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

(Mateja evanģēlijs 28;20) 

 

Nedēļa 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 
 
 

1.februāris– 28.februāris 2018. Nr.2. (170.) 

Redziet, mēs noejam uz Jeruzalemi, 

lai piepildītos viss,  ko pravieši rakstījuši 

par Cilvēka Dēlu.  ( Lūka 18;31) 
 

Ceļš uz Lieldienām 
 

 Februārī baznīca uzsāk savu ceļu uz Lieldienu rītu. Šis ceļš 

nesākās ar gavilēm un uzvaras prieku, tas sākas Pelnu trešdienā. Pēc šīs 

dienas baznīcas liturģija paliek klusāka, vairs neskan gavilējošais 

alleluja! pirms evaņģēlija un gods Dievam augstībā !pēc grēksūdzes. 

Šajā laikā baznīca piemin Pestītāja ceļu uz Augšāmcelšanos Lieldienu 

rītā. Un šis ceļš nav viegls, tas ved caur tumšu nodevību, pazemojumu 

un krusta nāvi. 
 Pelnu trešdienā mēs atzīstam savu sakāvi, nespēju turēt Dieva 

baušļus, tas ir mīlēt Dievu pāri visām lietām un tuvāko kā sevi pašu. 

Mēs kapitulējam grēka priekšā un mums izmisīgi vajadzīgs kāds, kurš 

šo lielo cīņu pret grēku, nāvi un elles varu izcīna un gūst uzvaru mūsu 

vietā. Šī cīņa ir smaga un uzvara nenāk viegli, tā tiek izcīnīta ar 

Pestītāja sviedriem un asinīm.  Ir brīdis, kad mācekļiem liekās, ka šī 

cīņa ir zaudēta, kad viņi, kā sakauta armija, kura zaudējusi savu 

ģenerāli atkāpjas, izklīst un paslēpjas.  Pestītājs, uzsākot savu ceļu uz 

svēto pilsētu Jeruzalemi, atklāj mācekļiem, ka tas nav ārējas uzvaras un 

veiksmes ceļš, bet ceļš, kas ved uz ciešanām un noslēdzas ar krustu 

Golgātas kalnā. Tam tā jānotiek, jo Dievs tā ir lēmis un caur praviešiem 

atklājis. Mācekļi tam netic, viņi tā ļoti cilvēciski negrib ticēt ciešanām 

kamēr tās nav tuvu klāt pienākušas un tiešā veidā tos skārušas. Tā 

cilvēciski gribās ticēt, ka varbūt izdosies izvairīties, varbūt tomēr nebūs 

tik ļauni. Viņi negrib sadzirdēt, ka tāds ir Dieva prāts un Viņa svētā un 

nemainīgā griba, un tādēļ paliek kurli uz šiem vārdiem līdz pat Zaļās 

ceturdienas vakaram. 

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


 Laiks, ko sauc par lielo gavēni, ir šis ceļš, ko mēs ejam līdz ar 

Pestītāju uz svēto pilsētu Jeruzalemi, lai nostātos zem krusta koka 

Golgātā līdz ar Viņu piedzīvojot bēdu rūgtumu, lai līdz ar Viņu 

piedzīvotu uzvaras gaviles Lieldienu rītā. 
Māc. K. Puķītis 

~Informācija~ 
 

2.februāris- Sveču diena- Sv. Simeāna diena, Dievkalpojums 

31.janvārī plkst. 18.00 

14.februārī- Pelnu dienas Dievkalpojums plkst. 18.00 
 

 17.februārī notiks Grobiņas prāvesta iecirkņa sapulce. 

Sapulcē tiks vēlēts mūsu iecirkņa prāvests, tajā piedalīsies 

mācītāji, evaņģēlisti, draudžu priekšnieki, sapulce notiek Liepājā 

Annas baznīcā. Prāvestu ievēl uz septiņiem gadiem. 
 

 17.decembrī mūsu draudzē notika draudzes padomes 

vēlēšanas un tika ievēlēta draudzes padome šādā sastāvā: 

Mārtiņš Cukurs- draudzes priekšnieks 

Astra Jansone- kasiere 

Vija Kluce- rakstvede 

Gunārs Stalšis 

Agrita Hanzovska 

Ēriks Hanzovskis 

Inārs Jaunzems 

Inese Jaunzeme 

Dace Vanaga 

Gundars Važa 

Bunkas draudzē Dievkalpojumi: 

11.februārī plkst. 10.00 
 

  ~Pārdomām~ 
 

MĒNEŠA LOZUNGS: 

 Tās /bauslības/ vārdi tev it jo tuvu – tavā mutē un tavā sirdī, tikai pildi tos.. 

(5Moz 30:14) 
 

PELNU DIENAS LOZUNGS: 

Klausieties Manā balsī, un Es būšu jums par Dievu, un jūs būsiet Mana 

tauta. (Jer 7:23) 
 

Jēzus saka: Ja jūs paliekat Manos Vārdos, jūs patiesi esat Mani mācekļi 

un jūs iepazīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. (Jņ 8:31–32) 

 

Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai – Lielā lūdzamā 

diena 

Atgriezieties no grēkiem, jo Debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi (Mt. 

3:2) 

Laiks ir piepildīts, un Dieva Valstība ir tuvu pienākusi! Atgriezieties no 

grēkiem un ticiet uz Evaņģēliju. (Mk. 1:15) 

Jānis nāk kā saucēja balss, sludinādams visiem grēknožēlas Kristību, 

un ar šādu pasludinājumu apliecina īsto patiesību: visi cilvēki ir 

grēcīgi. Vieni tic Jānim kā Evaņģēlija balsij; viņi uzskata šo satriecošo 

pasludinājumu par patiesu, ar pazemību un bijību palikdami 

paklausībā. Viņi atzīst, ka ir grēcinieki; daļu savu grēku viņi apzinās, 

bet citus ne, tomēr Jānim viņi tic vairāk nekā sev. Un viņi spēj satvert 

žēlastību; šie ļaudis ir izslapuši pēc taisnības; viņi bīstas un meklē 

mierinājumu; viņi ir garīgi nabadzīgi, atstāti un ļauj sevi vadīt. Tādēļ 

Kristus, Debesu valstība, ienāk viņos, lai viņus atpestītu. Turpretī citi, 

tie, kuri ir pārliecināti par savu taisnību, netic un nevar pieņemt to, ka 

arī uz viņiem attiecas šī prasība: Atgriezieties no grēkiem! Viņi drīzāk 

ir gatavi iebilst un sacīt: mēs esam taisni; mēs grēka nepazīstam. Viņi 

negrib klausīties Evaņģēlija svešādajā skaņā, kas saka, ka viņi ir 

grēcinieki un muļķi. Drīzāk viņi tic, ka Evaņģēlijs ir aplams 

sprediķis… Grēki tiek piedoti tikai tiem, kuri tajos jūtas nelabi; un tieši 

tāda ir grēknožēlas būtība. Jo mūsu Kungs un Mācītājs Jēzus Kristus 

saka : atgriezieties no grēkiem… – Viņš grib, lai visa ticīgā cilvēka 

dzīve uz zemes būtu pastāvīga, nemitīga atgriešanās ( Luters, 1. No 95 

tēzēm) 

Priekules dr. priekšnieks Mārtiņš Cukurs  t. 63454852, m.t.26534381  

Bunkas draudzes priekšniece Irute Ziņģe,t.26128491,26024146        

Draudzes avīzi sastādīja Gunta Dzintare t. 26426979 


