
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!
Priekules evaņģēliski  luteriskā draudze
Reģ. nr. 90000159744   Aizputes iela 10, 
Priekule"Swedbank"AS BIC/SWIFTkods:  HABALV22 
Konta numurs: LV70HABA0551032379685

Priekules dr. priekšnieks Mārtiņš Cukurs  t. 63454852, m.t.26534381             
Bunkas draudzes priekšniece Irute Ziņģe,t.26128491,28204385   
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Tiešām, mana dvēsele ir klusa uz Dievu,
no Viņa nāk mana pestīšana

 (Psalms 62;2)

Pārdomas klusumā

Šie  vārdi,  kurus  psalmists  rakstījis  nāk  no  dziļas
personīgas  pieredzes,  no klusas  dievbijības,  kurā  Dievs
tuvojās  cilvēkam.  Dievs  cilvēku  sastop  klusumā,  kad
prāts un dvēsele ir atvērti Dieva klātbūtnei. Arī velns to
ļoti  labi  apzinās,  tādēļ  negrib  pieļaut  nevienu  klusuma
minūti.  Viņš  piepilda  pasauli  ar  troksni  un  steigu,  kas
nomāc un iztukšo dvēseles  un prātus,  tā  ka no cilvēka
paliek vien ārēja čaula tukša un bez satura.

Cilvēka dzīve un ikdiena tiek piepildīta ar dažādām
tehnoloģijām  kuras  aizstāj  gan  Dievu  gan  cilvēcisku
kopību. Ar tehnoloģijām apkrāvies cilvēks pats kļūst par
daļu  no  tām  zaudējot  empātiju  un  spēju  mīlēt,  jo
mākslīgam intelektam tās nepiemīt.  Dievs pasauli radīja
ar Vārdu, un vēlāk  VĀRDS TAPA MIESA un dzīvoja
mūsu  vidū.  Tehnoloģijas  savukārt  ir  skaitļu  virknes,

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


algoritmi. Cilvēks tiek pārcelts no reālās ar Dieva vārdu
radītās pasaules, mākslīgā ar cipariem radītā realitātē, var
pat teikt ciparizētā koncentrācijas nometnē. 

 Lai cilvēks un Dievs atkal varētu sastapties ir
jāatslēdzas  no  visām  ierīcēm  un  atkal  no  jauna
jāmācās  ieklausīties  klusumā,  kurā  mums  atskan
Dieva  balss.  Tā  ir  balss  kurā  mēs  sastopam  savu
pestīšanu tieši  tāpat  kā  pirms vairākiem tūkstošiem
gadu savu pestīšanu atrada psalma autors. Lai Dievs
mums dod tādu prātu kas mūs aptur mūsu ikdienas
steigā  un  nebeidzamajā  skriešanā,  un  dāvā  spēju
atrast klusumu, lai mēs sekotu Marijas piemēram un
sēdētu kā klausītāji, kā uzticīgi mācekļi pie Pestītāja
kājām  un  priecātos  par  Pestīšanas  vēsti  kuru  Viņš
mums dāvā. 

Māc. K. Puķītis

~Mēneša lozungs~

 Es Tevi meklēju no visas sirds.
 Neļauj man nomaldīties no Taviem

baušļiem. 
(Psalms 119;10)

~Lūgšana~

 Jēzu Kristu, tu mūsu Kungs un
Pestītāj, palīdzi, mums Taviem

mācekļiem pazemībā būt līdzīgiem Tev.
Ļauj mums palikt šajā pazemībā kaut
arī esam Debesu valstības mantinieki.

Palīdzi mums palikt ticībā un
kalpošanā Tavā baznīcā un šajā

pasaulē līdz galam. Āmen.


