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 Õpetaja: Jüri Pallo Esimees: Heino Nurmberg Laekur: Uve Sillat
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KOGUDUSE TEATED

E.E.L.K. Los Angelese koguduse koduleht internetis:  http://losangeles-kirik.cwahi.net/ 

PALVE EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVAL
Helde Jumal, vaata ka edaspidi armuga meie maa ja rahva peale. Anna meile andeks, 

milles oleme Sinu vastu eksinud. Õpeta meid mõistma Sinu mõtteid, mis Sa paned murepäe-
vadesse, ning nägema õnnistust, mis on varjul kannatustes. Õnnista meie rahva elu ja tööd. 
Juhata ja kinnita oma Vaimu läbi Vabariigi Presidenti, Valitsust ja kõiki, kes seisavad meie 
kodu ehitamise töös. Anna meile süda, mis alistub Sinu tahtmisele, ja meel, mis nõuab Sinu 
riiki ja õigust. Tee, et jumalakartus, südamepuhtus, ausus ja õiglus ning armastus pühitseks 
meie tööd ja tegu. Hoia meist eemale välised hädaohud ja kõik, mis meie keskel rikub rahu ja 
üksmeelt. Tõmba meid enesele lähemale, et suudaksime olla kindlad usus ja teha oma tööd 
lootuses Sinu armunõu avalikuks saamisele meie rahva kohta, siis kui Sinu aeg on tulnud. Ole 
ligi kõigile, kes käivad kannatuse teed ihu hädas ja hinge vaevas. Võta oma varju alla kõik, kes 
oma kodust ja omaste keskelt vägivaldselt võõrsile on viidud. Ole varjupaigaks ja armuandjaks 
vaeslastele ja kodutuile. Kinnita neid, kes on kurvad omaste pärast, kelle tee on kadunud sin-
na, kuhu armastuse silm ei ulata nägema ega käsi aitama. Mõtle nende peale, kes oma rah-
va kodu kaitstes on kaotanud tervise ja pidanud enese peale võtma raskete vaevade koorma. 
Kasvata meie armastust isekeskis, et oleksime valmis jagama nende muret ja kandma ükstei-
se koormat. Aga Issand, meie vanemate Jumal, kui see on hea Sinu meelest, siis aita, et meie 
rahva lapsed, vanad ja noored, kõigist maailma otsadest koguneksid jälle oma põlisesse ko-
dusse, mis Sa meie vanemaile oled andnud. Sina, kes Sa oled meie rahva lasknud paljudest 
viletsustest ja hädaohtudest läbi käia ega ole oma kätt meilt mitte tagasi tõmmanud, Sina võid 
teha, et varemeil tõuseb uus elu ning valitseb rahu ning rõõm. Sinu peal on meie lootus, ole 
meie päike ja kilp ja aita meid!
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KOGUDUSE POSTKAST
Siinkohal toome ära kogudusele saadetud Jõulu ja Uus-Aasta soovid.

HÄID PÜHI JA PARIMAT UUEKS AASTAKS!
Eesti Arhiiv Ühendriikides

Rahulikke jõule ja õnnelikku uut aastat!
Polli Hooldekodu

Südamlikke ja rahulikke Jõule!
Tartu Laste Turvakodu

Igal aastal, kui süütame küünlad, me soovime midagi head, 
et jätkuks meil jõudu ja tervist ja keegi meid sõbraks peab! 

Kauneid Jõule ning 
edu kõigisse uue aasta ettevõtmistesse!

Soovivad Valga Lastekodu „Kurepesa“ suured ja väikesed

Rahulikke jõule ja head uut aastat!
SA Tallinna Lastehaigla

Imeilusat ja rahulikku jõuluaega ning teguderohket uut aastat!
Krabi koolipere.  Krabi Põhikool, Varstu vald, Võrumaa

Kaunist jõuluõhtut ja toredat uut aastat! Olge te kõik õnnistatud!
Mari-Anne Heljas, Võsul

TÄNUAVALDUS
Täname südamest koguduse liikmeid ja kõiki, kes meid Jõulukingitustega meeles pidasid.
Soovime Teile kõigile rohket Jumala õnnistust ja head tervist.

Õpetaja Jüri Pallo abikaasa Merviga

Südamlik tänu koguduse liikmetele ja sõpradele, kes mind ja mu peret jõulukingiga üllatasid.
Palju tervist ja rohket Jumala õnnistust soovides

Kaie lastega

KVIITUNGID
Käesolevaga saadame välja kviitungid 2012. aasta annetuste kohta. 
Juhatus tänab annetajaid.
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LAHKUNUD
VALENTINE TREIMAN

sündinud UIBO
sündinud 21. jaanuaril 1918. a. Vologda kubermang, Venemaal

surnud 2. detsembril 2012. a. Thousand Oaks, California
maetud 15. detsembril 2012. a. eestlaste matusepaigale

Forest Lawn Hollywood Hills, Los Angeles, California

Rahus ma heidan maha ja uinun, sest Sina üksi, Issand, asetad mind julgesti elama.
Psalm 4:9

Esimene leeritund toimus 6. jaanuaril 2013,  Edgar ja Linda Kaskla kodus. 
Vasakult: leeriõpilased Aivar ja Priit Kaskla koos vanemate ja õpetajaga.

ABISTAMISKORJANDUS
Igal aastal, Eesti Vabariigi aastapäeval, oleme mõelnud neile, kes vajavad meie toetust ja 

abi. Eelmiste aastate eeskujul saadame välja koos käesolevaga korjanduslehed ja palume ka 
sel aastal Teie abi selle ürituse läbiviimiseks. Eestis vajatakse toetust ja abi igal alal, olgu need 
kogudused, eakad, lapsed, haiged, koolid, haiglad, laste- ja vanadekodud, raamatukogud jms. 
Samal ajal ka meie siinsete kiriklike ja rahvuslike ülesannete täitmine vajab jätkuvalt toetust. Va-
jadus kohalikuks abistamiseks on mitmete asjaolude tõttu isegi suurenenud. Neil põhjustel pa-
lume ka sel aastal olla eriti heldekäelised korjanduslehtede tagastamisel veebruari kuu jooksul 
koguduse laekurile. Tsekid palume kirjutada koguduse nimele. Annetusi on võimalik suunata ka 
erisoovide kaudu. Ülejäänud osas määrab summade jaotamise koguduse juhatus.
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KALENDAARIUM
Los Angelese Eesti Segakoori harjutused toimuvad reede õhtuti kell 7:30 Eesti Majas.

Info: Kaie Pallo, tel. 323-732-4362. 
Uued lauljad teretulnud.

Pühap. 3. veebr. Täienduskool Eesti Majas. Info: Milvi Laan (310) 663-0676
     kell 10 e.l.

     kell 2 p.l. Jumalateenistus Los Angelese kirikus. Teenivad koguduse õpetaja ja
 organist. Nõukogu liikmed: Aili Rebane ja Tõnis Rebane. Kohvilaud. 
 
Esmasp. 11. veebr. Nõukogu koosolek Eesti Majas.
     kell 7:30 õhtul

Kolmap. 13. veebr. Seenioride Klubi kokkutulek Eesti Majas. Koosviibimine.
     kell 11 e.l.

Pühap. 17. veebr. Täienduskool Eesti Majas. Info: Milvi Laan (310) 663-0676  
     kell 10 e.l.
 
     kell 2 p.l. Eesti Vabariigi  95. aastapäevale pühendatud jumalateenistus Los
 Angelese kirikus. Teenivad koguduse õpetaja ja organist. Nõukogu liik-
 med: Bruno Laan ja Helge Laan. Kohvilaud.

Pühap. 24. veebr. Eesti Vabariigi 95. aastapäeva tähistav pidulik aktus Eesti Majas.
     kell 2 p.l. Peakõneleja – prof. dr. Rein Taagepera.  Esinevad Los Angelese Eesti  Se-
 gakoor Kaie Pallo juhatusel ja Los Angelese Eesti Täienduskooli lapsed.
 
 
Pühap. 3. märtsil Jumalateenistus Los Angelese kirikus. Koguduse 63. aastapäeva     
kell 2 p.l. tähistamine.  Teenivad koguduse õpetaja ja organist.   Nõukogu liikmed: 
 Edgar Kaskla ja Mati Laan. Kohvilaud.

     Tähelepanu!  Juhatus palub nõukogu liikmetel, kes teenivad kaasa jumalateenistusel, tulla 
kohale 30 minutit varem, enne teenistuse algust, et aidata katta kohvilaud.


