
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) 
 

Bunkas draudzē dievkalpojumi:                                          
Mēneša otrajā un ceturtajā svētdienā plkst. 10:00 

 
 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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Lai klusa ir visa ar miesu apveltītā radība Tā Kunga priekšā! 

 Jo Viņš jau ir izgājis no sava svētā mājokļa. 

(Cakarijas 2;17) 
 

Mirstīgais šai brīdī klusē... 
 

 Novembris šogad sanāk bagātīgs mēnesis:  Lāčplēša diena, 

valsts svētki, mūžības svētdiena un 1. Advente, kas arī ir jauna 

baznīcas gada sākums. Tādā sarakstā nav viegli orientēties- vai 

visu var paspēt, vai neapniks. Kuri no šiem svētkiem ir svarīgākie, 

kuri galvenie, kuriem pievērst lielāku uzmanību? 

 Atbilde ir šajā Vecās Derības pravietojumā. Daudzus 

gadsimtus pirms eņģeļi apciemoja Bētlemes laukus, pravietis ar 

gara acīm skata šo pasaules vēstures lielāko un svarīgāko 

notikumu. Jēzus Kristus, Dievs no mūžības, Svētās Trīsvienības 

otrā persona, Dieva Dēls iziet no sava debesu godības mājokļa, 

pamet Tēva namu, lai piedzimtu, kā visi cilvēki dzimst, lai kļūtu 

par īstu cilvēku kā mēs visi, tikai bez grēka. Adventes laiks 

baznīcā ir paredzēts, lai mēs šo lielo notikumu pārdomātu un 

vislielākajā nopietnībā ņemtu vērā. Pravietis uzsver šī notikuma 

lielumu, tas ir par lielu cilvēka prātam un saprašanai, tādēļ 

pravietis aicina, lai visa radība lielā godbijībā un pārsteigumā 

apklust šī notikuma priekšā. 

 Pestītājs kļūst par cilvēku mūsu dēļ. Kad dievkalpojumā 

sakām ticības apliecību ir vērts pēc katra Pestītāja darba 

uzskaitījuma klusībā pie sevis, domās pateikt- par mani.  Ne tikai 

par mums visiem kopā, par cilvēci, bet arī tieši par mani, pat ja es 

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


būtu vienīgais cilvēks, kas virs zemes dzīvojis Viņš tik un tā 

nāktu, lai izpirktu vienīgi manus grēkus. Vēl pirms šī pasaule tika 

radīta, vēl ilgi pirms Ādams pirmo reizi grēkoja novērsdamies no 

Dieva, Dievs jau bija izlēmis sūtīt savu Dēlu pasaulē, lai mani 

pestītu. Dievs ir izgājis no sava svētā mājokļa, nav palicis debesu 

godībā, bet nācis uz šo zemi, lai atrastu grēcinieku, lai pie krusta 

koka noslēgtu mieru starp debesīm un zemi. Adventes laiku var 

salīdzināt ar četru nedēļu garu svētceļojumu uz Bētlemi, lai līdz ar 

austrumu zemes gudrajiem vīriem un Bētlemes ganiem sastaptu 

jaundzimušo kungu kungu un ķēniņu ķēniņu. Lai Viņa priekšā 

godbijībā apklustu, noliektu galvu un kaut uz šo vienu brīdi 

atstātu zemes domas, pārstātu domāt par sevi un visas domas 

pieverstu vienīgi Viņam, kuru slavē visi eņģeļi un debesu pulki: 

Debess pulku miriādes spārnu vēdām ceļu sedz, 

 kad no mūžības uz zemi Dieva Dēlu nākam redz. 

( jaunā dziesmu grāmata, dz. 218., 3. pants) 

Māc. Kārlis Puķītis 
 

~Svētku dievkalpojumi un pasākumi šajā mēnesī~ 
 

1.novembrī   plkst. 10.oo Reformācijas svētku dievkalpojums 
4. novembrī plkst. 10.00 talka, lai sakoptu baznīcas apkārtni 
pirms svētkiem.  
18.novembrī ap plkst. 19.00 (pēc salūta) valsts svētku 
ekumēniskais dievkalpojums  pēc dievkalpojuma sadraudzība ar 
kristiešiem no citām priekules draudzēm- tējas galds mūsu 
draudzes namā. 
21.novembrī ekumēniski svecīšu vakari kapos: Purmsātos 
plkst. 14.30, Paplakā plkst. 15.30, Virgā plkst. 16.30. 
22.novembrī plkst. 10.00 Mūžības svētdienas dievkalpojums 
29.novembrī plkst. 10.00 1. Adventes dievkalpojums 
plkst. 16.00 pilsētas Adventes vainaga iedegšanas ekumēnisks 
svētbrīdis laukumā pie pasta ēkas. 

 ~Ziņojumi~ 

   ~Nominācijas komisija, kuras uzdevums bija no mācītāju 

ieteikumiem izraudzīties Liepājas diacēzes bīskapa amata kandidātus, 

ir beigusi savu darbu un izvirzījusi trīs šī amata kandidātus :      

  Dzintars Laukgalis 

  Elijs Godiņš 

  Hanss Jensons 

        Vēlēšanas notiks sinodē 2016. gada jūnijā. Lūgums šajā laikā līdz 

vēlēšanām aizlūgt par amata kandidātiem un viņu ģimenēm. 

 

   ~Kas vēlās iegādāties jaunās dziesmu grāmata, lūdzu pieteikties 

pie mācītāja, Ineses Jaunzemes, Astras Jansones. Pieteikties var 

līdz 1.decembrim. 
~Pārdomām~ 

               

  22.novembris Mūžības svētdiena 
Tevi uztrauc dažādi pārbaudījumi? Atceries savu visspēcīgo 
Kungu! Viņš ir “zemes ķēniņu valdnieks” (Atkl. 1:5). “Viņa vara ir 
mūžīga, tā nebeigsies, viņa valstība nav iznīdējama!” (Daniēla 
7:14b). Viņš kontrolē visu! Tev nav jāuztraucas.  
Lūgšana: Kungs Jēzu, palīdzi man uzticēties Tavai žēlastības 
pilnajai valdīšanai manā dzīvē. Āmen. 
 

29.novembris Adventa 1.svētdiena 
Tevi nomāc tavi grēki? Tie paši lielākie, par kuriem nožēla un 
vainas sajūta neatkāpjas nekad. Tas ir pareizi. Mūsu taisnība nav 
atkarīga no mūsu sajūtām, bet gan no Atvases ar brīnišķīgu 
vārdu - “Kungs – mūsu taisnība!” Mēs pieķeramies šai taisnībai, 
gatavodamies svinēt Viņa atnākšanu.  
Lūgšana: Dāvida Atvase, mierini manu satraukto sirdi, kad es 
atceros, kā Tavs taisnais Vārds tika uzliets man Kristībā. Āmen. 

No Luterāņi dzīvībai.lv /tulk. J. Diekonts/ 

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

Bunkas draudzes priekšniece Irute Ziņģe,t.26128491,26024146 

Atbildīgā par izdevumu  Gunta Dzintare, mob.t. 26426979 


