
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!
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Es esmu vīna koks, jūs tie zari...
(Jāņa 15;5)

Patiesais vīna koks

Jēzus to  pilnīgo kopību,  kas pastāv starp Viņu un
baznīcu  salīdzina  ar  koku.  Viņš  to  attēlo  kā  vienu
nedalāmu veselumu. 

Sakne caur stumbru piegādā barības vielas zariem,
lai tie var zaļot, dzīt lapas, raisīt pumpurus un dot augļus.
Zars,  kas  kādu  apstākļu  dēļ  atdalās  no  stumbra  vairs
nesaņem barības vielas, nespēj dzīvot un zaļot un ir lemts
nokalšanai un bojā ejai.

Tāpat ir arī ar cilvēku, kamēr viņš turas baznīcas
kopībā viņš ir kā zars kurš cieši saistīts ar stumbru un no
tā  saņem  visu  nepieciešamo,  lai  zaļotu  uz  mūžīgo
dzīvību. Barība,  kas  uztur  ir  kopība  evaņģēlija  vārdā,
lūgšanā,  grēksūdzē  un  piedošanas  saņemšanā,
sakramentos ( kristību un svētā vakarēdiena kopība), pat
dziesmas kuras kopā dievkalpojumā dziedam ir šī barība. 

Nevelti  svēto  vakarēdienu  sauc  arī  par  komūniju

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


(kopību) un pričastie (līdzdalība).
Ja cilvēks atdalās no šīs kopības, viņš atdalās arī

no Kristus, kas ir stumbrs, kurš apgādā ar barības vielām,
un  tādēļ  paliekot  garīgā  badā,  garīgi  nokalst  un  vairs
nezaļo uz mūžīgo dzīvību.  

Laikā kurā šobrīd dzīvojam tas ir  īpaši  svarīgi,  jo
tiešsaistes  dievkalpojumi,  kuri  daudz  kur  notiek  ir
daudziem  aizstājuši  patiesu  dievkalpojumu  kopību.
Galvenais,  lai tas nekļūst par pieradumu arī uz to laiku
kad agrāk vai vēlāk infekcija beigsies. Arī agrāk ir bijušas
pat vēl nesalīdzināmi smagākas un daudz bīstamākas gan
mēra, gan holēras epidēmijas caur kurām baznīca izgājusi
un saglabājusi savu kopību. 

Šajā  laikā  ir  īpaši  svarīgi  kopt  savu  mūžīgo
dzīvību baznīcas sakramentālajā kopībā.

Māc. K. Puķītis

~Mēneša lozungs~

Jo Viņš ir neredzamā Dieva attēls, 
visas radības pirmdzimtais... 

(Kolosiešiem 1;15)

~Lūgšana~

 Kungs Jēzu, mēs Tev pateicamies par
Tavas augšāmcelšanās un uzvaras dienu,

apgaismo mūsu sirdis, lai mēs varētu
saprast, ko mums nozīmē tas, ka Tu esi

pārspējis grēku, elli un nāvi. Palīdzi mums
arī dzīvot Tavas uzvaras gaismā. 


