
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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Tie atnāca pie Filipa, kas bija no Betsaidas Galilejā, 

un viņu lūdza:'' Kungs, mēs gribam Jēzu redzēt!'' 
                                                        ( Jāņa 12;21) 

 

     Jēzu redzēt. 

 

 Cilvēki, kuri nepieder Dieva tautai, Viņa draudzei, grieķi, ir 

nākuši uz Jeruzālemi, lai piedalītos lielajos jūdu svētkos- pashā, 

lai Dievu pielūgtu. Un viņiem ir liela,dziļa vēlēšanās sastapt Jēzu, 

tādēļ viņi atrod Jēzus mācekli, apustuli Filipu un lūdz, lai viņš tos 

pie Jēzus aizved. Kādēļ ļaudis Jēzu meklē ne tikai tolaik, bet arī 

šodien, ko viņi cer ieraudzīt? 

 Tā ir cerība ieraudzīt žēlīgu Dievu, atrast Dievu kurš nevis 

apsūdz un tiesā, bet piedod un apžēlo. Kur tādu Dievu var sastapt 

šodien? Kur šodien var Jēzu redzēt? 

 Viņa žēlastības līdzekļos – vārdā un sakramentā. Ja grib 

Jēzu redzēt, tad nav cita ceļa kā vien pie Viņa vārda un Viņa 

sakramenta. Vislabāk Jēzu var redzēt zīdaiņu kristībā, jo tur Dieva 

žēlastība parādās visskaidrāk. Šiem mazajiem cilvēkbērniem nekā 

nav, ko Dievam sniegt, tiem nav nekā, ar ko nākt Dieva priekšā. 

Tiem vēl nav nekādu labu darbu, tiem nav lielas ticības, tie ne par 

ko nav izšķīrušies, nedz ar grēku cīnījušies. Tos vecāki uz ticības 

un mīlestības rokām pienes Jēzum. Un Jēzus tiem kristību ūdenī 

dāvā grēku piedošanu un Svēto Garu, kas viņus vēlāk pie ticības 

vedīs un iesēj mūžīgās dzīvības sēklu viņos. Viņiem nav nekā, bet 

Jēzum ir viss. 

 Arī Dieva vīrs ķēniņš Dāvids savā grēksūdzē 25. psalmā 

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


lūdz Dievu nepieminēt viņa jaunības grēkus, lai Dievs viņu 

piemin savas žēlastības dēļ. Dāvids nesaka lai viņu piemin viņa 

lielās ticības, labo darbu, lūgšanas, desmitās tiesas vai kāda cita 

iemesla dēļ, kas ir viņa, bet tikai un vienīgi Dieva žēlastības dēļ. 

Tas nenozīmē ka dziļa ticība, labi darbi un cīņa ar grēku nebūtu 

vajadzīgas, jo bez šīm lietām ticība nemaz nepastāv. Bet tas 

nozīmē, ka mums nebūs šīs lietas Dievam celt priekšā un ar tām 

lepoties. 

 Ne mēs ar savu kristīgo dzīvi panākam Dieva žēlastību, bet 

Dieva davātā žēlastība kristīgo dzīvi mūsos dara iespējamu, iesāk 

un uztur.  Mūsdienās mēdz teikt, ka kristiešiem ir tā jādzīvo, lai 

citi tos uzlūkojot redzētu Jēzu.... bet nav pasaulē dzīvojis tāds 

kristietis, kurš nekad nebūtu pievīlis uz viņu liktās cerības, vai 

tādēļ būtu jāpieviļas Jēzū un kristietībā? Ja mēs uzlūkojam 

cilvēkus kristiešus, tad atbilde būtu pašsaprotama, jo nekas šajā 

pasaulē nav un nevar būt pilnīgs, bet Kristus tāds ir, tādēļ cilvēki 

nespēj un nevar Viņu attēlot. Savukārt, ja mēs vēršamies pie 

Vārda un sakramenta, tad sastopam Kristus pilnību, jo tajos nav 

nekas nepilnīgs, nekas mainīgs. Apustuļi un Jēzus laikabiedri 

redzēja visu pilnību, kad vārds iemiesojās diev-cilvēkā Jēzu un 

mājoja viņu vidū, mēs šo pilnību redzam, kad vārds iemiesojas 

sakramenta elementos un dievkalpojumā mājo mūsu vidū. 
                                                                Māc. Kārlis Puķītis 

 Informācija 

5.maijā Debesbraukšanas diena, dievkalpojums 
4.maijā pl.18.00 

8.maijā draudzes ikgadējā kopsapulce pēc 
dievkalpojuma. 
15.maijā Vasarsvētki. 
21.maijā Diacēzes pateicības diena Rendā (informācija 
pie mācītāja). 
11.maijā paredzētā tikšanās ar misijas mācītāju Gintu Poli 
pārceļās uz 31.jūliju 

Bunkā 6.maijā plkst. 15.00 Bībeles stunda ar svēto             vakarēdienu. 
       29.maijā plkst. 10.00 Dievkalpojums 
 

Pārskats par 2015.gada draudzes budžeta izdevumu daļu 
Nekustamā īpašuma nodoklis 424,- eiro 

Apkure 2187,- eiro 

Elektrība(442,-) un ūdens (36,-) 478,- eiro 

Ekonomisko spuldžu iegāde 350,- eiro 

Apkārtnes uztur., tīrīšanas līdz.iegāde, atkritumu izv.133,- eiro 

Interneta pieslēgums, bankas izdevumi 322,- eiro 

Avīzēm, grāmatām, kancelejas precēm 291,- eiro 

Sveces, ziedi, hostijas, vīns u.c. Dievkalpojumiem 277,- eiro 

Izmaksas mācītājam 4573,- eiro 

Lektoriem, evaņģēlistiem, viesmācītājiem 124,- eiro 

Kora vad. un ērģelniekiem 989,-eiro 

Virsvaldei 10% no ienāk. un prāvesta iecirkņa vajadz. 1407,- eiro 

Viesu uzņemšanai, svētku svinēšanai 287,- eiro 

Diakonijai (apsveikumi jubilejās, Ziemassv., Lieldienās) 144,-eiro 

Svētdienas skolai 1. pusgadā 58,- eiro 

Misijai Indijā, avīzēm “Svētdienas rīts” bibliotēkām 217,- eiro 

Neplānotie izdevumi (bēru gadījumiem) 179,- eiro 

Jauno Dziesmu grāmatu iegādei 108,- eiro 

Zupas virtuvei no Tetereva fonda 100,- eiro 

Zupas virtuvei no draudzes loc. ziedojumiem 728,- eiro 

Gideonu biedrības atbalstam (spec. zied. no dr. loc.) 50,- eiro 

Jaudīga putekļusūcēja iegāde 113,- eiro 

Sintezatora iegāde Kapu svētku vajadzībām 325,- eiro 

Izdevumi kopā: 13 864,- eiro 
 
Priekules dr. priekšnieks Mārtiņš Cukurs  t. 63454852, m.t.26534381 

Bunkas draudzes priekšniece Irute Ziņģe,t.26128491,26024146 


