
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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Mana dvēsele gaida uz to Kungu 

vairāk nekā naktssargi uz rīta ausmu 

 Psalms 130;6 
 

Pestītāju gaidot 

 
 Šie vārdi no psalma izsaka vecās derības Dieva tautas 

ilgošanos pēc apsolītā glābēja. Ļoti izteiksmīgā un tēlainā 

veidā, kā sargs pēc negulētas nakts gaida maiņas beigas un 

atpūtu. Tā arī Dieva tauta gaida to brīdi kad nāks glābējs, 

kura drošā apsardzībā varēs ļauties mierīgai atpūtai pēc 

nomoda ticības sardzē. 
 Novembra ceturtajā svētdienā Kristus baznīca ieiet 

adventa laikā. Arī adventa laiku vislabāk raksturo šie tēlainie 

vārdi par dvēseles ilgām un gaidīšanu uz Pestītāju. Mēs 

dzīvojam pasaulē, kuru ikdienas moka velns un grēks, un visu 

laiku mums jābūt modriem un jāstāv ticības sardzē. Reizēm 

liekās ka Dieva klātesības pēdas ir zudušas no šīs pasaules, 

un mūsu sardze ir kļuvusi bezjēdzīga, reizēm liekas ka ticība 

ir sarāvusies tik maza, ka tur vairs nav ko sargāt. 

 Un tad pirmās adventa svētdienas rītā, zaļajā vainagā 

tiek iedegta pirmā svece, un ziemas rīta tumsā iemirdzas 

maza gaismiņa, tā ir pavisam niecīga, un tās siltums jūtams 

vien tad kad roku tai cieši klāt pieliekam. Bet šāda gaismiņa 

ir iedegusies tūkstošiem izstabās, un pēc nedēļas tā 

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


dubultosies, jo katrā vainagā degs jau divas sveces.  Tas ir 

simbols tai Dieva gaismai kura deg Kristus ticīgo namos un 

dvēselēs par spīti pasaules tumsībai, grēka ienaidam un velna 

dusmām. 

 Adventa laiks baznīcas liturģiskā gada rītējumā ir tāds 

īpašs, kad virāk akcentējās tieši Pestītaja gaidīšana. Tas ir 

iekšējas norimšanas un klusuma laiks. Tas ir laiks kad pēc 

iespējas ļaujam norimt pasaules steigai un apklust pasaules 

trokšņiem, kuri tik bieži aizsedz un apslāpē Pestītītaja laipno 

balsi un kluso apsolījumu – ES nāku drīz. 

 Kad pirmā adventa rītā Dievnamu piepilda skaistās 

adventa dziesmas, jo īpaši kad draudze dzied :'' Kāds prieks, 

kāds prieks nu Dievs ar mums, Viņš kļuvis mūsu Pestītājs!'', 

tad liekas ka tiešām jau drīz atausīs rīta gaisma un mūsu 

naktsardze būs galā.                
Māc. Kārlis Puķītis 

 

 Informācija   
 
2.novembrī trešdienas vakara dievkalpojums pl.18.00. 
veltīts visu svēto dvēseļu dienai. 
18.novembrī plkst.13.00 Valsts svētku ekumēniskais 
dievkalpojums . 
20.novembrī plkst.10.00 Mūžības svētdienas 
dievkalpojums. 
27.novembrī 1. Advents: Dievkalpojums pl.10.00 
Pilsētas adventa vainaga iededzināšanas ekumēniskais 
svētbrīdis pl.16.00 laukumā pie pasta ēkas. 
Bunkas draudzē:   
13.novembrī plkst.10.00 Dievkalpojums. 
25.novebrī plkst.16.00 Bībeles stunda ar Svēto vakarēdienu. 

~Pārdomām~ 

Par mūsu zemi Latviju 

Visuvarenais Dievs, Tu esi novēlējis šo jauko zemi - Latviju mums par 

mantojumu. Liec, lai allaž paturam prātā Tavu dāsnumu un pastāvīgi 

darām Tavu gribu. Svētī mūsu zemi, ka tajā plaukst krietna 

saimnieciskā dzīve, patiesīga izglītība un cienīga dzīve. Pasargā mūs 

no vardarbības, šķelšanās un jukām, no lepnības un iedomības, no 

jebkurām ļaunām novirzēm mūsu rīcībā. Vieno mūs mūsu atšķirībās! 

Aizstāvi mūsu pilsoniskās brīvības un piešķir gudrības garu tiem, 

kuriem mēs esam uzticējuši varas pilnvaras, lai mūsu zemē spēj 

noturēties taisnība un miers. Liec, lai mūsu sirdis ir pateicības pilnas, 

kad piedzīvojam labklājību un uzplaukumu, bet likstu un grūtību laikos 

neļauj, ka sagrūtu mūsu uzticība Tev. To visu mēs lūdzam Jēzus 

Kristus, mūsu Kunga dēļ. 

Atceroties mūžībā aizsauktos  

Mūžīgais Dievs, sirdsžēlīgais Tēvs, ar godbijību un aizkustinājumu 

mēs atceramies Tavā priekšā visus mūsu mūžībā aizsauktos radiniekus 

un draugus, ticības brāļus un māsas. Uzturi mūs, kas vēl esam šaipusē, 

vienotībā ar tiem, kas ticībā ir aizsaukti pie Tevis. Uzturi un stiprini 

mūsu gaitu šajā pasaulē, ka, tai beidzoties un stājoties Tavā priekšā, 

mēs varētu tikt pievienoti visiem tiem, kas kalpo Tev un ir Tavā 

tuvumā mūžīgi, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.  

Aventa laika lūgšana   Gods, slava un pateicība tev, svētais, 

visspēcīgais dievs, jo tu kā tēvs mūs mīlēdams esi sūtījis savu 

vienpiedzimušo dēlu, lai viņš mums rāda ceļu no grēka un svētdzīvi un 

no laika uz mūžību. Tevi, mūsu Glābēj un Pestītāj, mēs gaidām un 

lūdzam Tevi: vairo mūsu ticību, lai mēs Tavā vaigā - arī Tev zemībā 

atnākot, tomēr redzētu Tavas dievišķās godības atmirdzumu. Tev, 

Kungs, mēs atveram savas durvis un savas sirdis!  Aicini pie sevis arī 

tos, kas Tevi vēl nepazīst, lai visas tautas un visi ļaudis reiz priecātos 

par Tavu atnākšanu, jo Tu esi pasaules gaisma, un neviens, kas Tev 

seko, nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma!  

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

Bunkas draudzes priekšniece Irute Ziņģe,t.26128491,26024146 


