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)

1.decembris– 31.decembris 2017. Nr.12. (168.)

Otrdiena: plkst. 8:30 Rīta lūgšana (Baznīcā)
plkst. 18:00 AA sapulce (Draudzes namā)

Viņa dzemdēs Dēlu, un Tā vārdu tev būs saukt JĒZUS,
Jo Viņš atpestīs Savu tautu no viņas grēkiem.
(Mateja 1;21)

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)

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

Ceļš uz Bētlemi
Cik tālu ir līdz Bētlemei? Mūsdienās to var viegli
noskaidrot – cik kilometri jāveic, cik stundas jāpavada ceļā, cik
tas maksā. Bet ne jau par tādu ceļu uz Bētlemi mums šajā Adventa
un Ziemsvētku laikā ir jādomā.
Jāzepa ceļš uz Bētlemi sākās ar lielām raizēm un šaubām.
Viņa mīļotā līgava, Marija, ir mātes cerības, bet viņš nav ar viņu
bijis, jo tajā laikā kopā būšana pirms laulībām netika pieļauta.
Tādēļ viņš ar dziļām sirdssāpēm bija nolēmis Mariju atstāt. Un
tādu raižu un šaubu brīdī notika brīnums, pie viņa ieradās eņģelis.
Tas viņam pasludināja šos vārdus par bērna izredzētību un par to
kādai lielai un atbildīgai kalpošanai Dievs šo vienkāršo vīru,
Jāzepu izraudzījis. Tāds ir Jāzepa ceļš uz Bētlemi- no šaubām un
raizēm caur Dieva stiprinājumu uz ticības pārliecību un drosmi.
Kāds ceļš mums katram ejams, lai Bētlemi sasniegtu?
Citam tas sākās bērnībā, kad vecāki tam šo ceļu parāda, citam
jaunības laikā, citam brieduma gados, cits šo ceļu uzsāk tikai
dzīves pēdējā nogrieznī. Lai kā šis ceļš iesākās, mums tajā
jāsastopas gan ar raizēm, gan apnikuma nespēku, gan šaubām. Bet
pašos grūtākajos brīžos acīm neredzams, bet ar sirdi sadzirdams,
mums Dieva sūtīts eņģelis piestājās – nebīsties, Dievs ir ar tevi, jo

Viņa vārds ir Jēzus, kas tulkojumā nozīmē Dievs ar mums. Kaut
Bētlemē Viņš kā nespēcīgs zīdainis vēl tikai silīte dus, Viņa
mazajās rociņās ir vara piedot tavus grēkus, atpestīt tevi no velna
un elles varas, dziedēt tavas sirdsapziņas rētas un pēcgalā dāvāt
tev augšāmcelšanos no kapa un mūžīgu dzīvošanu kopā ar Viņu,
Tavu Pestītāju Tēva valstībā.
Klusu un svētīga miera pilnu visiem Adventa laiku un
priecīgus Kristus dzimšanas svētkus!
Jo jums Pestītājs dzimis,… kas ir Kristus, Tas Kungs.
Māc. K. Puķītis

~Informācija~
Advents un Kristus dzimšanas laiks Priekules
draudzē:
Adventa pirmā svētdiena 3.decembrīdievkalpojums kā vienmēr plkst.10.00 un tradicionālā
pirmās sveces iedegšana pilsētas adventa vainagā
plkst.16.00 laukumā pie pasta ēkas ekumēnisks svētbrīdis.
Novada skolu muzikālo kolektīvu koncerts Priekules
baznīcā piektdienā 8.decembrī plkst.14.00
Adventa trešajā svētdienā 17.decembrī draudzes
padomes vēlēšanas, pēc dievkalpojuma.
Šogad ceturtā adventa svētdiena sanāk 24.decembrī,
tādēļ rīta dievkalpojums pl.10.00 nenotiks!!! Tikai Kristus
dzimšanas svētvakars.
Ziemsvētku dievkalpojumi:
24.decembrī plkst.18.00 Krisus dzimšanas
svētvakars.
25.decembrī plkst.10.00 Pirmie Ziemsvētki.
26.decembrī plkst.10.00 Otrie Ziemsvētki, Sv.
Stefana pirmā asins liecinieka diena- pēc dievkalpojuma

svinēsim Ziemsvētkus draudzes lokā, aicināts ikviens, līdzi
ņemot groziņu.
Par cik 31.decembris sanāk svētdienā, tad Vecgada
dievkalpojums plkst.10.00, bet Jaungada dienas
dievkalpojums 1.janvārī, pirmdienā- nebūs.

Bunkas draudzē Dievkalpojumi:

Dievkalpojums 2. Adventa svētdienā plkst.10.00
Kristus dzimšanas svētki 23.decembrī plkst.17.00Bunkas baznīcas drupās.

~Pārdomām~
Lūgšana par paļāvību uz Dievu:
Kungs Dievs, kas Tu esi mums atklājies Kristū kā mīlošs Tēvs, Tu
esi gribējis, lai mēs Tev pateicamies par visām lietām, nebīstamies
ne no kā šajā pasaulē, kā vien pazaudēt Tevi; ka mēs savus
rūpestus ceļam Tavā priekšā zinot, ka Tu par mums gādāsi.
Aizstāvi mūs no neticīgas baiļošanās un stāvi mums klāt ar savu
mierinājumu, kad uztraucamies par nākotni, par mūsu iztikšanu
un māci, kā mums droši paļauties uz Tavu apsolījumu, ka Tu par
mums gādā un dāvā mums visu labu. Palīdzi, lai nekādi šīs
nīcīgās dzīves mākoņi nespētu aizsegt Tavas mūžīgās mīlestības
gaismu, kura mums atsegta Tavā Dēlā Jēzū Kristū, mūsu Kungā.
Adventa laika lūgšana:
Mēs pieminam Tavu brīnišķīgo piedzimšanu, Dieva Dēls, mūsu
Pestītāj! Tu esi pazemojies un kalpa veidu pieņēmis! Kā cilvēks
Tu esi atnācis pie cilvēkiem - kā mūsu Palīgs un Taisnotājs! Tavas
mīlestības gaismā mēs izaugam par Dieva bērniem un, Tev ticot,
iemantojam mūžīgo dzīvību!
Hosanna visaugstākās Debesīs!
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