
Un redzi, Es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. 

      (Mateja evanģēlijs 
28;20) 

 

Nedēļa Priekules draudzē 
 

Svētdiena:   plkst. 10:00 DIEVKALPOJUMS 
                     plkst. 16:00 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) 
 

Bunkas draudzē dievkalpojumi:                                          
Mēneša otrajā un ceturtajā svētdienā plkst. 10:00 

 
 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 
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   ... lai jūs sludinātu Viņa izcilos darbus...  

  Pētera 1. vēstule 2;9 

Dieva darbi 
 

          Kas ir tie Dieva izcilie darbi kuri mums jāsludina? 

Ir divu veidu Dieva darbi: radīšana un pestīšana. Radīšana  

ietver gan pašu radīšanas notikumu, gan visus tos procesus, 

kas notiek pēc dabiskās kārtības, pēc tiem likumiem kurus 

Dievs dabā ir ielicis.Tas attiecās arī uz cilvēku dzīves 

fiziskajiem procesiem kā arī uz sabiedrisko dzīvi. Tā ir Dieva 

atklāsme, kas ielikta radībā. Vērojot varenos klinšu kalnus un 

jūras viļņus varam iedomāties Radītāja spēku un diženumu, 

vērojot dzīvo būtņu dažādību un rosīšanos varam iedomāties 

Radītāja gudrību un prasmi. Visa daba vēstī par sava Radītāja 

esamību un Viņa diženumu. Tā ir Dieva dabiskā atklāsme. 

Bet radība ir ierobežota un ierobežota ir šī atklāsme. Šeit 

neko nevar uzzināt par Dieva personu, Viņa vārdiem, domām 

un spriedumiem. Jūs visu dzīvi varat vērot gan dabu, gan 

cilvēkus, bet neko neuzzināsiet par Dieva otro darbu- 

P E S T Ī Š A N U. 

 Mēs tikko svinējām Lieldienas, kad mēs pieminam 

Kristus augšāmcelšanos. Tas arī ir Dieva izcilākais darbs. 

Kristus nāve un augšāmcelšanās ir tas Dieva darbs, ko sauc 

par Pestīšanu. Tā ir atbrīvošana no grēka, velna, elles un 

nāves varas. Tas ir Dieva darbs, par kuru neko nevar uzzināt 

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


no radības, no Dieva dabiskās atklāsmes. Tādēļ Dievs dāvāja 

savu pārdabisko atklāsmi, kas ir ierakstīta Svētajos Rakstos, 

Bībelē. Tā nav vienkārši kāda gudra grāmata, kura māca 

mums kā labi un pareizi dzīvot. Tā ir grāmata, kurā pats 

Dievs runā, atklāj savu prātu, savas domas un pāri visam savu 

žēlastību. Nekur citur tu neatradīsi grēku piedošanu un 

augšāmcelšanos, mūžīgo dzīvību un mūžīgu svētlaimi, kā 

tikai šajā Dieva atklāsmē, kuru Svētā Gara vadīti pravieši un 

apustuļi sarakstījuši un Dieva baznīcā, kuru Viņš uz šiem 

vārdiem uzcēlis, kurā Viņš līdz pat šai dienai šos savus vārdus 

sludina, māca un skaidro. 
                                                                Māc. Kārlis Puķītis 

 

 Informācija 

 

03.aprīlī plkst.11.30 Svētku koncerts ar solistes 
Madaras Ivanes piedalīšanos. 
10.aprīlī  Grobiņas iecirkņa prāvesta A. Jaunskalžes 
ikgadējais apmeklējums Priekules draudzē: 
~plkst. 10.00 prāvesta vadīts dievkalpojums 
~pēc dievkalpojuma sadraudzība pie tējas galda 
16.aprīlī plkst. 11.00 draudzes pavasara talka -Visi mīļi 
aicināti uz baznīcas un tās apkārtnes sakopšanas talku! 
08.maijā Draudzes ikgadējā pilnsapulce pēc 
dievkalpojuma. 
 
Bunkā Prāvesta vadīts dievkalpojums 10.aprīlī plkst. 16.00 
 

 

Pārskats par 2015.gada plānotā budžeta izpildi 

Nr Ziedojumu veids plāns izpilde Starpīb

.p.

k 

a +/- 

1. Dievkalpojumu kolektes 8.300 8.419 + 119 

2. Draudzes locekļu ikgadējā maksa 1.800 1.934 +134 

3. Ziedojumi no draudzes locekļiem 950 1.093 +143 

4. Ziedojumi no tūristiem 300 365 +65 

5. Ziedojumi no muzikāliem 

pasākumiem 

20 31 +11 

6. Ziedojumi no kapu svētkiem 180 150 -30 

7. Ieņēmumi no zemes nomas 1150 1145 -5 

 Kopā: 12.700 13.137 +437 

 

Vēl papildus esam saņēmuši 1.156 eiro mērķziedojumos : 

- zupas virtuvei 532 eiro no mūsu draudzes locekļiem un 186 eiro 

no Teterevu fonda, 

-no lietuviešu draudzes reliģiskai darbībai 235 eiro, 

-Gideonu biedrībai 50 eiro, 

-Dziesmu grāmatu iegādei 25 eiro, 
-kurināmā iegādei 68 eiro. 
 

    
 

Priekules dr. priekšnieks Mārtiņš Cukurs  t. 63454852, m.t.26534381 

Bunkas draudzes priekšniece Irute Ziņģe,t.26128491,26024146 

Atbildīgā par izdevumu Gunta Dzintare m.t. 26426979 


