Un redzi, Es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam.
(Mateja evanģēlijs 28;20)
Nedēļa Priekules draudzē.
Otrdiena:
8:30 - Rīta lūgšana. ( Baznīcā)
3., 10., 17., 24., 31.
18:00 - AA. Sapulce. ( Dr. namā)
( Decembris )
Trešdiena:
4., 11., 18.
( Decembris )

12:00- Pusdienas. ( Dr. namā)
13:30- Svētbrīdis slimnīcā, mēneša
pēdējā trešdienā ar sv.vakarēdienu.
18:00- Vakara dievkalpojums.

Ceturdiena:
8:30- Rīta lūgšana. ( Baznīcā)
5., 12., 19.
17:30- Kora meģinājums. (Dr. namā)
( Decembris )
Sestdiena:

12:00- Iesvētes mācība
Jaunais iesvētes mācību kurss sāksies
11.janvārī 2014.gadā.

Dievkalpojums svētdienā 10:00.
1., 8., 15., 22., 29. - Decembris

Svētdienas skola – plkst. 10.00 - ( Dievkalpojuma laikā)
plkst. 16:00 – AA Sapulce. ( Dr. Namā)
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Un to ņemiet par zīmi; jūs atradīsiet bērnu
autos ietītu, silē gulošu. ( Lk.. 2;12 )

Brīnums.
Nereti nākas no cilvēkiem dzirdēt, ka viņiem nēesot
svētku sajūtas, ja arī tā parādās, tad tikai uz vienu vakaru.
Kas tad ir vajadzīgs, lai svētki izdotos?... Egle, dāvanas,
svētku galds, viesi, uzposta māja, goda drēbes priecīgs
noskaņojums. Tagad gan viss tā kā būtu, varam svinēt, un
tad jau noteikti būs arī svētku sajūta. Ir jauki, ja svētku
vakarā, māja smaržo pēc siltiem kāpostiem un
pīrādziņiem, ja ģimene sapulcējusies pie svētku egles...
BET, ko darīt tiem, kuri nevar atļauties mielastu un
egli vai tiem, kuriem visi radi izbraukuši uz ārzemēm,
tiem, kuri zaudējuši kādu tuvu cilveku un šie svētki būs
pirmie bez viņa, vai tiem, kuri sastrīdējušies... šo sarakstu
varētu vēl turpināt, un arī tiem, kuriem viss ir ārēji ideāli,
bieži svētku sajūtas nav.
Mēs esam ķērušies klāt no nepareizās puses. Mēs
gribam organizēt svētkus paši un tāpēc mums tie
neizdodās, jo Ziemsvētki ir svētki, kurus organizē Dievs.

Tapēc šie svētki ir iespējami pat tur, kur nav neviena
priekšnosacījuma lai tadi būtu.
Marija, kurai jādzemdē netīrā kūtī, Jāzeps, kuram šādos
ekstremālos apstākļos par savu sievu jāparūpējās, gani
laukā prom no savām ģimenēm ''naktsmaiņā'', austrumu
gudrie pārguruši pēc tāla un bīstama ceļa. Kur gan lai
atrod ārēji vēl nožēlojamāku kompāniju?
Bet tieši tādi bija pirmie ziemsvētki. Un viņi visi
priecājās ar lielu prieku. Jo Dievs pats bija ienācis viņu
vidū, mazais nevarīgais radījums, kurš neprot runāt un
kuram vēl nav spēka pat pirkstus kārtīgi pakustināt ir
Visuvarenā, visuresošā, visuzinošā Dieva klātbūtne pie
cilvēkiem.
Lielāks brīnums un lielāks prieks šajā pasaulē nav
iespējams. Pirmajos ziemsvētkos cilvēki nemeklēja
brīnumu un necentās radīt prieku, tos dāvāja Dievs tiem,
kuri vismazāk tos gaidīja, tāpēc tas bija tik patiess un tik
liels. Aiz savas skriešanas, nevaļas rūpēm un raizēm mēs
vairs nedzirdam eņģeļus un nejūtam brīnumu.
Tāpēc ziemsvētku vakars ir klusie svētki, kad
norimstam un apklustam Dieva priekšā, tas ir klusais
prieks, kuru var piedzīvot tikai tie, kuri ieklausās senā
baznīcas dziesmā:'' mirstīgais šai brīdī klusē, godbijībā
galvu liec..'', ja šim padomam sekosīm, tad arī mēs līdz ar
Mariju, Jāzepu, ganiem, gudrajiem vīriem, piedzīvosim,
ka arī mums bērniņš šodien piedzimis virs zemes
svētākais.
Draudzes mācītājs Kārlis Puķītis
Aktivitātes.
Bunkā 24. decembrī pl. 20.00 svētbrīdis baznīcas drupās.

Pasākumi mūsu baznīcā decembra mēnesī.
6.decembrī pl.14.00 novada skolu skolēnu
koncerts Priekules ev.lut. baznīcā.

koru

24. decembrī Kristus dzimšanas svētvakars pl. 18.00
25. decembrī Pirmie ziemsvētki pl. 10.00.
26. decembrī Otrie ziemsvētki, sv. Stefana diena
pl.10.00.
Informācija.
Šā gada 13.novembrī pie mums ciemos ieradās Borisa un Ināras
Teterevu fonda labdarības projekta vadītāja Inga Skrastiņa ar
operatoru. Viņi iepazinās ar mūsu zupas virtuves ikdienu un
uzņēma sižetu un vairākas intervijas par sadraudzības pusdienām.
Šis filmētais materiāls plānots parādīt Latvijas TV raidījumā ''Viss
notiek''.
27.novembrī Rīgā atjaunotajā kultūras pilī ''Ziemeļblāzma''
notikā labdarības un brīvprātīgo godināšanas pasākums ''Nebridis
nezināsi, cik dziļš. Uz šo pasākumu ieradās brīvprātīgā darba
darītāji no visas Latvijas, arī no mūsu draudzes.

...........................................................................................
Bunkas draudzē dievkalpojumi:
Mēneša otrā un ceturtā svētdienā. 10:00.
...............................................................................................
Mācītāja pieņemšana un mājapmeklējumi
vienojoties pa
telefonu mob.26576197.
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
Atbildīgais par izdevumu Voldemārs Vilerts, t.63461647

...........................................................................................................................................

Draudzes pamata ienākumi ir no draudzes locekļu ziedojumiem. Mēs
dievkalpojumā lūdzam, lai katrs ziedojums būtu draudzei, cilvēkiem un
pašu ziedotājiem par svētību. Ziedojumus var arī ieskaitīt Priekules
evaņģēliski
luteriskās
draudzes
bankas
kontā:
"Swedbank"AS BIC/SWIFTkods: HABALV22
Konta numurs: LV70HABA0551032379685

