Priekules evaņģēliski luteriskā draudze
Un redzi, Es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam.
(Mateja evanģēlijs 28;20)
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Nedēļa Priekules draudzē.

Svētdiena: plkst. 10.00 Dievkalpojums
1., 8., 15., 22., 29.
plkst. 16:00 – AA Sapulce. ( Dr. Namā)

marts

Otrdiena:
8:30 - Rīta lūgšana. ( Baznīcā)
3., 10., 17., 24., 31. 18:00 - AA. Sapulce. ( Dr. namā)
marts
Trešdiena:
4., 11., 18., 25.
marts
Ceturdiena:
5., 12., 19., 26.
marts

12:00 - Pusdienas. ( Dr. namā)
13:30 - Svētbrīdis slimnīcā, mēneša
pēdējā trešdienā ar Sv.vakarēdienu.
18:00 - Vakara dievkalpojums.
8:30 - Rīta lūgšana. ( Baznīcā)
17.00 – Draudzes kora mēģinājums

Bunkas draudzē dievkalpojumi:
Mēneša otrā un ceturtajā svētdienā. 10:00.
6. aprīlī plkst. 10:00 Kristus augšāmcelšanās dievkalpojums

Ikviens, kuram ir interese par Kristu un kristietību, tiek laipni
aicināts pieteikties uz Iesvētes mācībām pie mācītāja.
Mācītāja pieņemšana un mājapmeklējumi
piesakoties pa telefonu mob.26576197.

1.marts – 31.marts 2015. Nr 3. (135.)

Cienīgs ir tas Jērs, kas tapa nokauts,
ņemt varu, bagātību, gudrību, stiprumu,
godu, slavu un pateicību!
(Jāņa atklāsmes gramata 5;12)
Kāpēc piektdiena ir liela?
Jāņa atklāsmes grāmatas piektā nodaļa satur visvarenāko un
skaistāko Kristus slāvējumu kāds vien cilvekiem ir pieejams. Tas
tāpēc, ka tas ir debesu laudamus, slavas himna, kuru izpilda debesu
draudze, enģeļu un svēto kori pie Dieva godības troņa. Šajā nodaļā
Dievs Svētais Gars ļauj mums mazliet ieskatīties tajā Godībā, kas
mums citādi ir apslēpta.
Par ko tad viss debesu pulks slavē Jēzu? Par to, ko Viņš paveica
Lielajā Piektdienā. Ja nebūtu šīs piektdienas, Lieldienu rīts, Kristus
augšāmcelšanās mums neko nedotu. Šķīstīšana no grēka, izlīgums ar
Dievu notika tieši piektdienā, nevis Lieldienu rītā. Debesu pulki
slavē Jēzu kā upurjēru, kurš atvēra grēciniekiem debesis, jo debesis
tika avērtas, kad Viņs pie krusta teica: ''Viss piepildīts.'' Tie ir
vissvarīgākie vārdi pasaules vēsturē. Šajos vārdos mieru un drošību
vēl šodien var atrast katrs, kuru nomāc grēks un vainas apziņa, kurš
noguris no sirdsapziņas apsūdzībām, var ieklausīties Lielās
Piektdienas dziesmā, kura slavē šos Pestītāja vārdus un arī skaidro to
nozīmi:
Viss piepildīts! Nu, grēki, klusiet Un, sirdsapziņa aprimsti;

Uz augšu brēkuši gan būsiet, Svēts asins sauks nu stiprāki.
Nu elles spēks ir izpostīts, Ak dargais vārds: Viss piepildīts!
(Vecā dziesmu grāmata(1956.g), dziesma 162, pants 3.)
Tāpēc mēs nesakam skumjā piektdiena, bēdīgā piektdiena, melnā
piektdiena, bet Lielā Piektdiena. Kristus nomira nevis par maziem
vai izdomātiem grēkiem, bet par visiem, pat pašiem lielākajiem un
smagākajiem. Šajā dienā pats Dievs- iemiesotais Vārds samaksāja
par visas pasaules grēkiem sākot no Ādama līdz pat pēdējam
cilvēkam, kas virs zemes dzīvos. Neviens (!) cilvēks nav ārpus šīs
samaksas, pat Jūda, kas Jēzu nodeva varēja saņemt piedošanu par
kuru Pestījās samaksāja, ja vien... būtu tai noticējis. Kā arī rakstīts
vēstulē Ebrejiem:'' Bet mēs redzam Jēzu...., nāves ciešanu dēļ ar
godu un slavu vainagotu, lai Dieva žēlastībā būtu baudījis nāvi par
visiem.” (2;9)
Caur Kristību ko reiz saņēmi, caur Svēto mielastu, ko saņem šī
Dieva dāvana ir tava, arī tev tā pieder ticībā un neviens velns to tev
nevar atņemt, kāmēr tai tici, vienīgi pats to vari pazaudēt ticību
aizmirstot un pametot.
Māc. Kārlis Puķītis

Tiešām, viena diena Tavos pagslmos
ir labāka nekā tūkstošiem citas!(psalms 84;11)
Tā Vecajā derībā psalma autors apdzied savu dievnamu. Un
ne velti, arī mēs savu Priekules dievnamu varam tādiem
vārdiem apdziedāt. Jo tā ir vieta, kurā Dievs mums dāvājis
kristību, iesvētību, kādam arī laulību. Arī šogad, sagaidot
Lieldienas- šos dzīvības uzvaras pār nāvi svētkus, ir plānots šo
mūsu dievnamu sakopt netikai garīgi, bet arī ārēji- rīkojot talku
28. martā (sestdiena) pl. 11.00. Talka paredzēta gan telpās,
gan baznīcas apkārtnē. Atcerieties, ka Priekules dievnams ir
nevis mācītāja, draudzes priekšnieka vai padomes personīgais
īpašums, bet jūsu katra viena, tādejādi katrs viens esam arī
atbildīgi, lai tas ir sakopts. Tā nu aicināti esat visi,- ieteicams
līdzi ņemt bērnus, lai jūs ne tikai draudzes, bet arī ģimenes lokā
pavadītu šo vienu dienu, kas ir labāka par tūkstošiem citām .

Priekules draudzes padome
Tā Kunga žēlastības 2015.gada gaveņa laika pirmajā svētdienā 22.
februārī.

25.martā plkst. 18:00 - Marijas pasludināšanas dienas
dievkalpojums
28.martā plkst. 11:00 – Baznīcas un tās apkārtnes
sakopšanas talka
Klusās nedēļas un Lieldienu dievkalpošana
mūsu draudzē
29.martā plkst. 10:00 -Palmu svētdienas dievkalpojums
2.aprīlī plkst. 18:00 -Zaļās ceturtdienas dievkalpojums
3.aprīlī plkst. 11:00- Lielās Piektdienas ekumēnisks
svētbrīdis Babtistu baznīcā, sekos Krusta ceļš cauri
pilsētai un ap plkst. 12:00 noslēgsies mūsu baznīcā ar
dievkalpojumu
4.aprīlī plkst. 18.00 -Klusās sestdienas dievkalpojums
5.aprīlī plkst. 10:00 -Kristus augšāmcelšanās
dievkalpojums
~Pārdomām~
Marija sacīja: “Mana dvēsele slavē To Kungu, un mans gars
gavilē par Dievu, manu Pestītāju, jo Viņš ir uzlūkojis savas
kalpones zemumu; redzi, no šī laika visi bērnu bērni mani
teiks svētīgu, jo Varenais lielas lietas pie manis ir darījis, un
svēts ir Viņa vārds.” Lk.1:46-49
Draudzes mājaslapā internetā www.priekules.lelb.lv var apskatīties
fotogrāfijas un iegūt aktuālo informāciju par draudzes dzīvi!
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
Atbildīgā par izdevumu Gunta Dzintare, mob.t. 26426979

2014. gada budžeta pārskats: Izdevumu daļa
2014. gadā esam iztērejuši 13 017 eiro.
Izdevumi caurmērā ir tuvu budžetā plānotajiem- ir, kur esam
ietaupījuši- piem. mācītāja ceļa izdevumos, elektrības maksājumos,
jo tos mums palīdz segt lietuviešu draudze un kancelejas precēm
domātajos izdevumos.
Vairāk nekā plānots esam iztērējuši par apkārtnes uzkopšanu, par
svecēm un grāmatām.
Izdevumu sadalījums:
mācītāja alga – 4425 eiro,
apkure- 2032 eiro,
tīrīšanas līdz.- 39 eiro,
par elektrību un ūdeni- 487 eiro; dievkalpojumiem(aizvietotājs,
sveces, ziedi, hostijas, vīns)- 547 eiro;
zemes nodoklis- 424 eiro;
virsvaldei, prāvesta iec. vajadzībām 1490 eiro; apsveikumiem,
ciemiņu uzņemšanai, svētku svinēšanai, kontaktiem ārpus draudzes280 eiro;
bankas izdev., interneta pieslēg.- 310 eiro;
svētdienas skolas atbalstam-70 eiro;
avīzēm, grāmatām, kanc. precēm- 173 eiro;

kora vad. un ērģelniecei- 1279 eiro;
diakonijai (apsveikumi jub., Ziemasvētkos, Lieldienās)-142 eiro;
misijai (Ugandai, Ukrainai, avīzēm “Svētdienas rīts” bibliotēkām)286 eiro;
neplānoti izdevumi(bēru gadījumos)- 85 eiro.
Papildus plānotajiem mums ir ienākošo mērķziedojumu izdevumi:
1. Zupas virtuvei 507 eiro
2. Reliģiskai darbībai 201 eiro
3. Apsveikumam uz kāzām Hansam un Mārai 222 eiro
4. Dārza labiekārtošanai (spuldzēm) 18 eiro
Paldies visiem, kuri netaupa savas pūles un līdzekļus baznīcas
uzturēšanā un labiekārtošanā!
Ar Dievpalīgu visiem turpmāk!
Draudzes kasiere Astra Jansone

,

