
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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Kas manus vārdus dzird un tic tam, kas mani sūtijis, 

tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā, 

bet no nāves ir iegājis dzīvībā.          ( Jāņa 5;24) 

 

                             Mūžības svētdiena 

 Baznīcas liturģiskais gads parasti noslēdzās novembrī, 

ar svētdienu kuras nosaukums ir mūžības svētdiena. Tas tā ir 

loģiski, ka baznīcas gads noslēdzoties ietiecās mūžībā, jo 

kristieša ticibas mērķis un piepildījums ir mūžīgā dzīvība 

kopā ar savu Pestītāju Dieva valstībā. Tautas dievbijībā 

mūžības svētdiena gan vairāk saistās ar mirušo pieminēšanu 

baznīcā un svecīšu vakaru kapos. 

  Mūžības svētdienas kontekstā ir labi pārdomāt Dieva 

tiesu. Dieva tiesa mums parasti saistās ar pastardienu, kad 

visi tiek augšāmcelti un tiesāti. Bet Pestītāja vārdi mums 

atklāj, ka Dieva tiesa nav kāds nenoteiktas, tālas nākotnes 

notikums, bet tieši šodienas notikums. Tā sākās ar Pestītāja 

vārdu dzirdēšanu un ieticēšanu, jo ticībā cilvēks iemanto 

Kristus nopelnu, kurš sodu jau ir izcietis, tāpēc otreiz cilvēks 

netiek tiesāts un no nāves bez tiesas var ieiet mūžīgajā 

dzīvībā. Brīdis, kad cilvēks dzird Kristus vārdus ir tiesas 

mirklis, jo cilvēks var arī neticībā šos vārdus noraidīt. 

Nošķiršana notiek šajā uzklausīšanas brīdī. Kas šajos vārdos 

neietic, tas pats sevi šķir no Dieva un no mūžīgās dzīvības 

kopā ar Viņu. 

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


 Mūžības svētdienas liturģiskā krāsa ir nevis melna vai 

violēta, kas norādītu uz noskumšanu, bet gan svinīgi priecīgā 

baltā, svētku krāsa. Tas ir prieks par Dieva žēlastību, kurā visi 

tie, kas ticībā dzīvojuši ir iemantojuši svētlaimību mūžīgajā 

un neiznīcīgajā gaismā, nebeidzamajā priekā un līksmībā. 

Viņi jau ir sasnieguši savas ticības galamērķi un visu savu 

cerību piepildijumu. Jāņa atklāsmes grāmata satur brīnišķīgus 

apsolījumus, kuri stiprina mūs ceļā uz Dieva valstību, bet pie 

viņiem jau ir piepildīti. Dievs sola pats būt savu ļaužu vidū un 

noslaucīt katru asaru no viņu acīm. 

 Mūžības svētdiena ir nevis pārdomas par mūsu 

mirušajiem, par to, kas bijis un pagajis, bet tā vedina uz 

priekšu uz pārdomām par atkalredzēšanos un kopību ar 

viņiem mūžīgajā dzīvībā. Lai arī šobrīd mēs no viņiem esam 

šķirti un mums viņu pietrūkst, bet tā tas nepaliks vienmēr, jo 

Dievs ir solijis skumjas vērst priekā un asaras smieklos, kad 

visus, kas ticība aizgājuši atkal satiksim pie Dieva godības 

troņa, jo Dieva vārds saka- tiešām svētīgi mirušie, kas mirst 

iekš Tā Kunga, no šī brīža... Jo tie kas ticība ir iekš Tā 

Kunga šajā dzīvē, paliek iekš Viņa arī navē, un pēc nāves 

iekš Viņa iemanto jauno dzīvību, ko Viņš ar savu 

augšāmcelšanos priekš mums ir izcīnijis. 
Māc. K. Puķītis 

~Informācija~ 
1.novembris Visu Svēto diena. Dievkalpojums kā 
vienmēr trešdienās- plkst.18.00. 
18.novembrī Latvijas republikas proklamēšanas 99. 
gadadienas valsts svētku ekumēniskais dievkalpojums 
plkst. 13.00. 
26.novembrī Mūžības svētdiena. Dievkalpojums kā 
vienmēr svētdienās plkst.10.00 

30.novembris ir apustuļa sv. Andreja diena. 
 Priekules ev.lut draudzes padomes un revidentu 
vēlēšanas 2017. gada 17.decembrī pēc dievkalpojuma. 
 

Bunkas draudzē Dievkalpojumi: 

      12.novembrī plkst. 10.00. 
Mūžības svētdienas svecīšu vakari Bukas pagasta 
kapsētās sestdienā 25.novembrī,  pasākuma laiki 
tiks iziņoti līdz novembra vidum. 
 

  ~Pārdomām~ 
Tam, kas uzvar, Es došu sēdēt pie Manis uz Mana goda 

krēsla. (Jņ. atkl. 3:21)   

 Evaņģēlijam vajadzētu radīt mūsos tādu pārsteigumu, 

ka mēs kļūtu priecīgi un lepni, un lepotos, sacīdami: es esmu 

kristietis – esmu kristīts, tādēļ nešaubos, ka caur Kungu Jēzu 

Kristu būšu un palikšu kungs pār grēku un nāvi, tā ka Debesis 

un visa radība man kalpos un darīs tikai labu. Ja arī man būtu 

turku ķeizara kronis, tas tomēr nav gluži nekas salīdzinājumā 

ar man piešķirto Kristus mantojumu un iespēju dzīvot kopā ar 

Viņu mūžībā. Bet kur gan tu atradīsi cilvēkus, kuri tam no 

sirds tic? Mēs gan visi zinām un atkārtojam šādus vārdus, 

tomēr itin viegli varam pārliecināties, ka īsti tam neticam. 

Citādi mēs šo lietu dēļ kļūtu nevien priecīgi, bet arī lepni. Jo 

kristietis ir lepns un atpestīts cilvēks, kam nav jābīstas ne 

velna, nedz kādas nelaimes; jo viņš zina, ak caur Kristu ir 

kļuvis visu šo lietu kungs. 

Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 30. novembris 
 

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

Bunkas draudzes priekšniece Irute Ziņģe,t.26128491,26024146 


