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!
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Tas, kas visu šo apliecina, saka:
tiešām, es nāku drīz.
Tiešām, nāc, Kungs Jēzu!
Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība
lai ir ar jums visiem! Āmen!
(Atklāsmes 22; 20-21)

Anno Domini (Tā Kunga gads)
Kad jūs pastaigājieties pa vecpilsētām, tad šos
vārdus varat izlasīt praktiski uz katras ēkas pirms gada
skaitļa kad ēka uzcelta. Cilvēki toreiz ticēja ka gadi
pieder Dievam. Viņš tos savā žēlastībā mums piešķir.
Mūsdienās vairums cilvēku tā vairs nedomā un gadus
sākuši piešķirt dzīvniekiem. Šaubos ka tie vērši kuri
ganās mūsu pļavās ir informēti, ka šis gads ir viņiem
veltīts. Man gan liekās ka nevajadzētu cilvēkam kurš ir
radības kronis un saimnieks, pēc paša Svētā Dieva tēla un
līdzības radīts, līdzināt sevi ar kādiem citiem dzīviem
radījumiem.

Vienīgais kurš var šo gadu svētīt vai uzlikt kādus
pārbaudījumus ir Tas Kurš laiku ir radījis.
Gads, kurš tikko iesācies daudz neatšķirsies no
tiem, kurus jau esam nodzīvojuši, būs gan
pārbaudījumi un smagi brīži, gan arī Dieva žēlastības
un svētības pilnas dienas.
Šis tas būs atkarīgs arī no mums pašiem, kā mēs
izturēsimies
pret
saviem
līdzcilvēkiem
un
pienākumiem, tādus augļus arī saņemsim.
Mēs gan varētu teikt ka dzīvojam grūtos laikos kad
mūs apdraud vīruss un traucē ierobežojumi. Dažu
profesiju pārstāvjiem tiešām klājas ļoti grūti, bet vai
mums būtu tiesības tā runāt ja mēs skatītos acī tās
paaudzes cilvēkiem kuri piedzīvoja divus karus, badu,
holēras un tīfa epidēmijas.
Katrai dienai pietiek pašai savu bēdu tas ir tiesa,
katram laikam savi pārdzīvojumi, bet mēs arvien vēl
dzīvojam Tā Kunga gadā.
Šobrīd skolotāji un bērnudārzu audzinātāji ir uz
spēku izsīkšanas robežas tāpat kā bērni un viņu vecāki.
Kosmetologi, frizieri un citi pašnodarbinātie ir uz
izmisuma robežas dīkstāvē ienākumu nav, bet rēķini
jāmaksā, ietaupījumi beidzās.
Šis ir tas laiks mūsu līdzcilvēkiem visvairāk vajag
cerību, mieru un mīlestību un viņiem tik ļoti ir
vajadzīgas mūsu aizlūgšanas un stiprinājuma vārdi. Lai
šādi varētu kalpot un paši nesalūzt mums jo vairāk katru
dienu ir jāseko Marijas piemēram un jāsēž pie Pestītāja
kājām.

Kā bērni visu dienu aktīvi ir skraidījuši. Viņi vakarā
ir galīgi piekusuši. Līdz ar to viņi mierīgi un laimīgi
iemieg uz sava mīlošā un spēcīgā tēta ceļiem. Tā mums
no dienas skrējiena un stresa izsmeltiem vakara lūgšanā ir
mierīgi jāatdusās uz mūsu mīlošā un spēcīga Debesu
Tēva ceļiem.
Māc. K. Puķītis

~Informācija~
Paldies Dievam šo gadu esam varējuši uzsākt ar
atvērtiem Dievnamiem, un varam cerēt, ka no
Dieva žēlastības arī turpmāk svētdienās varēsim
atvērt savu Dievnamu durvis, jo pagaidām vēl
svētdienā Dievnamā drīkst!!! ienākt.

~Mēneša lozungs~

Daudzi saka: kas mums dos laimi?
Pacel pār mums sava vaiga gaišumu,
ak Kungs!

~Lūgšana~
Dievs, līdz pat šim brīdim Tu esi bijis
mūsu palīgs. Piedod mums, visu to ko ļaunu
esam darījuši pagājušajā gadā. Palīdzi mums
šajā jaunajā gadā, ka vienmēr varam būt Tavā
patvērumā un žēlastībā. Lai it visā tas ir
svētīgs gads Jēzus Kristus, mūsu Kunga
vārdā. Āmen.
Nākamā gada dienām dāvā mums ticību,
vairo spēku, audzini gudrībā. Dāvā mums
vajadzīgo pacietību. Kad nastas kļūst pārāk
smagas, dienas nebeidzami garas un
nogurdinošas, atgādini mums, ka Tava
pacietība ir nesamērojami lielāka par mūsējo
un cik Tu esi labs pret visiem tiem kuri cer un
gaida uz Tevi, pret tām nogurušajām un
nomāktajām dvēselēm, kuras Tevi meklē un
pēc Tevis ilgojās. Āmen.

