
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)
Trešdienās: plkst. 17:00 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
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.26128491,28204385   

1. augusts –  31. augusts  2021. Nr.8. 

Redzi, Es tavā priekšā esmu devis atvērtas
durvis,

ko neviens nevar aizslēgt, tev ir maz spēka, 
un tomēr manu mācību tu esi turējis 

un neaizliedzis manu vārdu.
( Jāņa atklāsmes 3;8)

Durvis uz Dieva valstību

Mēs 21 gadsimta  kristieši  mēdzam idializēt  mūsu
priekšgājējus,  mums liekās, ka viņi ir bijuši ticībā īpaši
spēcīgi un pārliecinoši. 

Un  tad  uz  šāda  fona  mēs  sākam  gausties  par
mūsdienu baznīcas pagrimumu, vājumu, inertumu ticības
dzīvē.  Mēs savās domās sākam celt  to mūsuprāt  ideālo
baznīcu kādai  tai  vajadzētu  būt,  un  ak  vai  bet  neviena
reāla  pastāvoša  konfesija  un  draudze  neatbilst  šim
priekšstatam.

Un  tā  tam  arī  jābūt  jo  draudzes  sastāv  no
grēciniekiem,  tiesa  apžēlotiem,  bet  tomēr  vēl
nezaudējušiem savu grēcīgo dabu. 

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


Tādēļ īstā,  patiesā  baznīcas godība vēl  ir  apslēpta
mūsu miesas acīm. Jo redzam tās daudzos trūkumus. Bet
ir  viens,  kurš  redz  baznīcu  tādu  kāda  tā  ir  patiesībā,
atslēgtas durvis uz debesīm, kuras nevar aizslēgt pat tās
trūkumi.

Pestītājs  redz  savu  ļaužu  vājumu  un  nespēku.
Viņš tos netiesā, bet viņu situācijā atrod to labo un arī
galveno, tas ir savu mācību un savus vārdus. 

Kamēr  ir  vārds  un  svētīgā  patiesības  mācība
tikmēr  viņa  ļaudis  pastāv.  Pat  visvājākais  un
nedrošākais Dieva bērns var savu ticību turēt un tajā
droši  pastāvēt,  tik  ilgi  kamēr  vien  tā  ir  balstīta
Pestītāja vārdos un viņa mācībā. 

Bez patiesības vārda un mācības cilvēku spēkam
un  darbībai  vairs  nav  nekādas  nozīmes,  jo  visas
mācības un darbošanās kas nav iesakņotas Pestītāja
vārdos ved nevis pie Dieva, bet gan prom no Viņa. 

Māc. K. Puķītis

~Lūgšana~

Debesu Tēvs, dari mūsu ilgas pēc Tevis
skaidras Savā vārdā un Garā, dari dārgu
mums Savu vārdu, ka svētīgi izslāpušie un

izsalkušie pēc taisnības, jo tie tiks
paēdināti, nākot pie Jēzus Kristus, Tava

mīļā Dēla mūsu Kunga un Pestītāja. Āmen.

~Mēneša lozungs~

Vai Kungam kas ir neiespējams? 
(1.Mozus 18;14) 

~Informācija~

14.  augusts  ir  bīskapa  Meinarda  diena.
Šajā dienā mēs ar prieku un pateicību Dievam
pieminam  pirmo  misionāru,  kurš  ielika
nopietnu pamatu Kristus baznīcai mūsu zemē.
Ir loģiski, ka tieši šajā dienā mūsu katedrālēs
tiek ordinēti jaunie mācītāji.

Šogad šāds priecīgs notikums ir arī mūsu
Grobiņas  prāvesta  iecirknī  jo  ordināciju
saņems Pāvils Bobinskis, kurš mūsu iecirknī
līdz šim kalpoja kā evaņģēlists. Apsveicam!


