
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)
Piektdiena: plkst. 17:30 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. decembris –  31. decembris 2020. Nr.12. 

Dieva mīlestība ir parādījusies pie mums,
jo Dievs savu vienpiedzimušo Dēlu

 ir sūtījis pasaulē,
lai mēs caur Viņu dzīvotu.   

(Jāņa 1.vēstule 4;9)

Dieva mīlestības svētki 

Kristus dzimšanas svētki, tie ir svētki kurus ik gadu 
no jauna svētījam un svinam par godu un piemiņu tam, ka
Dievs savu mīlestību uz kritušo un grēcīgo cilvēci darīja 
redzamu. 

Dieva mīlestība atklājās pirmajā vārdā ko eņģeļi 
pasludināja ganiem Bētlemes laukos – nebīstieties!!! 

Dievs šajā vakarā nenāca ar tiesu kā pie Sodomas un
Gomoras vai Ēģiptes faraona, nē, Viņš nāca ar aicinājumu
nebīties.

Dieva Dēls nāca pasaulē nevis kā nāves eņģelis, lai 
sodītu un nokautu grēciniekus, bet lai tiem dāvātu jaunu 

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


dzīvību. 
Kā arī raksta apustulis Jānis, lai mēs caur Viņu 

dzīvotu.
 Lai mēs caur kristītu ūdeni kurš staro debesu 

priekā, Svēto Mielastu kurā mums dāvāta visa Dieva Dēla
pilnīgā un nemainīgā mūžīgā mīlestība un evaņģēlija 
vārds. Kas ir debesu maize mēs jau šodien varētu dzīvot 
Viņā un jau šodien pieskarties mūžīgajai dzīvei Dieva 
valstībā, kura vēl pirms pasaules sākuma sagatavota tiem,
kas Dievu mīl un ilgojās un meklē pēc piedošanas un 
žēlastības.

 Tas viss Kristus dzimšanas svētvakaru padara tik 
īpašu, ka uzlūkojot ļaužu sejas šajā vakarā dievnamā. Pat 
tos kuri pirmo reizi ienākuši kautrīgi nolaiduši acis, jo 
nezin ka pareizi jārīkojas šai vietā. Viņu sejās atmirdz 
tāda īpaša debesu gaisma, kas atstaro Dieva mīlestību un 
acīs mirdz tāds patiess Dieva žēlastības mirdzums. 

Ieskatieties šajā vakarā klātesošo sejās un acīs un 
jūs piedzīvosiet īstu ziemsvētku brīnumu un Dieva 
mīlēstības klātbūtni un draudzes dziedātajos korāļos 
sadzirdēsiet eņģeļu dziesmas atbalsi.      

Māc. K. Puķītis

~Informācija~

Sakarā  ar  ierobežojumiem  kas  paredzēti  līdz  11.
janvārim dievkalpojumu apmeklētāju skaits ir ierobežots
līdz 20% no vietu skaita, tas nozīmē, ka mūsu dievnamā
var atrasties apmēram 20 cilvēki. 

Tāpēc diemžēl ir tāda situācija, ka lai neradītu kādus
pārpratumus,  sarūgtinājumus un pārmetumus uz Kristus
dzimšanas  svētku  dievkalpojumiem  24,  25 un  26
decembrī  vajadzēs  pierakstīties,  telefoniski
piesakoties  pie  mācītāja  :  26576197  vai  pa  e-
pastu  piltene.baznica@inbox.lv   pierakstīšanās
sākas 10. decembrī.   

~Lūgšana~

Nāc Kungs Jēzu, ienāc šodien pie visiem.
Ļauj mums visiem saprast, ka Tu gribi būt

mūsu Pestītājs un Kungs, lai Tava Svētā
Evaņģēlija zvaigzne vada jo daudzus turp,

kur tie var atrast Tevi un līksmot Tavā
mūžīgajā augstībā un godībā. Dod, ka viņu

sirdīs dzimst īsta ticība. Dod, ka tie var
piedzīvot Tavu mīlestību un turpmāk

vienmēr palikt Tavas patiesības gaismā.

mailto:piltene.baznica@inbox.lv

