
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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Redzi, Viņš ir likts par krišanu un augšāmcelšanos 

 daudz ļaudīm Israēlā un par zīmi, kam runā pretī... 
   (Lūkas evanģēlijs 2;34) 

 

Ziemsvētku zīme 

 

       Ziemsvētki-Pestītāja dzimšana mums parasti saistās ar mieru, 

mīlestību, tā cauri gadsimtiem kristīgā baznīca šos svētkus svin. 

Tas tāpēc, ka dzīvojam kultūrvidē, kuras sociums ir izaudzis no 

kristietības. Bet šis pravieša Simeana pravietojums, kuru viņš 

teica, kad Jeruzālemes templī sastapa Jēzus bērnu, cauri 

gadsimtiem nav zaudējis savu aktualitāti. Jēzus bērns ir Dieva 

piedošanas un želastības zīme visai cilvēcei, kuru grēcīgā pasaule 

ne vienmēr ir gatava pieņemt. 

       Jau no pirmās dienas, kad Jēzus sāka evanģēlija sludināšanu 

Israēlā, bija ļaudis, kuri šo vēsti uzklausīja un priecājās ar lielu 

prieku par Dieva žēlastību, bet vēl vairāk bija tādi, kuri nostājās 

pret Jēzu un viņa evanģēliju. Un tā ir līdz pat šai dienai. Daudzi 

Ziemsvētku vakarā gūst dziļu un patiesu prieku un sirds mieru 

sastopot Dieva Dēlu silītē, bet vēl vairāk ir to, kuri šo Dieva 

dāvanu pulgo un nikni stāv pretī. Šodienas pasaulē angliski 

runājošajās zemēs ir notikusi it ka maz pamanāma, bet nozīmīgā 

maiņa, tradicionālais sveiciens-merry Christmas ir nomainīts pret 

seasonal greetings, tātad Kristus vārds no Ziemsvētku 

apsveikumiem ir izņemts un Kristus dzimšanas svinēšana aizstāta 

ar ziemas sezonas svētku svinēšanu. Šodienas Eiropā daudzās 

vietās atsakās no egles publiskās vietās un citas pierastās 

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


ziemsvētku simbolikas, lai tik kas nenorādītu uz miesā nākušo 

Dieva Dēlu. 

 Kristus bērns ir zīme kurai runāja, runā, un runās pretī. Bet 

Simeāns pasludina, ka netikai runās pretīm, bet Kristus ir arī 

zīme, kas daudziem ir par atpestīšnu. Un tieši Ziemsvētku vakars 

ir tas brīdis, kad jo daudzi pēc šīs zīmes ilgojās un to meklē. Tas ir 

viens tāds īpats vakars gada ritējumā, kad cilvēka dvēsele, pat ja 

savā ikdienā ir bez ticības šai pasaulē top no Dieva mīlestības 

skarta un kaut mazliet kustināta un gatava šajā mīlestībā dalīties 

arī ar citiem. No visiem svētkiem un svināmām dienam tieši 

Kristus piedzimšanas svētvakars ir tā reize, kad daudzos cilvēkos 

mostās ticība, cerība, mīlestība ko dara iespējamu Dieva Dēla 

ienākšana šajā pasaulē. 

 Novēlu arī jums kaut uz vienu vakaru gadā aizmirst 

ikdienību, rūpes, raizes un ļaut, lai miesā nākušais Dieva Dēls ar 

savu svētijošo evanģēlija vārdu aizkar jūsu dvēseli un dēsta tajā 

mūžīgās dzīvības cerību un vairo pestīšanas prieku.   

 
Māc. Kārlis Puķītis 

 
~Svētku dievkalpojumi un pasākumi šajā mēnesī~ 

 
11.decembrī plkst. 14.00 Novada skolu muzikālo kolektīvu 
Ziemsvētku ieskaņas koncerts 
20.decembrī plkst. 10.00 4. Adventes dievkalpojumā piedalīsies 
Priekules kultūras nama sieviešu koris 
24.decembrī plkst. 18.00 Kristus dzimšanas svētvakars 
25.decembrī plkst. 10.00 Kristus piedzimšanas svētku 
dievkalpojums 
26.decembrī plkst. 10.00 Otrie Ziemsvētki Sv. Stefana 

diena- pēc dievkalpojuma svinēsim Ziemsvētkus draudzes 
lokā, aicināts ikviens līdzi ņemot groziņu. 
1.janvārī plkst. 12.00 Jaungads, Jēzus vārda došanas 
svētku dievkalpojums 

~Pateicība~ 
     No sirds pateicos Priekules ev. lut. draudzei un tās mācītājam 
Kārlim Pūķītim par aizlūgumiem, labiem un garīgi stiprinošiem 
vārdiem, par praktisko palīdzību- Ināram un Inesei 
Jaunzemiem. Paldies par Dieva žēlastību! 
     Lai Dieva labais, svētais un dziedinošais Gars jūs svētī! 

Kārlis Klucis    
~Pārdomām~ 

               
 Adventa 3.svētdiena 
Apustulis Pāvils mums saka: “Priecājieties Kungā vienmēr” 
(Filipiešiem 4:4). To nav viegli darīt, kad sātans lieto citus un arī mūs 
pašus, lai mums teiktu, ka mums nav nekādas vērtības. Tā nav 
patiesība! Uzticies un ceri uz šiem vārdiem: “Kungs, tavs Dievs, ir pie 
tevis – varonis, glābējs! – Viņš līksmos par tevi ar prieku, cietīs klusu 
savā mīlestībā, priecāsies par tevi ar gavilēm!” (Cefanjas 3:17).  
Lūgšana: Kungs, es pateicos, ka Tu priecājies par mani Tavu šķīstījošo 
asiņu dēļ. Palīdzi man priecāties Tevī. Āmen. 
 

Adventa 4.svētdiena 
Jānis Kristītājs lēca mātes miesās (Lūkas 1:41). Vai tas neliecina, ka 
viņš ir dzīvs? Jānis ar gavilēm lēca mātes miesās (1:44). Vai tas 
neliecina, ka viņš ir cilvēks? Jānis tā dara, jo viņš ir visvarenā Dieva 
klātbūtnē. Dieva, kurš Jēzus personā ir pavisam niecīgs Marijas 
miesās. Vai tas neliecina par Dieva mīlestību pret dzīvību jau šajā 
brīdī? 
Lūgšana: Mēs patiecamies Tev, Kungs, par Tavu neizmērojamo 
mīlestību pret cilvēka dzīvību, kas parādās Tavā iemiesošanās 
notikumā. Āmen. 

No Luterāņi dzīvībai.lv /tulk. J. Diekonts/ 

 

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 


