz skolu, jo bērnības un
jaunības laiki jau sen ir aiz muguras, tomēr dievbijības skolā mēs vienmēr būsim skolnieki.
Dievs saviem bērniem vēlas dot to vislabāko. Viņš mums dod nevis pasaulīgo, bet dievišķo
gudrību, lai mēs būtu bagāti Viņā. Jau Salamans ir slavinājis un cildinājis īsto gudrību. Mēs
saprotam, ka īstā gudrība ne vienmēr ir iemācāma skolas solā, biezās grāmatās un sarežģītās
formulās, bet gan īstā un pazemīgā dievbijībā.
Šī gudrība ir jāmācās katru dienu, jo no tās ir atkarīga mūsu īstā nākotne – mūžīgā
dzīvošana! Tāpēc ir svarīgi, lai mēs atvērtu savu sirdi Dieva vārda spēkam un Jēzus
mīlestībai, un lai mēs ar Jēzus palīdzību pieķertos žēlastībai, kas nāk pie mums no Golgatas
krusta.
Svētais Augustīns ir teicis: “Es bīstos Dieva, kas var paiet garām un vairs
neatgriezties!” Tās ir bailes zaudēt žēlastību, kas šķērso visu mūsu dzīvi – zaudēt to tāpēc, ka
neesam pēc tās pietiekami tiekušies, neesam mēģinājuši to satvert ar rokām, ar savām
plaukstām un ar visu savu sirdi.
Kādam tad vajadzētu būt pazemīgam un dievbijīgam cilvēkam?
To Dievs mums pilnā mērā atklām Savā mūžīgajā vārdā!
Dievbijīgs cilvēks visu ieliek Dieva rokās, bet tas nenozīmē, ka viņš ir kluss un
neredzams ielīdis visklusākajā stūrītī. Nē! Dievbijīgs cilvēks nenoskatās vai nav bezspēcīgs,
kad otram dara netaisnību, kad citu sāpina vai pazemo. Dievbijīgs cilvēks visas lietas sagaida
no Dieva. Visas! Vienīgi Dievs visas lietas redz un dara īstajā laikā, bet mums jābūt vienmēr
gataviem darīt Viņa prātu. Īsta dievbijība un gudrība iet roku rokā staigājot tā Kunga ceļus un
spējot paklausīt tā Kunga prātam un atsacīt ļaunam.
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Tas ir nepareizs uzskts vai pieņēmums, ka dievbijīgs cilvēks ir bailīgs un nedrošs. Nē!
Dievbijīgs cilvēks ne no kā nebīstas, vienīgi no tā, kas nepatīk Dievam – grēka. Visās pārējās
lietās viņam bezbailīgi jāapliecina sava ticība, kas nekad neatstāj kaunā.
Dievbijīgs cilvēks ļauj Dievam sevi mācīt un pārmācīt, neapvainojoties atzīst savu
nepilnību un grēcīgumu, tā visu savu grēcīgumu noslīcinot Dieva žēlastībā. Tā ir vislielākā
gudrība atzīt, ka tikai kopā ar Dievu mums pieder visas lietas. Visas!
Dievbijīgs cilvēks neizceļ sevi, bet gan vairāk mācās Dievam godu dot ar visu savu
dzīvi. Dievbijīgs cilvēks vienmēr un visur meklēs Dieva patiesību apliecināt, nevis
cilvēciskās gudrības.
Gudrības sākums mums ir skaidri pateikts priekšā: “Dievbijība!”
Tas ir vairāk nekā sākums, ta ir īstais sākums, lai mums būtu viss!
Piepildīsim Dieva vārdu, ko brīnišķīgi ir teicis Salamans: “Paļaujies uz to Kungu no
visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet domā uz to Kungu visos savos ceļos,
tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas.” (Sal. pam.3:5-6).
Mācītājs Dainis
==============================

PATEICĪBA

Jēzū Kristū, mīļotie! Vissirsnīgākā pateicība
visiem, kuri mani sirsnīgi sveica Melburnas
Svētā Krusta draudzes mācītāja ievešanas un
draudzes 60 gadu svētku dienā.
Tā bija un ir pateicība Dievam par Viņa
lielo žēlastību!
Vēlreiz mīļš paldies par visām rūpēm,
atbalstu un izrādīto kristīgo mīlestību
visiem, kuri mani dažādā veidā iepriecināja
un palīdzēja uzsākot kalpošanu draudzē.
Paldies par padomiem, ieteikumiem un
praktisko palīdzību sākot dzīvi un
iekārtojoties savā jaunajā mājoklī.
Pateicība Dievam un Jums visiem!
Sirsnībā un pateicībā Jūsu mācītājs Dainis M.
==============================
I. Zemdega

Kungs, Tava gara brīvībā,
Ļauj man kalpot ticībā,
Mīlestību visiem rādot,
Prieka puķi sirdī stādot,
Slavēt Tevi mūžībā.
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DRAUDZES PRIEKŠNIEKA ZIŅOJUMS
Vai Dievs Devonportā Lieldienās paņēma brīvdienas?
Ap Lieldienām mēs ar Birutu viesojāmies pie dēla Andreja Auklandē. To mēs bijām
jau darījuši pēdējos piecus gadus.
Šoreiz bija it sevišķi satraucoši, jo Andreja trenētā NBL komanda „New Zealand Breakers”,
cīnījās trīs spēļu finālā, pret „Cairns Taipans”.
Pirmā spēle Auklandē bija uzvarēta, bet otrā spēle Kērnsā bija dramatiski zaudēta, pēdējā 0.8
sekundē, divrzeizējā pagarinājumā.
Mēs ar Birutu par to laiku bijām palikuši Auklandē, uzmanīt divus lielus suņus.
Interesējos kur varētu Lieldienās apmeklēt dievkalpojumus. Iepriekšējos gados Devonportā,
netālu no Andreja mājām, biju pieradis iet uz skaistu, vecu prezbiteriāņu baznīcu, kura
viemmēr bija atvērta visiem dievlūdzējiem. Aizgāju Zaļā ceturdienā, bet durvis bija slēgtas;
zāle un birojs bija izdoti kādai valsts aizsardzības iestādei un kādai deju skolai. Turpat
blakus, varenā, vecā katoļu baznīca arī bija slēgta – nekas nebija ziņots par dievkalpojumiem
Lieldienās. 100 metrus tālāk vēl atradu „Christian Family Church” – atkal viss kluss kā
pelīte. Prasīju kādam, kas tur dzīvoja pagalma dzīvoklī – viņš nekā nezināja. Autobusa
piestātnē prasīju kādai vecākai kundzei kur būtu kāda „dzīva” baznīca; viņa nekā nezināja.
Beidzot mana vedekla Andžela nāca palīgā; viņa Google kartē atrada tuvumā
„Church of England” baznīcu, ko apmeklēju Lielā piektdienā. Tradicionālā dievkalpojuma
vietā, tika izsekots Kristus mocekļa ceļam līdz nāvei, pēc King James 400 gadu vecās
bībeles. Starp lasījumiem dziedāja koris (Anthems) un arī draudze.(Hymns). Vecākā himna
bija c.530-c.600 gada, savā laikā bīskapa Venantius Fortunatus sastādīta un J. M. Neale
tulkota. Bija arī dziesmas J. S Bacha un W. A. Mozarta komponētas.
Lasījumi sākās ar: Isaia 53:3-8, tupinājās ar Mateja 27:11-32; Mateja 27:33-44;
Marka 15:33-39 un nobeidza ar Phillippians 2:5-11. Bija liels pārdzīvojums! Dievlūdzēji, tā
pat kā pie mums, stipri gados.
Trešo spēli, atpakaļ mājās Auklandē, Breikeri uzvarēja ar uzviju; nevarēja būt
dramatiskāk. Prieks izplatījās par visu Jaunzēlandi, jo tā bija pirmā reize kādā sporta spēlē,
kad Jaunzēlandes kommanda bija uzvarējusi kādu pirmās šķiras Austrālijas turnīru.
Sazvanoties ar Daini, noskaidroju, ka mums dievkalpojumi Lieldienās bija labi apmeklēti.
Pirms aizlidošanas man vēl bija prieks piedalīties draudzes 60 gadu svinībās. Bija zīmīgi un
svinīgi, kad prāvests un mācītaja Māra amatā ieveda mācītāju Daini Markovski. Sekoja dižas
svinības lejas zālē.
Paldies Inesei un pārējām dāmām par kuplo un raženo auksto galdu, pilnu ar
gardumiem. Žēl, ka nevarēju palikt līdz kafijai un kūkām; no otras puses cenšos no kūkām
izvairīties.
Valdē rutīnas darbs vēl nav atsācies, jo mums ir lielas rūpes par to, ka vēl vienmēr
mācītājam nav saņemta darba vīza. Pie tā tiek piestrādāts – paldies Kalvim Jaunalksnim.
Iemesli ir dažādi; pēdīgi vēl tika pieprasīta veselības pārbaude, jo Latvija ir deklarēta par
zemi kur var sastapties ar tuberkulōzi.
Rons Paine palīdzēja pie darba līguma detaļām; kas var stāties spēkā, tikai pēc darba
vīzas saņemšanas. Starplaikā ir pieprasīta pagaidu vīza (bridging visa).
Eduards Lēmanis
Draudzes priekšnieks
==============================
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60 GADI
Irma Zemdega

No rīta ceļoties es sveicu sauli
Ko Dievs vēl šinī rītā sūtījis,
Un, rokas saliekot, es Dievam pateicos,
Ka, dienai aizejot, vēl varu atpūsties.
Tā aiziet dienas,
Aiziet gadi ...
Kad šinī zemē iebraucām
Mēs sapni par dzimteni līdzi ņēmām,
Par dzimtenes baltajiem dievnamiem,
Kas torņos zvanīja – aicinot lūgt.
Sveši likās mums dievnami šeit,
Jo savā valodā gribējās lūgt.
Mums vienādas sāpes un vienāds prieks,
Jo Dieva prāts bija – mums Latvijā dzimt.
Daudz gadu gājuši mūžībā,
Daudz sapņu zuduši ikdienā,
Bet priecīgu sirdi mēs pateicam Tev,
Mūžīgais Dievs, Tu savā draudzē
Mums ļāvi lūgt jau 60 gadus!
==============================

DĀMU KOPAS PRIEKŠNIECES ZIŅOJUMS.
Gads ir sācies rosīgs. 27. februārī, pēc dievkalpojuma, baznīcas zālē, notika
„house warming” māc. Dainim. Pasniedzām siltas pusdienas (mājas virtuvē
ceptas desiņas) ar piedevām, un kafiju un maizītes. Pēcpusdiena tika pavadīta
draugu vidū.
Divas dienas stumdījām un grūstījām galdus, lai izrīkotu draudzes 60 gadu
pastāvēšanas svētkus un māc. Daiņa ievešanu mūsu draudzē. Bija pieteikušās
150 personas. Paldies visiem kas palīdzēja sagatavot ēdienu, dzeltenmaizes,
kliņgera un kūkas cepējām, trauku mazgātājām. Paldies par Jūsu atsaucību.
16. aprīlī baznīcas tīrīšanas talka. Notīrījām baznīcas zālē logus no vasaras
putekļiem un izdarījām vispārēju piekārtošanu. Pasniedzu pusdienas.
Lieldienu rītā apsveicām dievlūdzējus ar skaistām, raibām oliņām. Paldies
visiem.
Ģimenes dienā, kā katru gadu, apsveicu visas mātes, piespraužot baltus ziedus.
Paldies visiem kas atbalsta mūsu darbu, ziedojot kafijas galdam.
Pieminam mūžībā aizgājušo Lidiju Padāni, dāmu kopas darbinieci, pateicībā par
pašaizliedzīgo darbu draudzes darbā. Saldu dusu!
Inese Bērziņa
Dāmu kopas priekšniece
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Svētā Krusta – Kalendārs 2011.g.
Draudzes gans: Mācītājs Dainis Markovskis
2011.g. JŪNIJS
5. jūnijā – plkst. 11:00
Lieldienu laika septītā svētdiena – dievkalpojums ar dievgaldu.
12. jūnijā – plkst. 11:00
Vasarsvētki / Svētā Gara svētki,
AIZVESTO PIEMIŅAS DIENAS DIEVKALPOJUMS.
19. jūnijā – plkst. 11:00
Trīsvienības svētki – dievkalpojums ar dievgaldu.
19. jūnijā – plkst. 14:00
Dievkalpojums ar dievgaldu Latviešu ciemā.
26. jūnijā – plkst. 11:00
Otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – dievkalpojums ar dievgaldu.
2011.g. JŪLIJS
3. jūlijā – plkst. 11:00
Trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – dievkalpojums ar dievgaldu.
10. jūlijā – plkst. 11:00
Ceturtā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – dievkalpojums ar dievgaldu.
17. jūlijā – plkst. 11:00
Piektā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – dievkalpojums ar dievgaldu.
17. jūlijā – plkst. 14:00
Dievkalpojums ar dievgaldu Latviešu ciemā.
24. jūlijā – plkst. 11:00
Sestā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – dievkalpojums ar dievgaldu.
31. jūlijā – plkst. 11:00
Septītā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – dievkalpojums ar dievgaldu.
2011.g. AUGUSTS
7. augustā – plkst. 11:00
Astotā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – dievkalpojums ar dievgaldu.
14. augustā – plkst. 11:00
Devītā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – dievkalpojums ar dievgaldu.
21. augustā – plkst. 11:00
Desmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – dievkalpojums ar dievgaldu.
21. augustā – plkst. 14:00
Dievkalpojums ar dievgaldu Latviešu ciemā.
28. augustā – plkst. 11:00
Vienpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – dievkalpojums ar dievgaldu.
2011.g. SEPTEMBRIS
4. septembrī – plkst. 11:00
Divpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – dievkalpojums ar dievgaldu.
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11. septembrī – plkst. 10:00
Svētbrīdis un DRAUDZES GADSKĀRTĒJĀ PILNSAPULCE baznīcas zālē.
DIEVKALPOJUMU DEŽŪRAS 2010. G. JŪNIJĀ, JŪLIJĀ, AUGUSTĀ
Datums

Draudzes
vecākie kalpo

Apsveicēji

Pies skaņu
pastiprinātāja

Altāri ziediem Virtuvē
pušķo

5.
12.

R. Mancs
D. Stils

T. Pindard
J. Ozols

G. Pindard
M. Ozola

G. Pindard
E. Latiša

19.

M. Biršs

I. Lecis

A. Būmane

A. Būmane

26.

D. Stils

I. Brants
M. Ozola
J. Ozols
Z. Ādamsone
G. Ādamsons
M. Ozola
J. Ozols

J. Ozols

I. Bērziņa

I. Bērziņa

I. Brants
D. Stils
A. Būmane
Z. Ādamsone
G. Ādamsons
I. Ārīte

T. Pindard
E. Ārītis
I. Lecis
D. Stils

G. Pindard
I. Ārīte
A. Rozīte
Z. Ādamsone

G. Pindard
I. Ārīte
A. Rozīte
I. Bērziņa

E. Ārītis

E. Latiša

E. Latiša

D. Stils
R. Mancs
M. Biršs
D. Stils

I. Brants
A. Būmane
D. Stils
M. Ozola
J. Ozols

T. Pindard
I. Lecis
E. Ārītis
J. Ozols

G. Pindard
A. Rozīte
D. Stils
I. Bērziņa

G. Pindard
A. Rozīte
I. Ārīte
I. Bērziņa

R. Mancs

Z. Ādamsone
G. Ādamsons

D. Stils

A. Būmane

A. Būmane

Jūnijs

Jūlijs
3.
10.
17.
24.

M. Biršs
R. Mancs
D. Stils
R. Mancs

31.

M. Biršs

Augusts
7.
14.
21.
28.

Septembris
4.

=============================

DRAUDZES ĪPAŠUMU PĀRZIŅA ZIŅOJUMS
ĪPAŠUMU APSAIMNIEKOŠANA –
Mācītāja māja – No Draudzes valdes Irēne Ziedare uzņēmās mācītāja mājas/dzīvokļa
meklēšanu. Apbraukājot un apskatot vairākas iespējas, ar mācītāja Daiņa piekrišanu
atrada pieņemamu divu guļamistabu īres mājiņu mūsu baznīcas tuvumā. Īres maksa
$350.00 nedeļā.
7b Chester Street, Surrey Hills 3127 (Melway ref. 60 J1)
Mājā tagad pievienots telefons – (03) 9890 5797
Mācītājs Dainis sasniedzams arī uz viņa mobilo telefonu 0459 474 995, kā arī pa e-pastu
dainis.marko@gmail.com.au
Draudzes auto – Tā kā mācītājam, sakarā ar draudzes darbiem, būs vajadzīgs transports,
valde nolēma iegādāties lietotu 1997. gada Toyota Camry automašīnu, “roadworthy” kārtībā.
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Tā tagad nodota mācītāja Daiņa lietošanai. Reģistrēta Draudzes vārdā. Kopējie izdevumi
$6259.27.
Skaņu sistēma – Līdz šim baznīcā vēl arvien bija oriģinālā skaņu sistēma, kura tagad laika
gaitā jau novecojusi un to vairs nevarējām uzlabot. Pateicoties Dagmārai Stilai, esam
iegādājušies jaunu modernu sistēmu, kura ierīkota baznīcā kā arī zālē un darbojas ar radio
vilņiem, bez vadu palīdzības. Sistēmas dežurantiem būs jāiemācās un jāpierod pie jaunā
aparāta. Sistēmas iegāde un uzstādīšana izmaksāja $2068.00 ieskaitot GST.
Lielā talka –Lieldienas nosvinētas, un kā parasti pirms Lieldienām 16. aprīlī notika baznīcas
un apkārtnes uzkopšanas Lieldienu lielā talka. Šoreiz laika apstākļi bija labvēlīgi un kaut gan
iepriekš bija pieteikušies tikai 8 talcinieki, ieradās 26. Sekmīgi nodarbinājām visus, veicot
iecerētos darbus. Tā kā iepriekšējā talkā lietus dēļ daudz palika nedarīts tad šoreiz, pagalmu
un dārzu apkopjot, piepildījām lielo tilpni ar kaudzi un vienu auto piekabi kuru aizvedu uz
“green waste recycle”. Paldies Skaidrītei, Viktoram, Ilmāram, Silvijai, Laimonim un Benitai,
kuri atnāca nākošā pirmdienā sasmalcināt un salādēt pārpalikušos zarus auto piekabē.
Talkā piedalījās – mācītājs Dainis, Skaidrīte un Viktors Aleksējevi, Ilmārs Aleksējevs, Jānis
Apsīte, Ināra un Edgars Ārīši, Silvija un Laimonis Blāķi, Imanta Brants, Benita un Aivars
Bruņi, Imants Bruns un Iveta Vanaga, Skaidrīte Caune, Sally un Ēriks un Emilija (7) un
Oskars (9) Cīruļi, Rasma un Visvaris Eimaņi, Indra Mahoney, Trevor Pindard, Vija un Ints
Platači, Naomi Withers.
Biju negaidīti pārsteigts par lielo talcinieku atbalstu, kaut gan, būtu bijis ļoti vēlams redzēt
vairāk mūsu draudzes jaunākās paaudzes locekļus.
Tāpat kā Draudzes valdes locekļi, tā arī baznīcas uzturēšanas un apkopšanas darbos mēs visi
piedalāmies bez atalgojuma, tā ietaupot draudzei lielus izdevumus. No draudzes kases
atmaksāti tiešie nepieciešamie izdevumi.
Draudzes valdes vārdā liels paldies visiem talciniekiem un talciniecēm kā arī Inesei Bērziņai
un Skaidrītei Caunei par sagādātām atkal garšīgām pusdienām.
Baznīcas lielie logi – Sakarā ar samērā lieliem logu tīrīšanas cenojumiem, baznīcas lielais
altāra logs un ieejas logs nav bijuši tīrīti jau vairākus gadus. Šogad valde sadūšojās un
izdevām logu tīrīšanu profesionāliem logu tīrītājiem. Grūtības bija dabūt tīrītājus, kuri
uzņemtos baznīcas augsto logu tīrīšanu. Altāra logs ārpusē ir 12 metru augstumā no zemes.
Vajadzīga speciāla aparātūra (cherry picker) kā arī tīrītāju apdrošināšana. No četrām firmām
tikai viena, Lesters Window Cleaning, uzņēmā šo darbu. Divi tīrītāji strādāja no 7.30 rītā līdz
16.30, ar roku nomazgājot un notīrot katru loga rūti, iekšpusē un ārpusē. Izmaksa $1140.00.
Loga krusta saulīte – Baznīcas altāra lielā loga saulīte apgaismota ar piecām spuldzēm.
Pirms Lieldienām izdega viena spuldze. Tā bija jāatjauno pirms Lieldienu rīta
dievkalpojuma. Saulīte loga krusta centrā ir astoņu metru augstumā no grīdas. Aizņēmos un
atvedu garas trepes. Laimonis Blāķis drošsirdīgi bija pieteicies kāpt augšā apmainīt spuldzi.
Paldies Laimonim par drošsirdīgo darbu un paldies Ilmāram un Viktoram Aleksējeviem, kuri
cītīgi turēja trepes. Lieldienu rītā bija skaisti apgaismots altāra lielais logs.
Tīrīšana – Baznīcas un auto novietnes tīrīšana, kā arī dārzāju apkopšana notiek regulāri
katru otro nedēļu, pateicoties talciniekiem saskaņā ar sastādīto šī gada dežūru sarakstu. Liels
paldies visiem dežūrantiem. Būtu ļoti vēlams dabūt vairāk gribīgus dežūrantus, tā samazinot
dežūru reizes visiem talciniekiem. Ideāli būtu vēlams katram divas reizes, vai mazāk, gadā.
Bet pašreiz, ar tagadējo talcinieku skaitu nevaram to realizēt. Liels paldies tiem, kuri rūpīgi
strādā ar tagadējo slodzi. Lūdzam draudzes locekļus nākt palīgā. Tā ir arī jūsu baznīca.
Draudzes Vēstis
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Darba rīki – Baznīcas un apkārtnes uzturēšanai talciniekiem nepieciešami darba rīki. Lai tie
būtu vieglāk pieejami, tie iegādāti un novietoti zāles noliktavā, lietošanai pēc vajadzības.
Izdevumi $719.38.
BBQ – Draudzes sarīkojumu vajadzībām ir iegādāts četru degļu BBQ ar nepieciešamiem
piederumiem. Novietots zāles noliktavā. Izmaksa $294.85.
Inventārs – Baznīcas zālei iegādāti četri jauni galdi. Izmaksa $192.00.
Remonta darbi – Dažādu remontu vajadzībām iegādātie materiāli izmaksāja $252.75.
Ledus skapis – Izsaucu techniķi, skapis esot labā stāvoklī, neieteica iegādāties jaunu. Viņa
pieredze rāda, ka skapim varētu būt divejādas problēmas – gāzes trūkums vai termostats.
Izvēlējos lētāko variantu, ielikt jaunu termostatu. Skapis atkal darbojas. Izmaksa $220.00.
Tualešu piederumi – Iegādāti nepieciešamie tualešu piederumi. Izmaksa $327.64.
Kā redzat, baznīcas un apkārtnes uzturēšana saistīta ar izdevumiem un dažādiem darbiem,
kur vienmēr vajadzīgi palīgi. Tādi ir grūti dabūt un tādēļ biežāk atgadās, ka jāalgo
profesionāli cilvēki. Līdz šim, daudz remonta darbus esmu varējis veikt bez palīgiem, bet ar
nožēlu jāatdzīstas ka tie darbi paliek arvien grūtāki un tādēļ būtu vēlams, ka man pieteiktos
kādi palīgi, kuriem rūp baznīcas uzturēšana pieklājīgā stāvoklī.
Aivars Bruns,
Draudzes īpašumu pārzinis
==============================

Pateicība talciniekiem
Draudzes Vēstu 478 salikšanā un izsūtīšanā piedalījās:
Ausma Balode
Visvaris Eimanis
Miervaldis Balodis
Ilgvars Lecis
Anna Būmane
Jānis Siliņš
Sirsnīga pateicība visiem talciniekiem.
Valde
==============================
Raksti nākamām Vēstīm iesūtāmi līdz 2011. g. 6. augustam
Rasmai Celmai 56/62 Fraser Cres. Wantirna South. 3152
e-pasts: rasmac@virtual.net.au
Rakstus lūdzu sūtīt kā „word attachment”(doc) Paldies.
==============================

CHAIRMAN’S REPORT
Did God take leave over Easter in Devonport?
For the last five years Biruta and I had been visiting our son Andrejs and daughter-in-law
Angela, in Auckland New Zealand at year’s beginning. This time it was closer to Easter.
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The trip was of special significance and excitement; Andrej’s coached basketball team “New
Zealand Breakers” was absolving a three game NBL final against the “Cairns Taipans”.
Breakers had won the first game in Auckland; however they dramatically lost the second in
Cairns in double overtime with 0.8 seconds on the clock.
Biruta and I had stayed back in Auckland to look after two beautiful big dogs.
On Easter Thursday, I was looking around for a church with appropriate services. In previous
years not far from their home in Devonport, I had found a beautiful old Presbyterian church,
which had opened their doors to all devotees. This time the doors were locked, the
congregation no longer existed and the church’s hall and office was occupied by a
government military unit and a dance school.
Next door there stood an imposing old Catholic church but it’s doors were also closed, and I
could not see any notices indicative of Easter services. Some 100 meters downhill another:
Christian Family Church. seemed quiet and closed. I asked someone living there, however he
could not help me with any information either.
At the bus stop, I asked an elderly lady if she knew of an active church in the area, but she
did not know.
Finally, my daughter-in-law Angela came to the rescue and told me of a Church of England
church nearby. I went there on Good Friday.
Instead of a traditional service, they conducted “A devotion for congregation and choir”. The
service followed Christ’s journey to the cross, as per 400 year old King James Bible.
Readings started with Isaia 53:3-8, followed by Mathew 27:11-32; Mathew 27:33-44; Mark
15:33-39 and finished with Phillippians 2:5-11.
Indispersed were old Hymns and Anthems sung by the congregation and choir. The oldest Hymn
had been composed by Bishop Venantius Fortunatus (c 530 – c. 600). There were anthems by
Bach and Mozart, repectively. For me, it was an overwhelming spiritual experience.
The congregation members were quite elderly, same as ours.
Back in Auckland, the Breakers won the third game convincingly! The whole experience could
not have been more dramatic, than if it was stage managed. Joy spread thrugh whole of New
Zealand as it was the first time in any top game sport, that a NZ team had won an Australian
championship.
Back at home, I was informed by Dainis that our Easter services were well attended.
Before departing for NZ, Biruta and I had the pleasure to participate in the 60 years festivities.
In the solem service dean MacPherson and pastor Mara Saulite consecreated / invested into our
church pastor Dainis Markovskis.
The service was followed by a feast downstairs, attended by approx. 130 members.
Thanks to Inese and our other ladies, the buffet was something out of this world, stacked with
well prepared gourmet meals (no ordinery artificially concocted master chef stuff).
Unfortunately I had to leave early, before coffee and cakes; on the other hand I try to stay away
from cakes anyway.
The committee is still heavily engaged in matters concerning the pastor. He still has not received a
working visa. Kalvis Jaunalksnis is attending – thanks!
Our good friend Ron Paine has once again assisted and worked out a salary package.
Unfortunately, it can only start, when Dainis receives his working visa.
Many thanks Ron!
In the meantime we are applying for a bridging visa.
Eduards Lemanis
Chairman

Draudzes Vēstis
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==============================
The Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation of the Holy Cross
40 Stanley Grove
Blackburn. Vic. 3130
11 May 2011
To whom it may concern.
I am writing today in regards to the application for Subclass 428 Religious Worker
sponsorship, nomination and visa for Dainis Markovskis. I realise that the Congregation is
anxious as Mr. Markovskis is already her in Australia and on a visitors visa, thus he cannot
be paid. I wanted to take this opportunity to assure you that the process sof far has been
completely normal, if no quite quick (as far as processing for Immigration goes). The
standard processing time for a Subclass 428 application according to Immigration is 12
weeks, I understand that people may say you can get a visa in a couple of weeks, bet let me
assure you this is not the case.
The Religious Worker visa has 3 parts to it, the sponsorship, nomination and the visa
application. One cannot be done until the other one is approved, thus first the sponsorship
must be approved, the the nomination and then the visa application. The sponsorship was
approved rather quickly and the nomination and visa applications are in the pipeline
andlodged with Immigration. I am liaising with Immigration on both the nomination and the
visa application, and they are aware of the need for Mr. Markovskis to be granted his visa. In
the meantime I will request work rights whilst in the processing stage, but please be aware
that this request may no be granted.
Please be assured that this processing time is normal, and on behalf of the congregation I
am moving things forward as fast as I can and I will continue to keep you informed as we
move forward.
Please do not hesitate to contact me should you have further questions.
Kind regards,
Nora Lamont
Director, Lamont Migration
==============================

D. Markovskis
D. Markovskis
E/ Lēmanis
I. Zemdega
I. Bērziņa
***
***
A. Bruns
Valde
E. Lemanis
Nora Lamont
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==============================
Draudzes darbinieku adreses:
Korespondenci kura domāta draudzei sūtīt uz c/- 4 Livingstone Crt. Mt. Eliza. Vic. 3930.

Latviešu ev. lut.
Svētā Krusta baznīca
Rev. Dainis Markovskis

Tel. 9836 0119
Tel 9890 5797
Mob.tel 0459 474 995

Draudzes priekšnieks

40 Warrigal Rd. Surrey Hills. Vic. 3127
7b Chester Street, Surrey Hills, Vic. 3127
e-pasts: dainis.marko@gmail.com
Draudzes valde:
1 Eustace Street, Blackburn, Vic 3130

E. Lēmanis

e-pasts: lemanise@live.com.au

Mob.tel.0404 856 511

Priekšnieka vietnieks un

4 Livingstone Crt. Mt. Eliza, Vic 3930

Tel. 9787 5466

kasieris A. Ziedars

e-pasts: aziedars@gmail.com

Dāmu komitejas priekšniece

121 Mountain View Pde. Rosanna, Vic 3084

I. Bērziņa

e-pasts: ineseberzins@primusonline.com.au

Biedrzine

4 Livingstone Court, Mt. Eliza, Vic. 3930

Tel. 97875466

Irene Ziedare

e-pasts: irene.ziedars@gmail.com

Mob. tel. 0409 355 532

Valdes loceklis

40 Stanley Grove, Blackburn. Vic. 3130

Tel. 9877 4842

M. Balodis

e-pasts: miervaldis@optusnet.com.au

Draudzes īpašumu pārzinis

41 Russell Street, Surrey Hills, Vic. 3127

Tel. 9890 4849

A. Bruns

e-pasts: aivarsbruns@iprimus.com.au

Mob. tel. 0418 520 321

Kapsētas pārzinis

2 McAuley Dr. Rosanna, Vic 3084

Tel. 9459 8392

G. Rozītis
Informācija

60 Harrison St. Box Hill Nth, Vic 3129

K. Jaunalksnis

e-pasts: kalvis@virtual.net.au

Mob. tel. 0419 349 346

Sekretāre un pārstāve

48 Mantung Cres. Rowville, Vic 3178

Tel. 9764 1468

V. Jefimova

e-pasts: jefimovs.valda.l@edumail.vic.gov.au

Draudzes vecāko pārstāve

4 Gilbert Crt. Mt. Waverley, Vic 3149

D. Stils

e-pasts: dstils@netbay.com.au

Martiņš Biršs

Draudzes vecākie:
214 Jasper Road, Bentleigh, Vic 3204

Tel. 9563 9685

e-pasts: martinbirss@bigpond.com

Mob. 0407 685 006

60 Harrison St. Box Hill Nth, Vic 3129

Tel. 9849 1680

e-pasts: kalvis@virtual.net.au

Mob. tel. 0419 349 346

55/62 Fraser Cres.Wantirna South, Vic 3152

Tel. 9800 1965

e-pasts: rita.mancs@gmail.com

Mob. 0434 111 963

4 Gilbert Crt. Mt. Waverley. Vic 3149

Tel. 9807 5924

Kalvis Jaunalksnis
Rita Mancs
Dagmāra Stils

Tel. 9877 9403

Tel. 9459 0673

Tel. 9807 5924

e-pasts: dstils@netbay.com.au
Draudzes Vēstis - redakcija
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Draudzes Vēstu redaktors

3 Henley Street, Balwyn, Vic 3103

J. Siliņš

e-pasts: silins1@bigpond.com

Redakcijas locekle

56/62 Fraser Cres. Wantirna South, Vic 3152

R. Celma

e-pasts: rasmac@virtual.net.au

Tel. 9817 2215
Tel. 9887 0806

Draudzes nodevas:
2008 – 2009. gadam

$135, valsts pensionāriem un studentiem $80 (iesk GST)

2009 – 2010. gadam

Nodevas pilna laika strādājošiem 2009 lūgšanas gadā:$135;
Kam nav pilna laika darbs: pēc rosības, bet ja iespējams ne mazāk par $80.
(iesk GST)

Lūdzu čekus rakstīt uz: Latvian Ev. Lut. Congregation of Holy Cross
Sūtot maksājumu pa pastu, lūdzu adresēt: A. Ziedars, 4 Livingstone Court, Mt. Eliza. Vic. 3930
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