
                                                                                                
Un redzi, Es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. 

      (Mateja evanģēlijs 28;20) 
  

Nedēļa Priekules draudzē. 

 

     Svētdiena:    plkst. 10.00  Dievkalpojums                          

7., 14., 21., 28.     
     decembris    plkst.  16:00 – AA  Sapulce. ( Dr. Namā) 

                                 

 

  Otrdiena:          8:30  - Rīta lūgšana. ( Baznīcā) 

 2., 9., 16., 23., 30.     18:00 - AA. Sapulce. ( Dr. namā) 

       decembris 

 

 Trešdiena:          12:00 - Pusdienas. ( Dr. namā) 

 3., 10., 17.              13:30 - Svētbrīdis slimnīcā, mēneša                                 

      decembris           pēdējā trešdienā ar Sv.vakarēdienu. 

                            18:00 - Vakara dievkalpojums. 

 

 Ceturdiena:          8:30 - Rīta lūgšana. ( Baznīcā) 

 4., 11., 18.                17.00 – Draudzes kora mēģinājums 

     decembris 

 

Bunkas draudzē dievkalpojumi:   

Mēneša otrā  un ceturtajā svētdienā. 10:00.     

                       
 Ikviens, kuram ir interese par Kristu un kristietību, tiek 

laipni aicināts pieteikties uz Iesvētes mācībām pie mācītāja. 

    Mācītāja pieņemšana un mājapmeklējumi  

piesakoties  pa telefonu mob.26576197.  

 

Priekules evaņģēliski  luteriskā draudze 
 Reģ. nr. 90000159744  Aizputes iela 10, 

Priekule"Swedbank"AS BIC/SWIFTkods:  HABALV22  

Konta numurs: LV70HABA0551032379685  

     1..decembris – 31..decembris 2014. Nr 12. (132.) 

 

Un to ņemiet par zīmi: jūs atradīsit 

 bērnu autos ietītu, silē guļošu.          
(Lk. 2;12) 

 

    2014. gada Ziemsvētkos 

 

 

 Ziemsvētki ir laiks kad katrs vēlamies piedzīvot, ko 

īpašu: īpašu prieku, pat brīnumu. Tāpēc mēs katru 

gadu cenšamies to īstenot. Šis laiks ir tik intensīvi 

piepildīts ar koncertiem, tirdziņiem, izrādēm un 

pasākumiem, ka nespējam apmeklēt pat pusi. 

 Gani redzēja spožu gaismu pār Bētlemes laukiem, 

viņi redzēja un dzirdējā visus debesu pulkus dziedam 

un līksmojam. Bet šajā gaismā nebija Jēzus, viņs 

nebija arī starp debesu pulkiem. Gudrie vīri meklēja 

godības ķēniņu galvaspilsētā, Jeruzālemē, ķeniņa pilī, 

tas šķiet ļoti loģiski, bet arī tur viņa nebija.  Gan gani, 

gan gudrie vīri atrada Jēzu, bet pavisam citur- klusumā, 

kūtī, silē. Ārpus pūļa, trokšņa un rosības. Viņi sastapa 

dievišķo tur kur viss cilvēciskais tiek nolikts malā, tur kur 

cilvēciskais beidzās. 

 Jūs nesastapsiet Jēzu koncertos, jūs neatradīsiet 

viņu tirdziņos, viņš nav arī izrādēs un pasākumos, bet 



viņu var sastapt tur pat, kur viņu sastapa gani un 

gudrie vīri- klusumā un pietātē. Ja piepildam šo laiku 

ar pašradītu prieku, tad dievišķajam priekam tur vairs 

nav vietas, ja pieskandinam šo laiku ar savām 

dziesmām, tad nedzirdam eņģeļu dziesmas, un 

nesastopam vienīgo patieso brīnumu, ka visuvarenais 

top par visvārgāko, Dievs, šīs pasaules radītājs un 

valdītājs kļūst par zīdaini. 

          Dieva labvēlības zīme ir zīdainis šūpulī, par to 

līksmo eņģeļi debesīs, uz šo bērnu norāda lielā 

gaisma. Ne gaisma un pat ne eņģeļi nav izvelēti par 

Dieva žēlastības zīmi, bet tikai kalpo kā norādes uz 

patieso zīmi, uz patieso brīnumu- zīdaini, kurā mājo 

Visa Dieva pilnība un pie viņa šūpuļa debesu mieru 

un prieku saņem ne tikai gani un gudrie vīri, bet katrs 

kurš pie tā noliec galvu. 

       Diemžēl daudz ļaudis tālāk par šo šupuli nespēj 

aiziet. Jo bērns jau nepaliek šūpulī mūžīgi, tad mums 

no viņa nebūtu nekāda labuma. Bērns izaug, viņš 

māca evanģēliju, dziedina, izdzen dēmonus, un galu 

galā mirst pie krusta Golgātā un Lieldienu rītā 

augšāmceļas, noveļ kapa akmeni un dzīvs iznāk no 

kapa. Protams ka berniņš šūpulī ir daudz jaukāks nekā 

sāpju vīrs, kas mirst pie krusta, stāvēt pie silītes ir 

jaukāk nekā pie krusta, bet nevis silītes koks, bet 

krusta koks mums atnesa pestīšanu. 

 

Zini, redzi visu Tu; Ģetzemeni, Golgātu. 

Tomēr glābt un pestīt nāc.                                             

Slavēts Tavs un Tēva prāts! 

 Dziesmu grāmatā 6. dziesma 4.pants 
   
 

Informācija: 

 

     12.decembrī plkst. 14.00 mūsu baznīcā notiks Priekules 

navada skolu muzikālo kolektīvu Ziemsvētku ieskaņas 

koncerts.   

 

      21.decembra 4. Adventes dievkalpojumā piedalīsies 

sieviešu koris “Aija” no Liepājas.   

 

     24. decembrī plkst. 18.00- Kristus dzimšanas svētku 

svētvakars. 

 

      25.decembrī plkst. 10.00- Ziemsvētku rīta dievkalpojums. 

 

      26.decembrī plkst. 10.00- Svētā Stefana diena. 

 

      1. janvārī plkst. 12.00- Jaungada dienas dievkalpojums 

 
  
 

 

Draudzes mājaslapā internetā www.priekules.lelb.lv var apskatīties 

fotogrāfijas un iegūt aktuālo informāciju par draudzes dzīvi! 

 

Draudžu mācītājs  Kārlis Puķītis  Mob.26576197  priekules@lelb.lv 
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 
 
   
 

  
   

 

http://www.priekules.lelb.lv/
mailto:priekules@lelb.lv?subject=MACITAJAM
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