Un redzi, Es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam.
(Mateja evanģēlijs 28;20)

"Swedbank"AS BIC/SWIFTkods: HABALV22
Konta numurs: LV70HABA0551032379685

Nedēļa Priekules draudzē.
Otrdiena:
1., 8., 15., 22., 29.
( Aprīlis )

8:30 - Rīta lūgšana. ( Baznīcā)
18:00 - AA. Sapulce. ( Dr. namā)

Trešdiena:
12:00 - Pusdienas. ( Dr. namā)
2., 9., 16., 23., 30. 13:30 - Svētbrīdis slimnīcā, mēneša
(Aprīlis ) pēdējā trešdienā ar sv.vakarēdienu.
18:00 - Vakara dievkalpojums.
Ceturdiena:
3., 10., 17., 24.
( Aprīlis )
Sestdiena:
( Aprīlis )

8:30 - Rīta lūgšana. ( Baznīcā)
17:30 - Kora meģinājums. (Dr. namā)

12:00- Iesvētes mācība atsāksies pēc jaunas
grupas nokomplektēšanas. Aicinām
piedalīties visus, kam interesē kristietība .
18.00 Bībeles stunda.

Dievkalpojums svētdienā 10:00.
6., 13., 20., 27. - Aprīlis
Svētdienas skola – plkst. 10.00 - ( Dievkalpojuma laikā)
plkst. 16:00 – AA Sapulce. ( Dr. Namā)
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Ko jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem?
Viņš nav šeit, bet ir augšāmcēlies. Lk. 24;5-6.

Patiesi augšāmcēlies nevis vai
augšāmcēlies.
Ir viena diena gadā pavasarī, kad cilvēki no rīta satiekoties
nesaka viens otram labrīt, sveiks, čau, bet gan: '' Kristus ir
augšāmcēlies!'', un uzrunātais ne mirkli neminstinoties un
nemulstot atbild: '' Patiesi augšāmcēlies!''
Bet ne vienmēr tā ir bijis. Pirmajās Lieldienās sievas nebūt
negāja sveikt ar slavas dziesmām augšāmcelto Kungu. Viņas
gāja uz kapiem sakopt sava mirušā skolotāja, drauga kapa
kopiņu, nolikt ziedus. Vēsts ko viņām pasludināja vīri baltās
drēbēs bija tik pārsteidzoša un cilvēka prātam nesatverama, ka
tad, kad viņas to atstāstīja mācekļiem, tie to nosauca par
pasakām. Viens no tiem neticēja tik ilgi, kāmēr pats nebija
augšāmcelto Kungu aptaustījis.
Šis rīts izmainīja, pārvērta pasauli. Protams, ka ārēji nekas
nemainījās. Cilvēki turpināja doties ikdienas solī, un neko
nepamanīja, neko nenojauta. Pasaulē ienāca jauna dzīvība,
mūžīgā dzīvība. Kā maza straumīte tā izplūda no tukšā kapa
Jeruzālemē, kā strautiņš tā čaloja uz Eiropu, līdz kā plata upe
sevī iekļāva visu pasauli, visas tautas un valodas. Tā sevī
iekļauj katru, kas tai pieskarās. Kā kristību ūdens tā sveic

mazo bērniņu, kas nesen šajā pasaulē ieradies, kā pēdēja vīna
lāse no vakarēdiena biķera tā pavada aizgājēju uz nākamo
pasauli, no altāra krucifiksa tā atstarojās katrā, kurš uz ceļiem
noslīdzis tā priekšā lūdz, lai taptu pestīts.
Par šo dzīvību liecina ciema baznīciņas tornis, kas stalti
izslējies rāda uz debesīm, un tas nav vienīgais, no tā lūkām
var redzēt nakamā ciema baznīcas torni. Gandrīz katra vietā,
kur vien dzīvo cilvēki ir baznīca, kuras tornī cauri gadsimtiem
kā erceņģeļa bazūne katru svētdienas rītu nemainīgi kā vasarā,
tā ziemā, kā saulē, tā lietū tas dzied vienu un to pašu dziesmu:
Kristus augšām cēlies, kapa akmens vēlies,
Par to mums būs priecāties, ka Viņš spēcīgs uzcēlies
Slavējam Dievu!
(K. Fīrikers dz. gr. 115.)

Draudzes mācītājs Kārlis Puķītis

3) Dārza labiekārtošanai spuldzēm 29 Ls
4) Mūsu baznīcas 330 g. un 15 g. atjaunošanas jubilejai 86 Ls
2013.gadā esam tērējuši 9680 Ls, t.i. Par 874 Ls vairāk kā
2012.gadā. Izdevumu pieauguma starpība ir uz kurināma
rēķina, par to 2013.gadā izdoti 1650 Ls. Pārējie izdevumi
apmēram tādi paši kā iepriekšējā gadā un atbilst budžetā
plānotajam. Paldies visiem ziedotājiem! Pateicoties Jūsu
ziedojumiem, mūsu baznīca tiek nodrošināta ar siltumu,
svecēm un elektrību.
Jēzus sacīja: Laimīgi žēlsirdīgie, jo Dievs būs viņiem
žēlsirdīgs. (Mt 5:7)
Priekules ev.lut draudzes Klusās nedēļas un Kristus
Augšāmcelšanās/Lieldienu dievkalpojumu datumi un
laiki.

Bunkas draudzē dievkalpojumi:

Mācītāja pieņemšana un mājapmeklējumi vienojoties pa
telefonu mob.26576197.

13.04. Pūpolsvētdienas dievkālpojums plkst. 10.00
16.04. Vakara dievkalpojums plkst.18.00
17.04. Zaļā Ceturtdiena plkst. 18.00
18.04. Lielā Piektdiena plkst. 12.00 Starpkonfesionāls Krusta
Ceļš ( sākums no Baptistu baznīcas).
19.04. Klusā Sestdiena plkst. 18.00

Pārskats par 2013.gada draudzes plānotā budžeta izpildi.

20.04. Kristus Augšāmcelšanās/Lieldienu rīta
dievkalpojums plkst.10.00

Mēneša otrā svētdienā. 10:00.

Lieldienu dievkalpojums 21.04. plkst.10.00
Otrajās Lieldienās.

Priekules ev.lut.draudzes 2013.gada budžeta izpildes
atšifrējums (turpinājums no marta mēneša Mājas lapas).
No māsu draudzes Amerikā saņemti 313 Ls liels
ziedojums. Vēl papildus no mūsu draudzes locekļiem
saņemti:
1) Zupas virtuvei 207 Ls
2) Reliģiskai darbībai 20 Ls

Informācija.
4.maijā dievkalpojumā plkst.10.00 savā ikgadējā draudžu
apmeklējumā piedalīsies Grobiņas iecirkņa prāvests Ainārs
Jaunskalže.
Draudžu mācītājs Kārlis Puķītis Mob.26576197 priekules@lelb.lv
Priekules dr. priekšnieks Mārtiņš Cukurs t. 63454852, m.t.26534381

Bunkas draudzes priekšniece Irute Ziņģe,t.26128491,26024146
Atbildīgais par izdevumu Voldemārs Vilerts, mob.t. 26516737

Priekules ev.lut draudzes Klusās nedēļas un Kristus Augšāmcelšanās/Lieldienu dievkalpojumu datumiun laiki.
13.04. Pūpolsvētdienas dievkālpojums plkst. 10.00
16.04. Vakara dievkalpojums plkst.18.00
17.04. Zaļā Ceturtdiena plkst. 18.00
18.04. Lielā Piektdiena plkst. 12.00 Starpkonfesionāls Krusta Ceļš ( sākums no Baptistu baznīcas).
19.04. Klusā Sestdiena plkst. 18.00
20.04. Kristus Augšāmcelšanās/Lieldienu rīta dievkalpojums plkst.10.00
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