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Draudzes gans  Hanss Jensons

Nākot kopā.... 

Vasaras laikā ir  vieglāk nākt kopā dažādos veidos, jo daba mums 
piedāvā savu izgreznotu, apzaļumotu un siltu telpu. Tā daudzi vasaras laikā 
nāk kopā Jāņos, kapusvētkos, dažādos festivālos, ģimenes svētkos, parasti  
arī kāzas tiek svinētas vasarā, u.t.t. Tā arī draudzēs ir daudz aktivitātes, kas  
notiek vasarā dabā!  Daži no mums draudzē jau bija svētceļojumā, kur gājām 
ar kājām no Dikļiem uz Krimuldu, baudot skaisto dabu, un kaut arī tajā laikā 
citur daudz lija lietus, izņemot pēdējo ejamo dienu, pasargājot no lietus ceļā,  
Dievs uzlika savu lietussargu pār mums. 

Kad  tādā  veidā  daba  veicina  mums  nākt  kopā  dažādos  veidos, 
izmantosim to, lai arī ieraudzītu viens otru, kā mēs augam ticībā, mīlestībā un 
cerībā, un lai iedrošinātu un atbalstītu viens otru. Būtu atvērti teikt to, kas ir  
labs, kādus talantus ieraugam otrā, dažreiz arī to, par ko vajadzētu padomāt 
un censties uzlabot. 

„Un vērosim cits citu,  lai  paskubinātu uz mīlestību un labiem 
darbiem,  neatstādami  savas sapulces,  kā daži  paraduši,  bet  cits  citu 
paskubinādami un jo vairāk, redzot tuvojamies to dienu.” (Ebr.10:24-25) 
Ar  šo  es  gribu  jūs  uzrunāt  nākt  ar  šādu  attieksmi  uz  draudzes dažādām 
sapulcēm un arī uz Madonas prāvesta  iecirkņa draudžu dienām! 

AKTUALITĀTES
Mācītājs Hanss Jensons

Jānis un Ieva ir pārcēlušies! 

Domāju, ka daudz no jums zina, kas ir Jānis un Ieva Diekonti. Viņi ir  
vairākas  reizes  mūs  apciemojuši,  piedalījušies  dievkalpojumos,  Bībeles 
stundās, sadraudzībās, bijuši skolās un runājuši ar jauniešiem par dzīvības 
svētumu no ieņemšanas brīža līdz pēdējam elpas vilcienam. 

Ieva bija mana kaimiņiene,  kad es sāku dzīvot  Priekulē,  pēc kāda 
laika tika kristīta un iesvētīta. Jānis ir  no Medzes, netālu no Liepājas. Viņu 
sākumā satiku sakarā ar jauniešu darbu. Kad Jānis salaulājās ar Ievu, viņš arī  
vairāk tika iesaistīts Priekules draudzē. Es aicināju viņu iet uz lektora kursiem, 
lai  viņš  varētu  vairāk  darboties  kā  mācītāja  palīgs.  Viņš  man  palīdzēja 
dievkalpojumos, kā arī manā uzdevumā noturēja dievkalpojumus, kuros viņš 
lasīja kādu mācītāja sprediķi. 

Man negaidīti, bet par patīkamu pārsteigumu, izrādījās, ka viņi būtu 
gatavi pārcelties, ja kāds viņus aicinātu. Tas bija interesants, svētīgs  garīgs 
process, pārdomājot, lūdzot un apspriežot to ar citiem, kurā es nonācu pie tā,  
ka vajadzētu viņus aicināt. Redzot, ka viņi tiek labi uzņemti draudzēs, kā arī 
jauniešu vidū,  liekas, ka tas būtu man un draudzēm labs papildus resurss. 
Līdz ar  to,  ka es kalpoju divās draudzēs, bet varu dzīvot tikai  vienā, proti, 
Madonā, viņiem vajadzētu dzīvot Cesvainē, lai kompensētu to, ka es ikdienā 
tur neesmu klāt. 

 Lūgsim  par  viņiem,  lai  viņi  var  labi  iejusties  mūsu  draudzē  un 
sabiedrībā, lai  var atrast maizes darbu, ko labi var apvienot ar kalpošanas 
uzdevumiem.  Jānis  var  veikt  dažādus  remontdarbus  un  Ieva  labprāt 
nodarbojas ar šūšanu. 

Paldies,  Jāni un Ieva, ka tagad esat šeit kopā ar mums! Lai Dievs 
mūs vada un svēta! 

KAPU SVĒTKI

Kapusvētki Dzelzavā:
11. augustā - Mierakalna kapos plkst. 1400

                      Biksenes kapos plkst. 1530

                      Balvānīcu kapos plkst. 1630



KRISTĪBAS

15. jūlijā mūsu draudzē tika kristīts Valters Aļeksejevs
IELŪGUMS

Liezēres draudzes priekšniece Anna Rozīte

Liezēres ev.lut.draudze 2012. gada 19. augustā ielūdz Jūs
 uz Liezēres baznīcas iesvētīšanas svētkiem. 
Plkst. 1400 dievkalpojums, vada arhibīskaps Jānis Vanags un mācītājs Guntis  
Želvis,  piedalās  Cesvaines  ev.lut.  draudzes  koris,  ērģelnieces  un 
koncertmeistares Daiga Matroze un Iveta Bērziņa.
Pēc dievkalpojuma – sadraudzība un sarunas ar arhibīskapu. 

Tālrunis uzziņām un informācijai 29397434, 28634409

INFORMĀCIJA

24.  augustā  plkst.  1800 Kamermūzikas  „Spožais  koncerts”.  Atskaņo 
Amber Sound Brass Quintet – Jānis Ivuškāns (trompete), Viktors Hrustaļovs 
(trompete),  Mārcis  Auziņš  (meržrags),  Artūrs  Hrustaļovs  (trombons),  Māris 
Zondaks (trombons).

25. augustā plkst. 1900 Koncerts “Vakara lūgšana”. 
Dalībnieki:  Ieva  Parš  (mecosoprāns);  Artis  Sīmanis  (saksofons);  Kristīne 
Adamaite (ērģeles) + ērģelnieka asistents)

PATEICĪBA
Mācītājs Hanss Jensons

PALDIES...... 
Nesen dzirdēju, ka padomju laikos dažās vietās, piemēram, skolās, 

nedrīkstēja teikt „paldies”, bet tā vietā jāsaka „pateicos”. „Paldies” ir skaists  
vārds un, domājot par to burtiskā nozīmē, ir vēl skaistāks! Man ir paskaidrots 
tā, ka tas ir saīsinājums no „palīdz Dievs”. Kad cilvēks saņem kaut ko, un 
jūtas,  ka  viņš  nevar   materiālā  veidā  to  atlīdzināt,  viņš  lūdz  Dievu  viņam 
palīdzēt savā varenīgajā veidā, lai devējs piedzīvo Dieva svētību par dāvāto  
vai izdarīto. 

Ar  šo izpratni  es gribu teikt  PALDIES visiem sveicējiem sakarā ar 
manu dzimšanas dienu, par labiem vārdiem un novēlējumiem, par puķēm un 
dāvanām un par apciemošanu. 

KALENDĀRS

“Ja Tas  Kungs  tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to.”
/Jēk. 4:15/

Cesvaines draudzes kalendārs

5. augusts SVĒTDIENA   10. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS. 

10. augusts piektdiena    1800 Sarunas par dzīvi un ticību
             1900 Dievkalpojums 
_____________________________________________________________________________________________

12. augusts SVĒTDIENA 11. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS. 

17. un 18. augusts    Madonas iecirkņa draudžu dienas*
_____________________________________________________________________________________________

19. augusts SVĒTDIENA   12. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS. 
Pēc dievkalpojuma sadraudzība – tikšanās ar Jāni un Ievu

24. augusts piektdiena    1800 Kamermūzikas koncerts*
      
25. augusts sestdiena    1900  Koncerts „Vakara lūgšana”
____________________________________________________________________________________________

26. augusts SVĒTDIENA   13. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS. 

31. augusts piektdiena    1800 Sarunas par dzīvi un ticību
             1900 Dievkalpojums 

*17.  un  24.  augustā  piektdienas  dievkalpojumi  mūsu  draudzē  nenotiks.  Tāpēc 
norādam,  ka  dievkalpojums  ar  Svēto  Vakarēdienu  Madonas  ev.  lut  draudzē 
(Lazdonas baznīcā) notiek ceturtdienās plkst. 1900. 

KONTAKTI
Mācītāja pieņemšanas laiks ir piektdienās no plkst. 1700 -1800,  iepriekš piesakoties pa 
telefonu. Ir iespējams vienoties arī par citu laiku. 
Draudzes mācītājs Hanss Jensons, tel. 26524555, hanss.jensons@lelb.lv
Draudzes priekšnieks Normunds Kārkliņš, tel. 29169309, normundskarklins69@inbox.lv
Dr. priekšnieka vietniece Astrīda Briede, tel. 26673450, astrida.briede@inbox.lv
Cesvaines evaņģēliski luteriskā draudze, Baznīcas ielā 4, Cesvainē, LV4871, 
Reģ. nr. 90000507727, GE Money Bank, konta nr. LV37BATR0051J01815900
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