
Un redzi, Es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. 
(Mateja evanģēlijs 28;20) 

 

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 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 
 

Priekules dr. priekšnieks Mārtiņš Cukurs  t. 63454852, m.t.26534381              
Bunkas draudzes priekšniece Irute Ziņģe,t.26128491,26024146   

1.maijs – 31.maijs 2019. Nr. 5. (185.) 

 

Manas avis dzird manu balsi, es tās pazīstu, un viņas man seko. 

Un es tām dodu mūžīgo dzīvību, un viņas nemūžam neies bojā 

un neviens tās neizraus no manas rokas.  (Jāņa 10;27-28) 

 

Gaviļu laiks 

 
 Laiku starp Lieldienām un Vasarsvētkiem, kas aptver 

piecdesmit dienas, sauc par gaviļu laiku. Kad altāri ir ietērpti baltā 

svētku rotā un draudze dzied Lieldienu gaviļu himnas. Tas atstāj 

tādu mazliet dīvainu iespaidu, kā var gavilēt ja apkārt pasaulē ir 

tik daudz bēdu un posta, gribētos teikt ka kristīgai mīlestībai būtu 

par to visu laiku jāraud. Kristietība neignorē pasaules nelaimes, 

bet tā arī raugās pāri nelaimēm, jo tā paļaujas uz Pestītāja 

apsolījumiem. 

 Kad tu no pašas nelaimes vidus vērs savas acis uz 

debesīm:’’ Kas man jādara lai iegūtu mūžīgo dzīvību? Vai es to 

vispār spēšu paveikt?’’ Kristus atbild:’’ Es tev dodu mūžīgo 

dzīvību! Es visu esmu paveicis!’’ Kad tu turpini:’’ Bet velns un 

grēks man katru dienu uzbrūk un mani moka, nāve un elle mani 

biedē. Vai es spēšu pastāvēt un izturēt? Vai tie mani nepārspēs un 

nepazudinās?’’ Kristus atbild:”’Neviens tevi neizraus no manas 

rokas, pat ja tev uzbrūk visi velni un draudētu tūkstoš elles tu 

neaiziesi bojā, jo es tevi izglābšu!’’  Tā šos Pestītāja vārdus katrs 

no mums var attiecināt uz sevi, Viņa augšāmcelšanās padara to 

iespējamu.  Tāpēc Kristus baznīca pat smagu vajāšanu un posta 

laikos var gavilēt. Vajāšanās var zaudēt savu mantu, veselību, pat 

dzīvību, bet mūžīgā dzīvība paliek, jo tā ir drošībā pie Kristus. 

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


 Gaviļu laika centrā ir nevis mūsu varējums, kas ik pa 

laikam tiek sakauts un tad jau gavilēm būtu jāapklust, bet Kristus 

uzvara, kura ir pilnīga, pabeigta un kuru neviens nevar apdraudēt. 

Pat ja kristietis cieš smagas sakāves savā garīgajā dzīvē, Kristus 

uzvara paliek, lai arī cik vājš, nedrošs un šaubīgs ir kāds kristietis, 

viņš joprojām ir iekļauts Kristus uzvarā un tādēļ pat zaudējumos 

paliek uzvarētājs līdz ar Kristu. 
Māc. K. Puķītis 

~Informācija~ 
 

30.maijā šogad tiek svinēta Debesbraukšanas diena. 
Dievkalpojums trešdien 29.maija plkst.18.00.  
 
 Šī gada 3.maijā. plkst. 14.00 ir paredzēts Priekules 
baznīcas torņa telpā atklāt un iesvētīt piemiņas plāksni 
Priekules rotas dibināšanas simtgadei. Piemiņas plāksni 
iesvētīs Liepājas diacēzes bīskaps Hanss Martins Jensons. 
 

Draudzes finanses 2018. gadā 

 
Ienākumi un salīdzin.  ar 2017.g.    Izdevumi un salīdzin. ar 2017.g 

 Kolektes     8.360     +379             mācītāja alga    4.816  +241 

draudzes locekļu                             apkure           1.375     +584 

ikgadējie maksājumi 1.783  +95    elektrība             354     +70       

dr. locekļu ziedojumi   770   +255  remonts *          5.350     +210 

muzikāli pasākumi        43     +22   aimnieciskie izd.   129    -431      

kapu svētki                   197    -86   administratīvie       361     +33 

no zemes nomas    2.708      +550  dievkalpojumiem  566    +352 

no tūristiem          530      +105       mūzika                  899     -91 

zupas virtuvei ziedots  618   -329   maksājums LELB  1388   +177 

ziedojumi 

reliģiskai darbībai   348   +113        apsveikumi, ciemiņu 

                                                         uzņemšana           419      +282                                         

ziedojumi misijai         176    +58    avīzes                  107       +15 

                                                         misija, diakonija   235       +35 

                                                         zupas virtuvei       537     -271 

                                                         religiskai darbībai 348    +113 

                                                         īpašuma nodoklis   436         0 

 

kopā ieņemumi: 15.533   +1.192    kopā izdevumi: 17.380  +1.954 
 

*Remonta izdevumi ir draudzes mājas jumta seguma maiņa. 

         

~Pārdomām~ 

MĒNEŠA LOZUNGS 

Neviens nav kā Tu, nav cita Dieva bez Tevis. (2.Sāmuela 7;77) 
 

~Lūgšana~ 
 

Par paļāvību uz Dievu 
 

Kungs Dievs, kas Tu esi mums atklājies Kristū kā mīlošs 
Tēvs, Tu esi gribējis, lai mēs Tev pateicamies par visām 

lietām, nebīstamies ne no kā šajā pasaulē, kā vien pazaudēt 
Tevi; ka mēs savus rūpestus ceļam Tavā priekšā zinot, ka Tu 
par mums gādāsi. Aizstāvi mūs no neticīgas baiļošanās un 

stāvi mums klāt ar savu mierinājumu, kad uztraucamies par 
nākotni, par mūsu iztikšanu un māci, kā mums droši 

paļauties uz Tavu apsolījumu, ka Tu par mums gādā un 
dāvā mums visu labu. Palīdzi, lai nekādi šīs nīcīgās dzīves 
mākoņi nespētu aizsegt Tavas mūžīgās mīlestības gaismu, 
kura mums atsegta Tavā Dēlā Jēzū Kristū, mūsu Kungā. 

 

Svētī savu draudzi, kuras īstenais Bīskaps un Galva Tu esi, 
lai visi, kas Tev seko, ar ticības degsmi drosmīgi apliecinātu, 
ka Tu esi augšāmcelšanās un dzīvība, un Tev pieder valstība, 

spēks un gods mūžīgi mūžam.     



Āmen 


