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Svētrīta dievkalpojumi mūsu dievnamā, pulksten 10:30 
 
 
Oktobrī: 
3. Deviņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.  Dievkalpojums klātienē un video ieraksts.   
 
10. Pļaujas svētku dievkalpojums ar dievgaldu.   

Pēc dievkalpojuma Dāmu komiteja aicina uz svētku mielastu nama zālē.   
Cena - $15 pieaugušiem, $10 jauniešiem un bērniem.   

Lūdzu pieteikties pie Dāmu komitejas priekšnieces Maijas Atvaras – 425-228-0750  
maija@atvars.com 

 
17.  Divdesmit pirmā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.  Dievkalpojums klātienē.  Sprediķos māc. 

Mārtiņš Rubenis. 
 
24.  Divdesmit otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.  Dievkalpojums klātienē. 
 
31.  Reformācijas svētki.  Dievkalpojums ar dievgaldu.  Pēc dievkalpojuma apraudzīsim mūsu 

Luterkoku nama priekšā. 
 
 
 
Novembrī: 
7. Divdesmit ceturtā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.  Dievkalpojums klātienē. 
 
14.  Valsts svētku dievkalpojums.  Dievkalpojums klātienē un video ieraksts. 
 
21. Mirušo piemiņas diena / Mūžības svētdiena.  Dievkalpojums ar dievgaldu. 
 
28. Pirmā Adventa svētdiena. Dievkalpojums klātienē.   
 
 
 

Laipni lūdzam apmeklēt dievkalpojums ar maskām! 
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Mīļā draudze! 
 
Novēlu mums visiem skaistu, krāšņu—un veselīgu rudeni! 
 
Tā kā pandēmija vēl nav beigusies, lūdzam visus—arī vakcinētos—lietot sejas maskas visos 
dievkalpojumos. Esam baudījuši, cik jauki ir svinēt dievkalpojumus klātienē—darīsm visu, kas jādara, lai 
varētu tā turpināt!   
 
Priecājos, ka varēsim atkal piedāvāt Svēto Vakarēdienu—Pļaujas svētkos, Reformācijas svētkos un 
Mūžības svētkos.  Ievērojot distancēšanos, nāksim plūstošā rindā; maizīte būs sagriezta gabaliņos, 
kurus katrs varēs paņemt pats, bet vīnu saņemsim atsevišķos biķerīšos.   
 
Reizi mēnesī izsūtīsim—ar draudzes sekretāra Ērika Raistera palīdzību—dievkalpojumu/svētbrīžu video 
ierakstus. Abos—tās dienas klātienes dievkalpojumā un video ierakstā—būs tie paši lasījumi, lūgšanas, 
sprediķis.  Ar citiem vārdiem—tas pats, bet citāds, jo varēsiet izvēlēties piedalīties klātienē, vai 
skatīties video!  Draudzes valde un mācītāja negribētu atteikties no iespējas uzrunāt tos, kuriem nav 
iespējams atnākt uz dievnamu—tajā pašā laikā arī turpinot ik svētdienas dievkalpojumus klātienē.  
Centīsimies darīt abus—ar Dievpalīgu!   
 
Aicinu jūs aizlūgt par mūsu draudzes locekļiem, kuri cīnās ar veselības grūtībām.  Respektējot viņu 
privātumu (privacy) nepublicēšu vārdus—bet Dievs jau zinās un saņems mūsu lūgšanas.   
 
Aizlūgsim arī par Bīskapa vēlēšanas komisiju—Jāni Šulcu, kurš ir gan mūsu draudzes, gan komisijas 
priekšnieks, Lisu Pružinsku, Dāvidu un Kairu Dzenīšiem.  Velēšanas notiks oktobrī.  Liels un sirsnīgs 
paldies par visu viņu darbu!   
 
Dievs Kungs lai jūs, visus kā vienu, svētīdams svētī!   
Pateicība Dievam! 
 
Jūsu, prāv. Daira 
 
 

 
 

Aug. god. LELBP draudzes! 
 
LELBP bīskapa vēlēšanas komisijas vārdā ziņoju par bīskapa vēlēšanām. Sekojot izsludinātai bīskapa 
vēlēšanas komisijas darba kārtībai, noteiktā laikā saņēmām kopā divdesmit nominācijas. Viena 
nominācija bija prāv. Dairai Cilnei un 19 nominācijas bija archibīskapei Laumai Zušēvicai. Viena 
nominācija ienāca krietni pēc iesniegšanas noteiktā laika termiņa, un to nevarējām pieņemt 
nokavēšanās dēļ.   



Abām kandidātēm izsūtīja vēstuli, kuŗā lūdza pieņemt vai noraidīt savu nomināciju. Prāveste Cilne 
nepieņēma nomināciju un atbalstīja nomināciju archibīskapei Zušēvicai. Archibīskape Zušēvica 
pieņēma savu nomināciju kandidēt bīskapa amatam. 
 
Bīskapes kandidāte Lauma Zušēvica ir saņēmusi vēlēšanas komisijas sagatavotos jautājumus un ir 
atbildējusi ka centīsies ierakstīt atbildes virtuāli. Ierakstu izsūtīsim kad būs gatavs. 
 
Bīskapa vēlēšanas komisija paredz sekot izsludinātai darba kārtībai, noturēt LELBP bīskapa 
vēlēšanas 2021. gada oktobrī atklājot vēlēšanas portālu ar 15. oktobri. 
 
LELBP Bīskapa Vēlēšanas komisijas vārdā, 
Priekšsēdis Jānis Šulcs 
Tel 206-406-5226 
jsulcs@gmail.com 
lelbp.balso.2021@gmail.com 
 
Mūsu draudzei ir viena balss—to nodosim vēlēšanu komisijai! 
 

 
Kristības 

 
Mija Lāra Kalniņa un Tālis Nikolajs Kalniņš 

 
saņēma kristības sakramentu 2021. ga. 29. augustā 

 
Jēzus saka – Laidiet bērniņus pie manis un neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva Valstība 

 
 

 
 

priekšā- Mija Lāra un viņas lielā māsiņa Laila 
aiz viņām – prāv. Daira, Tālis Nikolajs un bērniņu vecāki Laura un Āris Kalniņi 
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