
 

Vēstnesis
Jēzus ir augšāmcēlies!

Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai 
neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.       (Jāņa ev. 3:16) 

Mācītāja sleja. Vienmēr ir prieks 
par kaut ko jaunu! Slava Dievam par 
jaunām lietām mūsu dzīvē! Viņa 
Dēla augšāmcelšanās dāvina mums 
jaunu dzīvi. Mēs esam augšāmcelti 
kopā ar Viņu. Mūsu vecā dzīve ir 
apglabāta un mums ir jauna, spoža 
nākotne.

Katru mūsu dz īves dienu 
Debesu Tēvs mums kā Viņa 
bērniem dāvā ko jaunu. Veltot īpašu 
laiku sadraudzībai ar Dievu, mēs 
atrodam arvien jaunus dārgakmeņus 
Viņa Vārdā un tas mums dod jaunu 
spēku katrai dienai. Viņš mums 
arvien dāvā mūsu dienišķo  maizi.

Pavasaris ir īpaša Dieva dāvana, 
kad mē s sev apkār t redzam 
mostamies jaunu dzīvību. Ir tik jauki 
redzēt zālīti dīgstam un pamanīt, kā 
pirmie pavasari ziedi sviecina mūs ar 
savām trauslajām galviņām augsnes 

virspusē. Tā ir tāda liecība Dieva 
radošajai rokai   darbībā! Jauna dzīvība 
draudzes dzīvē arī ir spēcīga liecība Dieva 
mīlošajai rokai darbībā.  Viņš zina, kad 
mums katram nepieciešama garīga 
atmoda un Viņš ir Tas, kurš to nodrošina. 

Dievs darbojas tad, kad cilvēki tiek 
pestīti. Mēs jūtam it kā svaigu pavasara 
gaisa dvašu, kad draudzei pievienojas 
jauni cilvēki un uzsāk aktīvu kalpošanu 
draudzes dzīvē. Ir tik patīkami redzēt 
jaunus viesus mūsu draudzē! Paldies 
Dievam par draugiem, kas atgriežas 
draudzē! Augšana ir aizraujošs process. 
Tas nesīs izmaiņas un, iespējams, arī 
izaicinājumus. Taču, lai slavēts Dievs par 
jaunu sezonu – par jaunu gadalaiku! 	 

Paldies Tev, Debesu Tevs, ka Tu esi 
nemainīgs katru dienu, taču Tavas 
dāvanas vienmēr ir jaunas! 

Jūsu mācītājs Andris Briggs

	 Pēc ilgāka pārtraukuma drukātā 
formātā ir atgriezies Ozolnieku 
bapt i s tu draudzes "Vē s tnes i s" . 
"Vēstneša" mērķis ir jaunā kvalitātē 
turpināt kopš 2004.gada 24.jūlija 
iedib inā tā s t rad īc i jas in for mē t 
draudzes locekļus un apmeklētājus par 
mū s u d r a u d z e s a k t u a l i tā t ēm , 
plānotajiem pasākumiem un citiem 
notikumiem. Priecāsimies par Jūsu 
ieteikumiem un idejām, lai "Vēstnesis"
bū tu sa i s to š s tā la s ī tā j i em un 
atspoguļotu mūsu draudzes dzīvi. 

Vēstnesis ir atgriezies!
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Īpašie pasākumi aprīlī:
 
6.aprīlī plkst.18.00 Lielās Piektdienas 
dievkalpojums.
8 . a p r ī l ī p l k s t . 12 .00 L i e ld i enu 
dievkalpojums ar Svētdienas skolas 
bērnu īpašo priekšnesumu.
14.aprīlī plkst.13.00 izglītojošs atpūtas 
pasākums sievietēm “Rad īt ar 
prieku”.
15.aprīlī pēc dievkalpojuma draudzes 
pilnsapulce.
21.aprīlī plkst.11.00 Draudzes talka.
 
Kalpošanas vajadzības: 
 
	 Šobrīd draudzē aktuālas vairākas 
vajadz ības dažādās kalpošanas 
nozarēs:
• Aicinām tos draudzes locekļus, kuri 

vēlas kalpot bērnu Svētdienasskolā 
kā skolotāji vai skolotāja palīgi, 
pieteikties pie Lindas Briggs. 

• Tehniskajā kalpošanas komandā 
aicinām pieteikties tos vīrus, kas 
varētu dievkalpojumu un citu 
d r a u d z e s p a s ā k u m u l a i k ā 
nodrošināt video projekcijas un 
apskaņošanu.



 




Piektdienās:
• plkst.19.00 lūgšanu vakars.
Svētdienās: 
• plkst.11.00 svētdienas skola (bērniem no 

7 līdz 12 gadiem).
• plkst.11.00 B ībeles studijas pie-

augušajiem.
• plkst.12.00 dievkalpojums.
• plkst.12.00 Svētdienas skola (bērniem 

līdz 7 gadiem).

Ziņojumi:
• 2012.gada 14.aprīlī 

p lkst .13.00 mūsu 
b a z n ī c ā n o t i k s 
izglītojošs atpūtas 
pasākums sievietēm 
„Radīt ar prieku”.

Pasākums sāksies ar dūlas Daces 
Kaņepones lekciju „Sieviete gaidībās, 
radībās – ar prieku” par dūlas lomu un 
atbalsta iespējām brīdī, kad sieviete 
kļūst par māmiņu, par sievietes 
galveno misiju – radīt bērnus citā 
skatījumā. Pasākuma otrajā daļā 
informāciju par iespējām saņemt 
palīdzību krīzes situācijā, stāstīs 
Ozolnieku novada Sociālā dienesta 
sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm 
un bērniem Villija Pakalne. Sīkāka 
informācija pie Ivetas Dembovskas. 

Dievkalpojuma laikā neaizmirstiet 
izslēgt mobilā telefona skaņu!

Sava s a i z lūg šana s un pa t e i c ības va ra t no sū t ī t u z e -pa s t a ad re s i : 
ozolniekudraudze@gmail.com un draudze nākamajā dievkalpojumā aizlūgs par to.  

 Kopš 2012.gada 10.marta mūsu 
draudzē darbojas "Lūgšanu ķēdes" 
kustība. Publicējam "Lūgšanu ķēdes" 
sarakstu:
Andris Briggs,
Renārs Sladzevskis,
Baiba Rošonoka,
Jānis Veldre,
Amanda Zeltiņa,
Mārtiņš Bušmeisters,
Vitālijs Stahovskis,
Jānis Burkāns,
Anita Bengere,
Indra Bušmeistere,
Iveta Volinska,
Linda Briggs,
Agnese Sladzevska,
Aleksandra Līdaka
	 Šī lūgšanu ķēde nav noslēgta un 
jebkurš var būt par nākamo ķēdes 
posmu. Lūdz un piedalies!
• 2012.gada 15.aprīlī pēc dievkalpojuma 

n o t i k s d r a u d z e s p i l n s a p u l c e . 
Pilnsapulces dienas kārtībā: grozījumi 
draudzes Nolikumā un jaunu draudzes 
locekļu uzņemšana. 

• 2012.gada 21.aprīlī plkst.11.00 notiks 
draudzes talka. Saposīsim 
bazn īcu un bazn īca s 
apkārtni. Talcinieki tiks 
nodrošināti ar uzkodām, 
tēju un kafiju.

Ziedojumiem:
Ozolnieku baptistu draudze
Reģistrācijas Nr.99500003601
Konts: LV81HABA0551008428829
Swedbank

Gaviļnieki aprīlī

4.aprīlī - Laura Bajāre (dz.d.)
8.aprīlī - Edgars Šneiders (v.d.)
11.aprīlī - Laura Bajāre (v.d.)
13.aprīlis - Marita Veldre (dz.d.)
13.aprīlis - Egils Strauts (v.d.)
23.aprīlis - Juris Ozolnieks (v.d.)
26.aprīlis - Sandris Jansons (dz.d. un v.d.)
29.aprīlis - Vilnis Rozentāls (v.d.)

Sirsnīgi sveicam!

2011.gada finanses
Ieņēmumi:

Saņemtie ziedojumi 4493,32

Ziedojums projektora iegādei 300,00

Kopā: 4793,32

Izdevumi:

Zemes noma 111,12

Gāze 905,35

Elektrība 240,67

Ūdens, kanalizācija 22,26

Apsardze 248,16

Grāmatvedības pakalpojumi 420,9

Apdrošināšanas prēmijas 247,7

Bankas pakalpojumi 93,5

Notāra pakalpojumi, nodevas 59,64

Kancelejas preces 53,28

Bībeles skolai 222,53

Apkures katla remonts 109,8

Grīdas flīzes 413,19

Augi, kūdra, mulča 216,35

Žalūzijas 69,2

Dažādi remonta materiāli, dekori 804,5

Projektors 439,99

Kopā: 4678,14

Draudzes regulārie 
pasākumi

	  
Ozolnieku baptistu 

draudze 

Skolas iela 21, 
Ozolnieki, LV 3018

www.ozolniekudraudze.org
ozolniekudraudze@gmail.com

Tālruņi: 
Priekšsēdētājs: 29858860,

Mācītājs: 29357653,
Diakons: 29106801.

   Izsakām pateicību ikvienam, kas 
ziedoja Viesītes baptistu draudzes un 
tās mācītāja ģimenes atbalstam. Kopā 
šim mērķim mūsu draudzē tika 
saziedots Ls 120. Saziedotā nauda tika 
pārskaitīta Viesītes baptistu draudzei.


