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

      (Mateja evanģēlijs 28;20) 
  

Nedēļa Priekules draudzē. 

 

     Svētdiena:    plkst. 10.00  Dievkalpojums                          

4., 11., 18., 25.     
     janvāris    plkst.  16:00 – AA  Sapulce. ( Dr. Namā) 

                                 

 

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

 6., 13., 20., 27.         18:00 - AA. Sapulce. ( Dr. namā) 

      janvāris 

 

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

 7., 14., 21., 28.          13:30 - Svētbrīdis slimnīcā, mēneša                                 

      janvāris           pēdējā trešdienā ar Sv.vakarēdienu. 

                            18:00 - Vakara dievkalpojums. 

 

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

 8., 15., 22., 29.          17.00 – Draudzes kora mēģinājums 

     janvāris 

 

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.janvāris – 31.janvāris 2015. Nr 1. (133.) 

 

Kungs, tavs Dievs, ir svētījis tevi; 

 Viņš zina visu, ko tu darīji. 
(5.Mozus 2;7) 

 
 

    Dieva svētītu 2015. gadu vēlot. 

 

 Cilvēki janvāra pirmajās dienās cits citam saka:  

''Laimīgu Jauno gadu!'', tie cilvēki, kuri sevi sauc par 

kristiešiem cits citam saka:'' Dieva svētītu Jauno 

gadu!''  Patiesībā jau tas ir viens un tas pats, tikai 

dažādos vārdos izteikts. Jo nevar jau būt laimīgs bez 

Dieva svētības, un nevar būt Dieva svētīts un 

nelaimīgs. 

 Bet vai mēs paši arī saprotam, ko ar šiem vārdiem 

cilvēkam vēlējam? Baidos, ka parasti tie ir vienkārši 

vispārinājumi, pieklājības frāzes, kuras izrunājot par 

saturu vispār neaizdomājamies. Bet ja aizdomājamies, 

tad varētu teikt, ka saturs ir trīskārš: 

 Pirmkārt: ar vārdu svētīts mēs parasti saprotam to 

pašu veselību, finanses, saticību utt. Tas ir daudz, 

daudz mazāk nekā šis vārds sevī satur. Svētīts ir nevis 

tas, kuram labi klājās, bet tas ar kuru kopā ir Dievs. 

Vecajā derībā lasam par Dieva īpaši svētītiem vīriem- 

Ābrahamu, Jēkabu, Mozu, Dāvidu. Viņiem nevienmēr 



labi klājās, dažreiz pat tik grūti, ka mēs to nemaz 

nevaram iedomātie, bet viņi palika svētīti, jo visās 

grūtībās, pat vissmagākajos kritienos, Dievs palika pie 

viņiem.  Būt svētītam nozīmē palikt visu laiku Dieva 

priekšā, Viņa klātienē. 

 Otrkārt: ja esat kādam vēlējuši svētību, ar vārdiem 

vien nepietiek. Jo tas nozīmē par šo cilvēku pastāvīgi 

Dieva priekšā aizlūgt. Nevar vienu no otra atraut. 

Kristīgā sadraudzība- tas nav tējas galds vai kāds 

sadraudzības pasākums, bet gan ikdienas lūgšanu 

sadraudzība, kad viens par otru aizlūdz. Lai zinātu par 

ko lūgt, ir par otru cilvēku jāintresējās, un kamēr mēs 

par kādu aizlūdzam, viņš paliek Dieva priekšā, lai arī 

pats to var arī neapzināties. 

 Treškārt. Mēs paši arī varam būt par daļu no šīs 

svētības, ja esam savam tuvakajam par svētību nevis 

par postu.Tas ir kā Luters raksta '' Mazajā katehismā'': 

ka viņam palīdzam un kalpojam visās miesas 

vajadzībās. 

 Novēlu jums Jaunajā 2015. Tā Kunga žēlastības 

gadā, lai vienmēr ir kāds, kas par jums aizlūdz un, lai 

jums ir kāds kuram jūs visās miesas vajadzībās varat 

palīdzēt. Kā arī Pestītājs saka:'' Dzenieties papriekš 

pēc Dieva valstības, tad arī pārējās lietas jums taps 

piemestas.''  

Mācītājs Kārlis Puķītis 

 

 

       
  

Informācija 
 

        Zvaigznes dienai veltīts Dievkalpojums notiks 7. janvārī 

plkst.18.00 

        Informējam, ka 4.janvāra Dievkalpojuma kolekte tiks 

ziedota ārmisijas darbam! 

         Savukārt iepriekšējā gada Zvaigznes dienas kolekte tika 

ziedota, lai atbalstītu bērnus, kas cietuši no karadarbības 

Ugandā un Ukrainā. 
 

       Draudzes mājaslapā internetā www.priekules.lelb.lv var 

apskatīties fotogrāfijas un iegūt aktuālo informāciju par 

draudzes dzīvi! 
~~ Pārdomām ~~ 

 

        Šā gada mude: “Pieņemiet cits citu, kā arī 

Kristus mūs ir pieņēmis Dievam par godu” 
Rm 15:7     

Mārtiņa Lutera domu graudi: 

                “Neviens, lai neatmet savu ticību, 

kad Dievs viņu grib izlietot lielam darbam.” 

               “Kā posts mums ir šaura vieta, 

kas mūs spiež un apbēdina, tāpat Dieva palīdzība ir 

mūsu plašums, kas mūsatbrīvo un dara līksmus.” 

 

“Pāri visam, kas jāsarga, sargi savu sirdi, 

jo no turienes rosās dzīvība” 

Sal. Pam. 4:23      
 

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 

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


Atbildīgā par izdevumu Gunta Dzintare, mob.t. 26426979 
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