
Un redzi, Es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. 
(Mateja evanģēlijs 28;20) 

 

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 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 
 

Priekules dr. priekšnieks Mārtiņš Cukurs  t. 63454852, m.t.26534381              
Bunkas draudzes priekšniece Irute Ziņģe,t.26128491,26024146   
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Un redzi, tu tapsi grūta savās miesās 

un dzemdēsi dēlu un sauksi viņa vārdu: 

Jēzus.                                                             (Lūka 1;31) 
 

Prieka vēsts 

 

 Cilvēks šajā pasaulē priecājās par daudz un dažādām 

lietām. Bet šis prieks parasti nav īpaši ilgs. Cilvēks nododas 

saviem ikdienas pienākumiem un darbiem un atmiņas par priecīgo 

mirkli pamazām izbalē un gaist. Ziemsvētki parasti saistās ar 

prieku, tas var būt tikšanās prieks, kad radi un draugi sanāk kopā, 

tās var būt jaukas atmiņas no bērnības, vai kāds cits priecīgs 

notikums. Bet tas ir tas prieks, ko mēs paši radam un ja mums 

neizdodas to radīt, tad uzskatam, ka svētki izgāzušies un šogad 

nav piepildījuši uz tiem liktās cerības. Tāpēc šis skaistais 

priecīgais laiks daudziem ir arī vilšanās laiks un ir mūsdienās 

daudzi cilvēki kuriem Ziemsvētki nepatīk. 

 Bet ir arī cits prieks, tas īpašais Ziemsvētku prieks, 

ko nevar cilvēks pats radīt, to var saņemt kā dāvanu. Tas ir prieks 

ko dāvā Dievs pats. Tas ir prieks, kas rodas no izlīguma, prieks, 

kuram seko miers. Jo Dievs ir devis zīmi, bērnu autiņos ietītu, silē 

guļošu. Ādams sacēlās pret Dievu un paslēpās dārzā no Dieva 

dusmām. Dievs nāk pie  Ādama pēcnācējiem kā zīdainis, kā bērns 

šūpulī, aicinot dumpiniekus iznākt no savas slēptuves, pārstāt 

baidīties un nākt pie šūpuļa, lai saņemtu izlīgumu un piedošanu.  

Grēciniekam vairs nav jāvairās un jāslēpjas, viņš var nākt ar 

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


saviem grēkiem Dieva priekšā grēksūdzē un Jēzus vārdā saņemt 

piedošanu. Jo bērns jau nepaliek šūpulī, viņš izaug par vīru, kurš 

paveic šo izlīgumu, kurš samaksā šo lielo cenu par izlīgumu- 

krusta nāvi. Caur šūpuli, krustu un atvērto kapu Dievs ir 

sagatavojis cilvēkam ceļu uz savu valstību, atvēris debesu vārtus, 

kur grēcīgais tiek ietērpts taisnībā un mirstīgais apvelk 

nemirstību. Tas arī ir tā īpašā Ziemsvētku prieka pamats, kurš 

nevar tikt izkustināts vai atņemts. 
Māc. K. Puķītis 

~Informācija~ 

 
1.decembrī mūsu Liepājas diacēzes sv. Trīsvienības 
katedrāle svin savu 260 gadu jubileju.  Bīskapa vadīts 
svētku dievkalpojums plkst. 11.00. 
Pirmais advents šogad 2. decembrī, Dievkalpojums kā 
vienmēr plkst. 10.00. 
Pirmās sveces iedegšana pilsētas Adventa vainagā plkst. 
16.00. laukumā pie Priekules pasta. 
 
14.decembrī plkst.14.00 Priekules novada mācību iestāžu 
muzikālo kolektīvu Adventa koncerts baznīcā. 
 
24.decembrī plkst. 18.00 Kristus dzimšanas svētvakars. 
25.decembrī plkst. 10.00 Ziemsvētku rīta dievkalpojums, 
Kristus dzimšanas svētki. 
26.decembrī plkst. 10.00 Otrie Ziemsvētki, sv. Stefana 
diakona- pirmā asins liecinieka diena. Pēc dievkalpojuma 
Ziemsvētku sadraudzība. 
 

~Pārdomām~ 

MĒNEŠA LOZUNGS 

Kad tie zvaigzni ieraudzīja, tos pārņēma milzīgs prieks.      

 (Mt 2:10) 

 OPTINAS KLOSTERA PĒDĒJO STARECU LŪGŠANA 
 Kungs, liec man ar miera pilnu sirdi pieņemt visu, ko nesīs šī 

austošā diena. Liec man pilnīgi paļauties uz Tavu svēto gribu. Jebkurā 

šīs dienas brīdī, jebkurā lietā pamāci mani un uzturi mani. 
 Lai arī kādas ziņas es saņemtu dienas tecējumā, pamāci man tās 

saņemt mierīgā garā un ciešā pārliecībā, ka viss notiek pēc Tavas 

svētās gribas. Visos manos vārdos un darbos vadi manas domas un 

jūtas. Visos neparedzētos gadījumos liec man neaizmirst, ka visu esi 

sūtījis Tu. 

 Iemāci man iejūtīgi un saprātīgi izturēties pret katru manas 

ģimenes locekli, nevienu neieļaunot un nesarūgtināt. Kungs, dod man 

spēku panest austošās dienas spaidus un visus notikumus dienas 

tecējumā. Vadi manu gribu un māci man lūgšanu, ticību, cerību, 

pacietību, piedošanu un mīlestību. Āmen. 

 

“Laiks steidzas uz priekšu” D.Bonhēfers 

Neatstāj mani, Dievs, vecumā, kad es kļūstu sirms, līdz es Tavu roku 

pasludinu bērnu bērniem un tavu spēku visiem, kam vēl jānāk. [Ps.71:18] 

 Ar apbrīnu mēs atrodamies gada beigās. Jau ilgu laiku mēs esam 

pieraduši nerēķināties ar ilgākiem laika posmiem. Mēs to nevaram un 

arī nedrīkstam. Mums pietiek ar to, ka mācamies paklausību katru 

dienu no jauna. Bet laiks steidzas uz priekšu un mūsu teksts šodien 

runā uz mums par kļūšanu vecam. Tik un tā tas ir labi, arī to uzlūkot, 

ka varbūt mūsu priekšā atrodas vēl ilgi dzīves gadi, ka jaunākā tiesa 

varbūt vēl nenāks rīt vai parīt. 

 “Vēl jāpērk mājas, lauki un vīnakalni šajā zemē”. [Jer.32:15] 

Jaunas paaudzes nesīs uz saviem pleciem jaunas nastas, tāpēc mēs 

lūdzam Dievu, kura priekšā tūkstošs gadi ir kā viena diena [Ps.90:4], pēc 

žēlastības, lai cauri gadiem mēs paliekam viņa spēka pasludinātāji. 

Gadi un paaudzes paiet, bet Dieva Vārds nezūd. [Jes.40:8] 

 Mēs taču esam tikai viens loceklis ķēdē. Taču joprojām paliek 

baiļu pilnais un draudīgais jautājums, kura paaudze tad piedzīvos 

pēdējo dienu?... 

 
 Izdevumu sagatavoja G.Dzintare t.nr. 26426979 


