
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 

1.marts– 31.marts 2017. Nr 3. (159.) 

 
Redziet, mēs noejam uz Jeruzālemi, 

lai piepildītos viss, ko pravieši rakstījuši 

par Cilvēka Dēlu.  (Lk. 18;31) 

 

Uz Jeruzālemi 
 Šie Pestītāja vārdi baznīcās no kancelēm tiek lasīti 

pēdējā svētdienā pirms gavēņa laika. Šie vārdi ievada Kristus 

ciešanu ceļu. Ar šiem vārdiem Viņš uzsāk savu ceļu uz 

Jeruzālemi pretīm ciešanām. Tādēļ šie vārdi arī mūs ieved 

gavēņa laikā, lai vērstu savas domas uz Pestītāja ciešanām. 

Tas ir laiks, kurā esam aicināti vairāk pārdomāt savu 

grēcīgumu, nopietnāk uztvert to gara nabadzību un postu kurā 

atrodamies un caur šādām skumjām pārdomām, jo vairāk 

saredzam to, ko Pestītāja veikums ciešanās un krusta navē 

patiesi mums dod. 
 Šis it kā īsais teksts ir divdaļīgs uz pagātni vērsts- Dievs 

nolēmis un caur prāviešiem atklājis- un tagadnē balstīts- tas 

viss šai laika notiek. Šis laiks, kas evanģēlijā aprakstīts ir 

Dieva gribas piepildījuma laiks. Šajā brīdī  notiek šis 

pavērsiens pasaules vēsturē, ko Dievs vēl pirms pasaules 

radīšanas un grēkā krišanas nolika kā pestīšanas stundu. Vēl 

pirms pasaules iesākuma tika izraudzīts upurjērs un šis ir tas 

brīdis, kad viss sagatavots upurēšanai. Gandrīz 1500 gadus 

Pashā nedēļā templī tika upurēti jēri, kā zīme, 

priekšpasludinājums un pastāvīgs atgādinājums par to vienīgo 

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


patieso upuri, kurš tiks pienests Golgātā. Evanģēlijs ļauj arī 

mums ar gara acīm redzēt šo upurēšanas notikumu caur 

lasītiem un dziedātiem vārdiem un līdz ar Jēzus māti Mariju 

un apustuli Jāni Lielajā Piekdienā nostāties pie krusta.  

Gavēņa laiks ir 40 dienu ceļš uz Jeruzālemi, ceļš kurā mēs 

dodamies uz Svēto pilsētu, mērojot šo attālumu ne fiziski ar 

soļiem, bet ar lūgšanām, grēksūdzi, evanģēlija vārdiem un 

spirdzinot ceļā nogurušo garu Svētajā mielastā pie mūsu 

Dievnama altāra.            

 Dienas vidū saule tumst, krusta ēna zeme skumst, 

 Asu ērkšķu vainagā Milestība ieskauta. 

( Dziesmu grāmatā, dziesma 94;1) 
Māc. Kārlis Puķītis 

 Informācija   
 

1.martā plkst. 18.00 Pelnu trešdienas Dievkalpojums 

19.martā LELB Grobiņas iecirkņa prāvesta Aināra 

Jaunskalžes ikgadējais draudzes apmeklējums. 

Dievkalpojums plkst.10.00, pēc dievkalpojuma sadraudzība 

pie tējas galda. 
 

Bunkas draudzē:   
12.martā plkst.10.00 Dievkalpojums 
26.martā plkst. 10.00 Dievkalpojums 

 

Klusās nedēļas un Lieldienu dievkalpojumi Priekules 

draudzē: 

9.04. plkst. 10.00 Palmu svētdiena 

13.04. plkst. 18.00 Zaļā Ceturdiena 

14.04. plkst. 11.00 Lielā Piektdiena 

15.04.plkst. 18.00 Klusā Sestdiena 

16.04.plkst.10.00 Kristus augšāmcelšanās/Lieldienu rīts  

Bunkas draudzē: Lieldienu dievkalpojums 17.04. plkst.10.00 
 

Pārskats par 2016.gada ieņēmumiem salīdzinājumā ar 

iepriekšējo 2015.gadu 

 

Ziedojuma veids EUR +/- 

Dievkalpojuma kolektes 8721 +302 

Draudzes loc. Ikgadējais maksājums 1858 -76 

Ziedojumi no draudzes locekļiem 765 -328 

Ziedojumi no tūristiem 439 +74 

Ziedojumi no muzikālajiem 

pasākumiem 

14 -17 

Ziedojumi no kapu svētkiem 129 -21 

Ieņēmumi no zemes nomas 3519 +2374 

Kopā: 15445  

 

Mērķziedojumi no draudzes locekļiem 

Zupas virtuvei 859 +327 

Misijas darbam Indijā 112 -32 

Dziesmu grāmatai 187 +79 

Galdam, svētku svinēšanai 10 +10 

Dārza labiekārtošanai 7 +7 

No Teterevu fonda Zupas virtuvei 85 -101 

No Lietuviešu draudzes reliģiskai 

darbībai 

230 -5 

Kopā: 1490  

 
 
Priekules dr. priekšnieks Mārtiņš Cukurs  t. 63454852, m.t.26534381  

Bunkas draudzes priekšniece Irute Ziņģe,t.26128491,26024146 


