
Priekules draudzes kalendārs
1.augusts  ceturtdiena 08.30   Bikts dievkalpojums

09.30   Mācītāja pieņemšana
17.30 - 19.00 Kora mēģinājums  

3.augusts  sestdiena           Kapu svētki Priekules Novada kapos
4. augusts    SVĒTDIENA   11. Svētdiena  pēc Vasarssvētkiem

10.00  DIEVKALPOJUMS.  
6.augusts  otrdiena 08.30 Rīta lūgšana (baznīcā)

                      18.00  AA –  grupa un līdzatkarīgie
7.augusts   trešdiena 12.00 - 13.00  Pusdienu zupa un sadraudzība

13.30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā.
8.augusts  ceturtdiena 08.30 Rīta lūgšana 

                             17.30 - 19.00 Kora mēģinājums  
11. augusts  SVĒTDIENA   12. Svētdiena pēc Vasarsvētkiem

10.00  DIEVKALPOJUMS.  
13.augusts  otrdiena 08.30 Rīta lūgšana (baznīcā)

                      18.00  AA –  grupa un līdzatkarīgie
14.augusts   trešdiena 12.00 - 13.00  Pusdienu zupa un sadraudzība

13.30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā.
14.30 Mācītāja pieņemšanas laiks

15.augusts  ceturtdiena 08.30 Rīta lūgšana 
17.30 - 19.00 Kora mēģinājums

17.augusts  sestdiena Kapu svētki pilsētas kapos
18. augusts  SVĒTDIENA   13. Svētdiena pēc Vasarsvētkiem

10.00  DIEVKALPOJUMS.  
20.augusts   otrdiena 08.30 Rīta lūgšana (baznīcā)

                      18.00  AA –  grupa un līdzatkarīgie
21.augusts  trešdiena 12.00 - 13.00  Pusdienu zupa un sadraudzība

13.30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā.
14.30 Mācītāja pieņemšanas laiks

22.augusts  ceturtdiena 08.30 Rīta lūgšana 
17.30 - 19.00 Kora mēģinājums

25. augusts   SVĒTDIENA   14. Svētdiena pēc Vasarsvētkiem
10.00  DIEVKALPOJUMS.  

27.augusts   otrdiena 08.30 Rīta lūgšana (baznīcā)
                      18.00  AA –  grupa un līdzatkarīgie

28.augusts  trešdiena 12.00 - 13.00  Pusdienu zupa un sadraudzība
13.30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā.
14.30 Mācītāja pieņemšanas laiks

29.augusts  ceturtdiena 08.30 Rīta lūgšana 
17.30 - 19.00 Kora mēģinājums
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Nāciet pie manis visi, kas esat bedīgi un grūtsirdīgi, es jūs 
gribu atvieglināt. ( Mateja evanģēlijs 11:28).

Domāju, ka katrs no mums ir sastapis cilvēkus, kuriem 
solījumi neko nenozīmē. Viņi viegli dod solījumus, bet kad 
pienāk laiks tos pildīt parausta  plecus,  sak,  tas  jau  nebija 
domāts nopietni. Ir cilvēki, kuri uzskata, ka pietiek ar labu 
nodomu, pildīt solīto, darīt nav tik svarīgi. Un reti mūsdienās 
ir tie, kuri pārdzīvo, ja kādu apstākļu dēļ nespēj turēt doto 
vārdu. Viņi lūdz jums  piedošanu un mēģina izlīgt.

Baznīca sastāv no šiem pašiem cilvēkiem, nav tā, ka tajā 
būtu kādi pārcilvēki  vai  eņģeļi,  tādēļ  nevajadzētu  nedz 
brīnīties, nedz dusmoties, ka notiek  tieši  tāpat.  Kristību, 
iesvētību diena ir tik skaista, visi glaunās drēbēs,  koris 
skaisti dzied, mācītājs teic izjustu runu, sveicēji ar ziediem un 
dāvanām, un tad vēl svinīgi kristību, iesvētību solījumi.Un tad 
notiek tāpat, cits solīto neuzņem nopietni, un tūlit aizmirst, 
cits domā, ka Dievs novērtē un priecājas par  viņa  labajiem 
nodomiem.  Vēl citi  iekrīt  lamatās,  kuras tiem Velns izlicis, 
tiem liekās,  ja  tie  vairs  neguļ  grāvī,  nepiedalās  piektdienas 
vakara dūru cīņās un rupji  nelamājas,  tad  ir  pilnīgi 
mainījušies un nav vairs grēcinieki. Tie lūkojas uz  citiem no 
liela augstuma,  un nevēlas ar  grēciniekiem pat  sveicināties. 
Bet Velns tiem apslēpis,  ka Viņi iekrituši daudz bīstamākā 
grāvi, kas saucas garīga iedomība un paštaisnība. Viņos nav 
notikušas nekādas pārmaiņas, tik grēks kļuvis  ''kvalitatīvi 
augstvērtīgāks''.



Bet ir arī citi, viņu nav daudz, parasti viņi liekas mazliet 
dīvaini, tomēr nekaitīgi,  pat  izdevīgi  ir  tādus  pazīt,  jo  tie 
cenšas turēt mieru ar visiem cilvēkiem,  un  tiem  palīdzēt, 
neko par to neprasot. Viņus mēdz saukt par kristiešiem.  Tie 
ir cilvēki, kuri savus kristību, iesvētību solījumus mīlēt Dievu 
pāri visam citam un tuvāko kā sevi pašu ņēmuši nopietni. 

Sākums ir skaists,  liekas šai dienā viss mainīsies, sāksies 
jauna Dievam tīkama dzīve,  bet...  paiet  dažas  dienas  un ja 
esmu godīgs, tad esmu spiests atzīt, ka  nespēju  pat  mazliet 
šos solījumus pildīt. Esmu tas pats egoistiskais, paštaisnais 
cilvēkbērns,  kurš,  ja  ne ārēji,  tad tomēr  savā sirdī  tik bieži 
sevi liek pirmajā  vietā,  tāpat  neapmierināts  ar  citiem,  tāds 
pats kritizējoš un skaudīgs. Kad to pamanu un kļūstu bēdīgs, 
grūtsirdīgs, jo nespēju būt kristieša vārda cienīgs,  tad 
sadzirdu Kristus balsi: '' Nāc pie manis, jo arī tevi Es gribu 
iepriecināt, nāc atstāj savas bēdas, grūtsirdību, jo tagad tu 
esi kļuvis kristietis.'' 

Atceries ka kristietis ir nevis labs cilvēks, bet cilvēks, kurš 
sapratis, ka nespēj būt  pietiekami  labs,  un  dzīvo  nevis  no 
sava labuma, bet iekš Kristus labuma. Āmen.

Mācītājs Kārlis Puķītis.                      

Paziņojumi.

3.augusts  sestdiena           Kapu svētki  Priekules Novada kapos
12.00   Mazgramzdas kapos            13.00  Judu kapos
14.00   Stervēnu  kapos 15.00  Nodegu kapos
16.00   Elku kapos
17.augusts  sestdiena Kapu svētki  Priekules pilsētas kapos

14.00  Mālkalnu kapos                   15.00  Lībju kapos

Uzaicinājums.

Esam saņēmuši no nodibinājuma Ziedot.lv šādu uzaicinājumu.
Ziedot.lv ir saņēmis brīnišķīgu ziedojumu no Ineses Galantes Fonda - 
1000 ielūgumus uz muzikāli-horeogrāfisku koncertu "Dvēseles stīgas". 
Ziedot.lv šogad atzīmē 10 gadu jubileju un pateicībā par Jūsu nesavtīgo 
ikdienas darbu, vēlamies savos svētkos iepriecināt arī Jūs, jūsu biedrus, 
klientus un brīvprātīgos ar muzikāli  - horeogrāfisko izrādi "Dvēseles 
stīgas", 14.augustā, plkst. 19:00, Dzintaru koncertzālē. Ielūgumu skaits 
no  organizācijas  pieteikts  20.  10  ielūgumi  no  tiem  domāti  novada 
pensionētajiem skolotājiem, 10 ielugumi paliek draudzes vajadzībām. 
Tāpat, esam plānojuši uzrunāt pašvaldības, lai atbalstītu Jūsu koncerta 
apmeklējumu  ar  transportu  nodrošinājumu.  Apmeklētāju 
mērķauditorija  -   organizācijas  biedri;  brīvprātīgie;  klienti  -  trūcīgas 
ģimenes;  sirmgalvji;  talantīgi  jaunieši  utt.).  Vairāk par  izrādi:  Rīgas 
baleta  teātra  izrāde  "Dvēseles  stīgas"  pavadīs  vijoles  tembrs,  
Raimonda Paula slavenākās melodijas un modernas videoprojekcijas.  
Uzveduma  laikā  dejotāji  izdzīvos  dažādu  cilvēku  likteņus.  Varoņi  
atspoguļos  daudzveidību,  kas  pastāv  cilvēku  attiecībās  -  mīlestību,  
draudzību  un  kaisli,  vientulību  un  izmisumu.  Tā  ir  vesela  cilvēku  
emociju  un  izjūtu  kolāža,  kas  tiks  rādīta  caur  dejas  plastiku!  Šajā  
vakarā baleta izsmalcinātās kustības pavadīs vijoles tembrs, Raimonda 
Paula pazīstamākās melodijas, kā arī mūsdienīgas vizualizācijas.

Spam 28:13 (Jaunais tulkojums)
Kas sl pj savus p rk pumus, tam neveiksies, kas atz st un nož lo, tasē ā ā ī ē  

tiks apž lots.ē

Bunkas draudzes kalend rsā
11. augusts SVĒTDIENA   12. Svētdiena  pēc Vasarssvētkiem

10.00  DIEVKALPOJUMS.  

25. augusts SVĒTDIENA   14. Svētdiena  pēc Vasarssvētkiem
10.00  DIEVKALPOJUMS.  

Draudžu m c t js  K rlis Pu tis  Mob.26576197  ā ī ā ā ķī priekules@lelb.lv
Priekules dr. priekšnieks Mārtiņš Cukurs  t. 63454852, m.t.26534381
Bunkas draudzes priekšniece Irute Zi e,t.26128491,26024146ņģ
Atbildīgais par izdevumu Voldemārs Vilerts, t.63461647

http://www.raimondspauls.lv/
http://www.raimondspauls.lv/
mailto:priekules@lelb.lv?subject=MACITAJAM



