Un redzi, Es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam.
(Mateja evanģēlijs 28;20)
Nedēļa 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!
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‘’Vai Kristum tā nebija jācieš
un jāieiet savā godībā?’’
(Lūkas 24;26)

Lieldienu laiks
Saruna no kuras ņemts šis fragments notiek pēc Pestītāja
augšāmcelšanās. Šo jautājumu uzdod pats Pestītājs. Viņš sastop
savus mācekļus noskumušus, apjukušus un pievīlušos savās ilgās
un cerībās. Viņš arī uzrāda šāda dvēseles stāvokļa patieso
iemeslu- viņi nav sapratuši rakstus. Kā mums cilvēkiem bieži
gadās, mēs Svētajos Rakstos ielasām to, ko vēlamies tur redzēt,
nevis to, kas tur patiesi ir. Tāpēc paši sev radam viltus cerības uz
neesošiem Dieva apsolījumiem, un jūtamies pievilti, kad tās
nepiepildās. Dieva apsolījums par Izraēla pestīšanu bija patiess,
bet viņu interpretācija par to, kā tas notiks, nepatiesa.
Tāpēc Pestītājs pats pēc savas augšāmcelšanās atrod šos
mācekļus un stājās viņu vidū un pats kliedē viņu skumjas un
apjukumu. Pestītājs neveic nekādus graujošus pārpasaulīgus
brīnumus, bet izskaidro Rakstus un lauž ar viņiem kopā maizi.
Rezultātā mācekļu sirdis iesilst un viņus pārņem prieks, jo
augšāmceltais godības Kungs ir viņu vidū un apsolītā izraēla
pestīšana ir piepildīta. Tas ir tas kas notiek katrā draudzes
dievkalpojumā, kad Pestītājs nāk savu ļaužu vidū vārdā un
sakramentā. Un tā katrā draudzes dievkalpojumā piepildās
Pestītāja vārdi:’’Un redzi Es Esmu pie jums ikdienas līdz pasaules
galam.’’ Ticībā un paļāvībā uz Pestītāja apsolījumu patiesumu

baznīca svin savus dievkalpojumus un ikreiz savā liturģijā sveic
augšāmcelto godības Ķēniņu, kurš nāk pie saviem ļaudīm.
Un Viņa klātbūtne nav atkarīga no draudzes lieluma un
cilvēku daudzuma, Viņš ir vienlīdz klāt esošs gan Lielā katedrālē,
gan nomaļā lauku baznīciņā. Un katrs, kurš ir pārkāpis dievnama
slieksni var Viņu sastapt un saņemt žēlastību, stiprinājumu,
iepriecinājumu.
Māc. K. Puķītis

~Informācija~
Klusās nedēļas un Lieldienu laika dievkalpojumi Priekules
draudzē:
25.03. plkst.10.00 Palmu svētdienas dievkalpojums.
29.03. plkst. 18.00 Zaļā ceturdiena.
30.03. plkst.10.00 Lielā Piektdiena
31.03. plkst.18.00 Klusā Sestdiena
01.04. plkst.10.00 Kristus augšāmcelšanās/
Lieldienas
Bunkas draudzē Dievkalpojumi:
11.03. plkst.10.00 dievkalpojums.
02.04. plkst.10.00 Kristus augšāmcelšanās/
Lieldienas.
17.februārī Liepājas sv. Annas draudzes namā notika
Grobiņas prāvesta iecirkņa sapulce, kurā atkārtoti par
iecirkņa prāvestu tika ievēlēts Ainārs Jaunskalže. Prāvestu
ievēl uz septiņiem gadiem.
No septembra līdz gada beigām tika veikts remonts:
draudzes mājas koridorā, pārtaisot tualeti un trepes uz otro
stāvu par 4859 eiro.
Gada beigās iegādājamies jaunu datoru un printeri, kas ir
ļoti nepieciešami ikdienas darbos, attiecīgi par 406 eiro un
100 eiro. Paldies Dievam līdzekļi tam visam mums bija no

iepriekšējo gadu uzkrājuma. Pagājušā gada pavasarī
nomainījām abas divveramās durvis verandā par 752 eiro.
Liels lūgums visiem neregulēt apkures sistēmas
radiatorus baznīcā un draudzes namā kā arī
neieslēgt sūkņus!!!
Šā gada 2.02 tika veikta pārbaude
un konstatēts ka radiatori draudzes mājā uzgriezti un atstāti
uz 4 un karstā ūdens sūklis darbojās un nav izslēgts. Šīs
nesaimnieciskās rīcības rezultāts parādās apkures rēķinos,
2017 gadā par novembri un decembri kopā bija 330 eiro, bet
šā gada janvārī 296,45 eiro, tas ir par vienu mēnesi
gandrīz kā par diviem. Vajadzētu tomēr mēģināt dzīvot
taupīgāk. Paldies visiem par aizlūgumiem, darbu un
ziedojumiem.
Saimnieciskā darbība 2017.gadā
Ieņēmumi

salīdzinājumā ar 2016.gadu

Dievkalpojuma kolektes
Dr. locekļu ikgadējie maksājumi
Kapu svētki, tūristi muzikāli svētbrīži
draudzes locekļu privāti ziedojumi
Zemes noma
Zupas virtuvei: anonīms
no privātpersonas
Misijas darbam Indijā
Kopā ieņemts:
14372 eiro
Kopā izdots:
15426 eiro

7981 eiro - 740 eiro
1688
- 170
729
+ 147
515
-250
2158
- 1361
688
495
118
-2564 eiro
+ 920 eiro

Tērējuši esam samērā taupīgī, ikmēneša maksājumi normas
robežās, tuvu iepriekšējo gadu rādītājiem. Pēc jaunās apkures
sistēmas ierīkošanas uz apkuri esam ietaupījuši 3151 eiro.
Draudzes kasiere Astra Jansone

