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

Trešdiena:
4., 11., 18., 25.
(Jūnijs )

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

Ceturdiena:
5., 12., 19., 26.
( Jūnijs )

8:30 - Rīta lūgšana. ( Baznīcā)
17:30 - Kora meģinājums. (Dr. namā)

Bet Tas Kungs ikdienas
pievienoja viņiem tos,
kas tika izglābti. (Ap.d. 2;47)

Kas dibināja Priekules draudzi?

12:00- Iesvētes mācība atsāksies pēc jaunas
grupas nokomplektēšanas. Aicinām
piedalīties visus, kam interesē kristietība .
7. jūnijā 18:00 Bībeles stunda.

Sestdiena:

Dievkalpojums svētdienā 10:00.
1., 8., 15., 22., 29 - Jūnijs
plkst. 16:00 – AA Sapulce. ( Dr. Namā)

Priekules evaņģēliski luteriskā draudze
Reģ.
nr.
90000159744
Aizputes
iela
Priekule"Swedbank"AS BIC/SWIFTkods: HABALV22
Konta numurs: LV70HABA0551032379685
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Jūnijs ir mēnesis, kurā tika iesvētīts Priekules atjaunotais
dievnams, vieta, kurā draudze pulcējās, lai sastaptu savu
Kungu, Viņa vārdā un sakramentā. Bet, ja tagad kāds jums
uzdotu jautājumu, kas dibināja Priekules draudzi, ko jūs
atbildētu? Varētu teikt:'' jāpaskatās arhīvos, jāpajautā kādam
vēsturniekam.''
Cik šis jautājums ir aktuāls mums pašiem, vai mums ir
svarīga atbilde uz šo jautājumu?
Mūsdienu kristieši uz šo jautājumu mēdz atbildēt aplami,
tiek spriests, ka cilvēki sanāk kopā, nolemj dibināt draudzi un
uzcelt baznīcu. Tā tiešām pasaulē notiek, ka cilvēki sanāk
kopā un dibina kādas biedrības un ceļ biedrību namus. Bet,
draudze nav nedz cilvēku nodoms, nedz griba, nedz roku
darbs. Baznīcu veido Dievs, kā lasām Apustuļu darbos Dievs
pats piepulcina ļaudis savai draudzei. Dievs arī ir tas, kurš
dibināja draudzi Priekulē. Biedrības un organizācijas kuras
dibina cilvēki, pat valstis un impērijas nepastāv īpaši ilgu
laiku. Baznīca pasaulē pastāv jau 2000 gadus. Protams, ka
lokālas draudzes mēdz arī izjukt, bet šajos 2000 gados nav
bijis neviens laika posms, kad nepastāvētu vismaz dažas
draudzes, jo Dieva darbs nevar zust. Tas ir baznīcas pamats,
drošība un garantija.

Arī Priekules draudze nav izņēmums, Dievs pats atrada un
atveda cilvēkus, kuri tiek saukti par Priekules draudzi, un
Viņš to turpina darīt arī tagad, un turpinās līdz pasaules
galam. Draudzes esība nav cilvēku skriešanā un darbībā, bet
gan Dieva mūžīgajā nodomā.
Reizēm baznīca, jo īpaši rietumu pasaulē, mēģina ataisnot
savu pastāvēšanu sabiedrības priekšā, norādot uz savu
noderību- rūpes par vientuļiem pensionāriem, jaunatnes ētiska
audzināšana, redziet, kādu labumu mēs pienesam sabiedrībai.
Šāda baznīca ir aizmirsusi un zaudējusi savu identitāti.
Baznīca ir Dieva redzamā klātbūtne kritušajā pasaulē, tai
nevienam nekas nav jāpierāda, bet tiem, kuri tajā ienāk ir
jāsniedz Dieva žēlastības līdzekļi vārds un sakramenti, kuros
Dievs atjauno izirušās attiecības ar grēcinieku. Neviens cits to
nevar, jo tikai savai baznīcai Dievs šo uzdevumu ir uzticējis.
Tādēļ visi tie darbi, ar kuriem baznīca cenšās ataisnot savu
eksistenci pasaules priekšā, nobāl un izput viena berniņa
kristības priekšā vai viena dievgalda sakramenta saņēmēja
priekšā, jo ''gluži tāpat, es jums saku, ir prieks Dieva
eņģeļiem par vienu grēcinieku, kas atgriežas.''(Lk. 15;10)
Tā saka mūsu pestītājs, tātad, kad Priekules dievnamā tiek
kristīts viens bērniņš, debesīs visi eņģeļi priecājās.Tāpat viņi,
protams, arī priecajās par katru pieaugušo, kas kristību saņem.
Tātad, ja pa visu Priekules draudzes pastāvēšanas laiku
tikai viens bērniņš būtu nokristīts, un tikai viens
dievgaldnieks bijis, Dieva un svēto enģeļu acīs draudze savu
pastāvēšanu attaisnotu.

Draudzes mācītājs Kārlis Puķītis
Mācītāja pieņemšana un mājapmeklējumi piesakoties pa
telefonu mob.26576197.
Informācija.

Bunkas draudzē dievkalpojumi:
Mēneša otrā un ceturtajā svētdienā. 10:00.

Novenna.
Šīs 9 dienas (Novenna), kas ir starp Debesbraukšanas
dienu un Vasarsvētkiem, noslēdz Lieldienu laiku ciklu.
Pirmiem mācekļiem tas bija īpašs laiks, jo Jēzus bija uzkāpis
debesīs, bet Svētais Gars vēl nebija izlietots pār viņiem. Šajā
laikā viņi bija kopā lūdzot.
Un, tos sapulcinājis, Viņš tiem pavēlēja neaiziet no
Jeruzālemes, bet gaidīt Tēva apsolījumu, ko jūs, tā Viņš
sacīja, no Manis esat dzirdējuši. Jo Jānis gan ir kristījis ar
ūdeni, bet jūs tiksit kristīti ar Svēto Garu pēc nedaudz
dienām. ....
Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis
pār jums, un būsit Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā
Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam."
(Ap.d.1:4-8)
Informācija.
6.jūnijā, piektdien, mūsu baznīcā plkst. 19.00 notiks
svētbrīdis pirms AA grupas laivu izbraukuma pasākuma.
Svētbrīdī tiks izpildīta klasiskā mūzika
čella un ērģeļu
atskaņojumā. Aicinām piedalīties un noklausīties.
8. jūnijā Vasarsvētkos – Svētā Gara svētkos
pēc
dievkalpojuma baznīcā notiks draudzes kora koncerts. Mīļi tiek
aicināci visi uz šo koncertu.
Mācītāja Roberta Feldmaņa II sprediķu krājuma Kopā ar
Kristu arvēršanas svētki 31.05. Rīgā plkst. 12.00 Mūsu draudze
piedalījās ar ziedojumu šīs grāmatas izdošanā.
Šogad LELB Baznīcas Dienas notiks no 31.jūlija līdz
2.augustam Cēsīs. Pieteikties līdz 25.jūnijam pie draudzes
mācītāja.
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, mob.t. 26516737
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