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.

Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū,
un mēs skatījām Viņa godību, tādu godību,
kā Tēva vienpiedzimušā Dēla, pilnu žēlastības un
patiesības.
(Jāņa 1;14)

Brīnums, Dieva dāvināts
Apustulis Jānis sarakstīja evaņģēliju jau būdams
krietni lielos gados. Viņš atceras laiku kad varēja skatīt
klātienē Dieva godību, kas pasaulei atklājās Viņa Dēlā.
Jānis gan nebija starp tiem kuri varēja būt klāt kad
Dieva dēls ienāca pasaulē, kā bērniņš, kā zīdainītis
Betlemē, bet trīs gadus Jānis pavadīja kopā ar Pestītāju,
redzēja gan to žēlastību, ko piedzīvoja tie kas nāca pie
Viņa, gan krusta ciešanas un nāvi, gan augšāmcelšanās
brīnumu un prieku. To visu ko redzējis, ko piedzīvojis
viņš Svētā Gara vadīts atklāj pasaulei.
Šis teksts no Jāņa evaņģēlija pirmās nodaļas ir
iekļauts Ziemsvētku liturģijā. Jo šis teksts atklāj visu
Ziemsvētku brīnuma saturu un būtību. Tas nav vienas

dienas, viena vakara brīnums, tas ir brīnums kuru Dievs
dāvā pasaulei uz palikšanu. Ja Luka apraksta kā tas
notika, tad Jānis raksta par to, kas notika. Tā mēs lasot
Lukas evaņģēlija otro nodaļu un Jāņa evaņģēlija pirmo
nodaļu un saliekot to kopā varam tēlaini teikt, ka esam
iepazinuši visu notikuma bildi.
Jānis savām acīm skata to kā Jēzū piepildās visi
Dieva apsolījumi kurus Viņš saviem ļaudīm cauri visai
Vecajai Derībai dāvājis un paaudžu paaudzes ir tos
gaidījušas. Jānis pats ir visu šo notikumu aculiecinieks un
dalībnieks.
Un viņš uzraksta šo liecību priekš nākamajām
paaudzēm visu laiku un zemju kristiešiem, kā viņš
pats liecina, ka viss, ko viņš rakstījis ir domāts lai mēs
ticētu, ka Jēzus ir Dieva Dēls.
Katru gadu pirmajos ziemsvētkos mēs to atkal no
jauna lasām, klausāmies un pārdomājam, lai arī paši kļūtu
par daļu no šī brīnuma, kad Vārds tapa miesa un dzīvoja
mūsu vidū.
Māc. K. Puķītis

~Informācija~
No 15.12.2021. līdz 15.01.2022 mācītāja atvaļinājuma
laikā draudzē kalpos mācītājs Pāvils Bobinskis un
evaņģēlists Vigo Dobelis.
Dievkalpojumi svētku laikā:
24.12 plkst. 18:00 Kristus dzimšanas svētvakars

25.12 plkst. 10:00 Pirmie Ziemsvētki
26.12 plkst. 10:00 svētdienas dievkalpojums
01.01 plkst. 12:00 Jaungada diena
02.01 plkst. 10:00 svētdienas dievkalpojums
Sakarā ar ierobežotu cilvēku skaitu dievkalpojumos
Kristus dzimšanas svētku svētvakars būs tāpat kā pērn ar
pierakstīšanos. Jāpierakstās līdz 21 janvārim.
Telefons : 26576197.

~Lozungs~

Viņā bija dzīvība un dzīvība bija
cilvēku gaisma.
(Jāņa 1;4)

~Lūgšana~
Dievs, Debesu Tēvs, mēs teicam un slavējam
Tavu vārdu, jo Tu esi mums parādījis tādu
žēlastību, sūtīdams Jēzu Kristu mums par
Pestītāju. Palīdzi mums visiem Viņu saņemt
dzīvā ticībā. Lai Viņa vārds top šodien zināms
un slavēts visā pasaulē. Āmen.

