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

      (Mateja evanģēlijs 
28;20) 

 

Nedēļa Priekules draudzē 
 

Svētdiena:   plkst. 10:00 DIEVKALPOJUMS 
                     plkst. 16:00 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 
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Šo Jēzu Dievs ir uzmodinājis, 

tam mēs visi esam liecinieki.   (Ap.d 2;32) 

 

Vasarsvētku sprediķis. 

 

 Kas tad ir Vasarsvētku dienas centrs, kāpēc toreiz 

ļaudis atgriezās un tik daudzi tika kristīti? Mācekļiem tika 

dots Svētais Gars, kurš deva viņiem drosmi, gudrību un 

spēku sludināt. Ko sludināt? Nogalināto un augšāmcelto 

Pestītāju. 

 Lielāko daļu no Vasarsvētku dienas notikumu 

apraksta Apustuļu darbu grāmatas 2. nodaļā aizņem tieši 

Pētera sprediķis. Viņš ar Vecās Derības pravietojumiem 

un psalmiem pierāda, ka Jēzus ir Kristus un pasludina 

Pestītaja nāvi un augšāmcelšanos. Atgriešanās un Kristību 

iemesls ir nevis brīnumainie notikumi, bet vēsts par 

Pestītāju. Tā iesākās kristīgās baznīcas kalpošana.  

Kalpošana, kura caur gadsimtiem, un tagad varam teikt, 

arī caur tūkstošgadēm ir nemainīga. 

 Svētais Gars, kuŗš Vasarsvētku dienā nāca pār 

mācekļiem, kopš tiem laikiem darbojās Kristus baznīcā. 

Vai grūtos laikos, kad baznīcas vēsts vairs neuzrunā, kad 

baznīca ieslīgst rutīnā un kūtrumā, ir vajadzīgi jauni 

Vasarsvētki, vai par jaunu jālūdz pēc Svētā Gara un Viņa 

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


dāvanām? Atbilde- nē, jo Dieva apsolījumi un Viņa 

dāvanas ir nemainīgas, kā Kristus vienreiz ir dzimis, 

vienreiz miris, vienreiz augšāmcēlies tā arī Svētais Gars 

ir vienreiz nācis. 

 Tad baznīcai ir pašai sevi jāpārbauda vai tā vēl 

arvien sludina vēsti par krustā sisto un augšāmcelto 

Pestītāju, par Dieva dusmību pār grēka kritušo cilvēci un 

Viņa paša mīlestību, kura glābj grēciniekus no šī soda 

caur Jēzus nāvi un augšāmcelšanos. Vai rezēm tā negadās 

ka baznīca pati ieklīst seklā moralizēšanā vai kādā garīgā 

filozofēšanā, vai cilvēciskā romantismā?  Tad vienkārši ir 

jāatgriežās pie šī Vasarsvētku sprediķa, pie šīs nemainīgās 

kristīgās vēsts un tad Svētais Gars pats dos spēku un 

pārliecību vārdiem kurus baznīca sludinās. 
 Māc. Kārlis Puķītis 

 Informācija   
 

Vasarsvētki- 4.jūnijā, Dievkalpojums plkst. 

10.00 

Trīsvienības svētki – 11.jūnijā, Dievkalpojums 

plkst. 10.00 

Jāņa Kristītāja diena – 24.jūnijā, 

Dievkalpojums 21.jūnijā plkst. 18.00 

Apustuļu Pētera un Pāvila diena – 29.jūnijā, 

Dievkalpojums 28.jūnijā plkst.18.00 
 
 

Bunkas draudzē Dievkalpojumi: 

   11.jūnijā plkst.10.00 

   25.jūnijā plkst.10.00   
    
~Pārdomām~ 

Sv. Jānis Kristītājs 

"Bija cilvēks, Dieva sūtīts, vārdā Jānis. Viņš nāca liecības 

dēļ, lai liecinātu par gaismu un lai visi ticētu caur viņu." 

(Jņ 1, 6-7) Baznīca savu svēto godināšanai parasti 

izraugās viņu nāves dienu. Tomēr svētā Jāņa Kristītāja 

īpašās lomas un uzdevuma dēļ Baznīca svin gan viņa 

nāves, gan dzimšanas dienu.  
 

Jānis Kristītājs ir saucēja balss tuksnesī: "Gatavojiet 

Kungam ceļu!" Pazemīgi, bet dedzīgi, ar spēku un 
pārliecību viņš aicināja cilvēkus uz gandarīšanu un uz 

grēku nožēlas kristību, pats atsakoties no jebkādas slavas 

vai saviem nopelniem: "Nāks varenāks par mani. Viņš jūs 
kristīs Svētajā Garā un ugunī" (Lk 3, 16). 

~Lūgšana~ 

Visuvarenais Dievs, mēs Tev pateicamies, ka 
Tu esi radījis auglīgu zemi, ka varam tajā 
audzēt, kas nepieciešams mūsu dzīvei. Svēti 

tos, kuri strādā tīrumos, dod labvēlīgus laika 
apstākļus un liec, ka mēs visi dalāmies šīs 
zemes augļos, priekā par Tavu labestību, caur 
Jēzu Kristu, mūsu Kungu. 
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