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 Zupas virtuve (Draudzes namā)
plkst. 11:00 Svētbrīdis slimnīcā, mēneša pēdējā
trešdienā ar Sv. Vakarēdienu
no plkst.15:30 līdz 17:30 -mācītāja pieņemšana
(ir iespējams citās dienās un citos laikos, sarunājot pa telefonu)
Ceturtdiena: plkst. 8:30 Rīta lūgšana (Baznīcā)
Piektdiena: plkst. 17:30 Kora mēģinājumi.

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; un facebook mājas lapā
var apskatīties fotogrāfijas un iegūt aktuālo informāciju par draudzes dzīvi!

Priekules evaņģēliski luteriskā draudze
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Konta numurs: LV70HABA0551032379685
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Nebīstieties! Jūs meklējat Jēzu no Nācaretes,
kas bija krustā sists, Viņš ir augšāmcēlies,
Viņš nav šeit.
(Marka 16;6)

Klusās Lieldienas
Šogad Lieldienu sajūtas Kristus ļaudīm ir
neparastas, tās varētu raksturot kā neziņu un apjukumu.
Kā var būt Lieldienu rīts bez dievkalpojuma, bez
skaļām gavilēm?
Daudzi jūtās tā it kā Lieldienu šogad nebūtu, tās
būtu atņemtas, nozagtas. Ja tas tā ir tad esam tādi paši kā
evaņģēlijā aprakstītās sievas, jo vēl arvien meklējam
dzīvo pie mirušajiem.
Ja varam svinēt Lieldienas ar ērģelēm un kori tas ir
labi un tā arī vajag. Bet ja mums tas ir nepieciešams, lai
būtu Lieldienu garastāvoklis tas gan vairs nav labi, jo
norāda uz mūsu mazticību. Ja mums obligāti vajag
skaļumu un ārēju skaistumu, tad vēl pagaidām esam
iekšēji diezgan tukši.
Kristus augšāmcelšanās ir noticis fakts, kuru

neietekmē ārēji apstākļi. Ja dievnami ir tukši un klusi,
tas ne mazākajā mērā neietekmē Kristus uzvaru pār nāvi,
grēku, velnu un elli. Tas nevar atņemt mums pestīšanu
un mūžīgo dzīvošanu, ko Kristus priekš mums ar savu
nāvi un augšāmcelšanos ir izcīnījis. Ja mums Lieldienās
ir tik ļoti svarīgas un vajadzīgas ārējas lietas. Tad varbūt
tas ir mums par labu, ka šogad būs klusās Lieldienas. Kad
augšāmcelšanās prieku piedzīvosim ne ar ārēju troksni un
rosību, bet dziļi savā sirdī un dvēselē. Varbūt tas, ka tiek
atņemtas ārējās lietas ir vajadzīgs mūsu ticībai, un varbūt,
kad nebūs ārēja trokšņa mēs piedzīvosim patiesu, dziļu,
nebeidzamu un neatņemamu prieku no Kristus
augšāmcelšanās.
Kad Lieldienu rītā pamodīsieties lai jūsu pirmā
doma ir Kristus ir augšāmcēlies!!! Alleluja, alleluja,
alleluja!!! Un lai gan tā ir tikai klusa, nedzirdama doma,
tā var būt skaļāka par katedrāļu zvaniem, ērģelēm un
visiem koriem kopā ņemtiem. Lai gan ārēji nedzirdama tā
padzen visus velnus un visu elli. Jo Kristus ir
augšāmcēlies un ticībā esmu līdz ar Viņu. Uzcelts
mūžīgai svētlaimei un nebeidzam priekam. To nespēj
atņemt nedz karantīna, nedz bads un mēris, jā pat pats
velns un elle.
Novēlu jums katram piedzīvot īpašu
augšāmcelšanās brīnumu un prieku klusajās
Lieldienās.
Māc. K. Puķītis

~Informācija~
Attiecībā par dievkalpojumiem šajā karantīnas laikā
ieskaitot Lieldienas īsti nav skaidrības. Jo ik palaikam
pienāk dažāda pretrunīga informācija. Kā ir ieteikts
straumēt dievkalpojumus sociālajos tīklos, bet tas nav
nekāds risinājums. Jo daudziem īpaši vecākajai paaudzei
nav nepieciešamo prasmju, un tā tomēr ir tikai bildīte bez
kopības, bez piedalīšanās. Par cik ilgu laiku iztikt bez
Svētā Vakarēdiena un grēku piedošanas var būt ļoti
grūti ir iespēja – mājapmeklējumi vai privāta
Vakarēdiena saņemšana baznīcā.
Lūgums nekautrēties un šīs iespējas izmantot.
~Pārdomām~
MĒNEŠA LOZUNGS

Sēts top iznīcībā, bet augšāmcelts
neiznīcībā.
(1.Korintiešiem 15;42)

~Lieldienu rīta lūgšana~
Kungs Jēzu, mūsu augšāmceltais Pestītāj! Mēs Tev
pateicamies par šo vēsti, ka Tu esi pārspējis mūsu
lielākos ienaidniekus – grēku, pasauli un nāvi. Palīdzi
mums vienmēr dzīvot šai ticībā, ka mēs varam būt
starp tiem, kas top pestīti mūžīgi. Mēs to lūdzam Tavā
Godības Vārdā. Āmen.

