
Regulārie pasākumi Priekules draudzē

Svētdiena:   plkst. 10:00 DIEVKALPOJUMS
                     plkst. 17:00 AA Sapulce (Draudzes namā)

Otrdiena:    plkst. 8:30  Rīta lūgšana (Baznīcā)
                     plkst. 18:00 AA sapulce (Draudzes namā)

Trešdiena:    plkst. 12:00 Pusdienas (Draudzes namā)
                     plkst. 13:00 Svētbrīdis slimnīcā, -mēneša pēdējā

trešdienā ar Sv. Vakarēdienu
                     no plkst.15:30 līdz 17:30 -mācītāja pieņemšana

         (Draudzes namā)
                     plkst. 18:00  vakara Dievkalpojums (Baznīcā)

Ceturtdiena: plkst. 8:30 Rīta lūgšana (Baznīcā)

Ikviens, kuram ir interese par Kristu un kristietību, tiek laipni aicināts 
pieteikties uz Iesvētes mācībām pie mācītāja.

Draudžu mācītāja Kārļa Puķīša pieņemšana un 
mājapmeklējumi  piesakoties  pa telefonu mob.26576197

Draudzes mājaslapā internetā www.priekules.lelb.lv var apskatīties 
fotogrāfijas un iegūt aktuālo informāciju par draudzes dzīvi!
Priekules evaņģēliski  luteriskā draudze
Reģ. nr. 90000159744   Aizputes iela 10, 
Priekule"Swedbank"AS BIC/SWIFTkods:  HABALV22 
Konta numurs: LV70HABA0551032379685

Priekules dr. priekšnieks Mārtiņš Cukurs  t. 63454852, m.t.26534381             
Bunkas draudzes priekšniece Irute Ziņģe,t.26128491,26024146  

1.februāris – 29. februāris 2020. Nr.2. 

Vai māte var aizmirst savu zīdaini
un neapžēloties par savu miesīgu bērnu?

Un, ja pat māte to aizmirstu, Es tevi
neaizmirsīšu.             

 (Jesaja 49; 15)

                                             Dieva skats uz mums

Jautājums kas nereti ienāk prātā: kā Dievs uz mani
skatās? 

Atbilde  parasti  ir  atkarīga  no  apstākļiem  kuros
atrodamies. Ja mums viss ir labi, tad protams, ka Dievs
mūs mīl. Ja esam grūtībās un pārbaudījumos, tad sākam
meklēt  grēkus,  kuru dēļ  Dievs  mūs tik  ļoti  ienīst. Tāda
domāšana nebūs tā pareizākā. 

Atbilde  ir  jāmeklē nevis  mainīgos  apstākļos,  bet
Dieva vārdā.

Ne vienmēr labi laiki  nozīmē arī Dieva labvēlību.
Bībelē tam ir daudz piemēru. Kad tuvojās Dieva tiesa, tad
Viņš ļauj gulēt grēka miegā. 

Savukārt grūti laiki un miesas bēdas var būt doti, lai

http://www.priekules.lelb.lv/


mūsu  garu  atmodinātu.  Jo  Dievs  vēlas  glābt  mūsu
nemirstīgās dvēseles. 

 Kad vecās derības Dieva tautai bija grūti laiki tie
sāka  žēloties,  ka  Dievs  no  viņiem  ir  novērsies  un  tos
atstājis. Dievs tautai atbildēja caur pravieti Jesaju.  

Viņš savu attieksmi pret saviem ļaudīm salīdzina ar
mātes mīlestību. 

Ja mājās valda trūkums, vecāki ir gatavi paši ciest
smagu badu, lai tikai bērniem būtu pietiekami ēdiena. Ja
draudēs briesmas, vecāki nedomājot atdos savu dzīvību,
lai tikai bērni paliktu dzīvi. Un bērns zina, ka pat tajos
brīžos, kad vecāki ir dusmīgi. Viņi pat bērnu sodot ne uz
mirkli  nav  pārstājuši  viņu  mīlēt.  Lai  arī  kādos  dzīves
neceļos bērns nebūtu izaudzis,  tik un tā vecāki no viņa
nenovērsīsies. Tādu  mīlestību  Dievs  dāvā  saviem
ļaudīm. Mīlestību kura nav atkarīga no mūsu labuma un
pareizības,  mīlestība kura mūs mīl pat tajos brīžos, kad
esam no tās novērsušies.  Tas nozīmē, ka pat tad, ja Dievs
mūs soda.

 Viņš  nepārstāj  mūs  mīlēt  un  no  mums
nenovēršas. Mums protams ir jābīstās Dieva dusmu, bet
nav jābaidās pazaudēt Viņa mīlestību.

Ja  cilvēkam  visā  pasaulē  nav  neviena  kam  viņš
rūpētu, Viņam vienmēr ir Dievs, kurš nekad viņu neatstās
un no viņa nenovērsīsies.    

Māc. K. Puķītis

~Informācija~
26.februāris  ir Pelnu Diena. Pelnu diena ievada gavēņa laiku

un tā vienmēr ir trešdiena.  
Dievkalpojums 26.02.2020. plkst. 18.00

Ikgadējais LELB Grobiņas iecirkņa prāvesta Ainara
Jaunskalžes apmeklējums mūsu draudzē 8. martā. 

Dievkalpojums 8.03.2020. plkst.10.00.  

~Pārdomām~

MĒNEŠA LOZUNGS

Jūs esat dārgi atpirkti, 
netopiet par cilvēku vergiem.

(1.Korintiešiem 7;23)

~Lūgšana~

Dievs, Debesu Tēvs, 
pasargi mūs no jebkādas liekulības.

 Lai Tavs Svētais Gars rada mūsos patiesu grēku
nožēlu, ka mēs varam slavēt Tavu svēto vārdu Jēzus

Kristus dāvātās pestīšanas dēļ. 
Āmen.

~Lūgums~
 Tiem kuriem ir tāda iespēja draudzes locekļa

ikgadējo maksu pārskaitīt eloktroniski to tādā formātā arī
veikt. Tas ļoti atvieglotu kalpošanu tiem kas šos

maksājumus pieņem un jo īpaši taisot ikgadējās atskaites.
Paldies. 
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