
                                                                                                
Un redzi, Es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. 

      (Mateja evanģēlijs 28;20) 
  

Nedēļa Priekules draudzē. 

 

     Svētdiena:    plkst. 10.00  Dievkalpojums                          

2., 9., 16., 23., 30.     
     novembris    plkst.  16:00 – AA  Sapulce. ( Dr. Namā) 

                                 

 

  Otrdiena:          8:30  - Rīta lūgšana. ( Baznīcā) 

 4., 11., 18., 25.         18:00 - AA. Sapulce. ( Dr. namā) 

         novembris 

 

 Trešdiena:          12:00 - Pusdienas. ( Dr. namā) 

 5., 12., 19., 26.      13:30 - Svētbrīdis slimnīcā, mēneša                                 

      novembris           pēdējā trešdienā ar Sv.vakarēdienu. 

                            18:00 - Vakara dievkalpojums. 

 

 Ceturdiena:          8:30 - Rīta lūgšana. ( Baznīcā) 

 6., 13., 20., 27.     17.00 – Draudzes kora mēģinājums 

     novembris 

 

Bunkas draudzē dievkalpojumi:   

Mēneša otrā  un ceturtajā svētdienā. 10:00.     

                       
 Ikviens, kuram ir interese par Kristu un kristietību, tiek 

laipni aicināts pieteikties uz Iesvētes mācībām pie mācītāja. 

    Mācītāja pieņemšana un mājapmeklējumi  

piesakoties  pa telefonu mob.26576197.  

 

Priekules evaņģēliski  luteriskā draudze 
 Reģ. nr. 90000159744  Aizputes iela 10, 

Priekule"Swedbank"AS BIC/SWIFTkods:  HABALV22  

Konta numurs: LV70HABA0551032379685  

     1..novembis – 30..novembris 2014. Nr 11. (131.) 

 

     Tiešām, Es nāku drīz! 

  Jāņa atklāsmes 22;20. 
 

Nāc Kungs Jēzu! 

 

 Šogad pirmā Adventes svētdiena ir jau novembra 

beigās. Vai atceraties savu bērnibu? Kad vecāki 

aizbrauca komandējumā, jums bija jādzīvo pie omas, 

un tad jūs skaitījāt dienas, pat stundas līdz vēcāki 

atgriezīsies. Pēdējo dienu jūs pavadījāt priecīgu gaidu 

satraukumā. Jūs gandrīz trīcējāt no nepacietības. 

 Tas arī ir tas ko baznīca sauc par adventu: prieka 

pilnas gaidīšanas satraukums. Tas nav tikai 

Ziemsvētku vakara gaidīšana, tas ir kas vairāk. 

Kristīgā baznīca ieklausās sava Kunga vārdos un ņem 

tos vēra. Arī vārdus ar kuriem noslēdzās Jāņa 

atklāsme un arī visa Bībele: Es nāku drīz! 

 Tādēļ adventa laikā kristieša skats ir vērsts 

vienlaicīgi divos virzienos gan atpakaļ uz Kristus 

pirmo adventu, uz Bētlemi, gan uz priekšu, uz Kristus 

otro adventu godībā, laiku beigās, par kuru runā 

Atklāsmes grāmata. Savā pirmajā adventā Kristus 

nāca pazemībā kā Dieva jērs, kurš sevi pienesa 

upurim, lai paveiktu izlīdzinājumu un iedibinātu 



mieru starp debesīm un zemi, Dievu un grēcinieku. 

Lai dotu pasaulei žēlastības laiku sagatavoties Viņa 

otrajam adventam, kad Viņš vairs nenāks pazemībā un 

lēnprātībā, bet gan godībā un spēkā, kā debesu un 

zemes ķēniņš, kuram pieder visa vara debesīs un virs 

zemes. Šis laiks starp Kristus diviem adventiem ir 

laiks ko Pestītājs ir devis Savai baznīcai saviem 

ļaudīm, lai nestu miera un atbrīvošanas(no grēka un 

velna varas) vēsti visam tautām, visiem cilvēkiem, 

visās valodās.  Tas ir tas 1000 gadu( ilgs laika posms 

nevis precīzs skaits) miera valstības laiks par ko vēstī 

Atklāsmes grāmata, jo velns ar evaņēlija vēsts saitēm 

ir sasiets, viņa vara ierobežota, lai baznīca šo 

uzdevumu varētu paveikt. 

 Mūsdienās adventa laiks tiek piepildīts ar troksni un 

jautrību, ziemsvētku tirdziņi, koncerti, pasākumi, 

tādejādi šis laiks ir zaudējis savu nozīmi un kļuvis 

nederīgs. Kad cilvēki kādai lietai pazaudē saturu, tie 

šo lietu āreji gan patur, tās jaukuma dēļ, bet piepilda 

ar citu saturu. Tāpat kā lācītis Pūks kurš izēda medus 

poda saturu, ko gribēja Ēzelītim davināt, un aizpildīja 

to ar pārplīsušu balonu. 

 Patiesais advents ir laiks kād vēršam skatu prom no 

laicīgās kņadas, no sevis uz Pestītāju, laiks klusumam, 

klusai lūgšanai, lai sagatavotos lielajam Ziemsvētku 

brīnumam un priekam. Lai lūgšana no senas baznīcas 

dziesmas šajā adventā kļūst arī par mūsu lūgšanu: 

  Ak nāc, Tu Rīta Zvaigznes stars, lai mostas nāvē 

dusošais, 

  Lai skaidras ataust debesis un iznīcības ēnas klīst, 

  Kāds prieks! Kāds prieks! Immanuels pie Tevis 

atnāk Israel! 

                                   Dr.Māc. K.Puķītis 
     

Informācija: 

 

Kā jau ziņots, 12.oktobrī notika draudzes pilnsapulce. 

Piedalījās 23 draudzes locekļi un balsojot noteica, ka 

jaunievēlētās draudzes padomes darbības laiks būs 3 gadi un 

tās locekļu skaits būs 10+4 cilvēki. Kā arī tika ievēlēta dr. 

padomes locekļu nominācijas komisija sekojošā sastāvā: 

draudzes mācītājs K.Puķītis, dr. priekšnieks M.Cukurs, 

I.Jaunzeme un A.Hanzovska.  

 

 2.novembrī-Reformācijas svētkiem veltīts Dievkalpojums 
     9. novembrī notiks Draudzes padomes vēlēšanas. 
18.novembrī mūsu baznīcā notiks Valsts svētkiem veltīts 

eikumēnisks Svētbrīdis! Laiks- aptuveni 18.45- pēc svētku 
pasākuma un salūta pie tornīša. 
23.novembrī – Mūžības svēdiena. 
30.novembrī-1. Adventes svētdiena! Sākas jauns Baznīcas 
gads! 

 

 

Draudzes mājaslapā internetā www.priekules.lelb.lv var apskatīties 

fotogrāfijas un iegūt aktuālo informāciju par draudzes dzīvi! 

 

Draudžu mācītājs  Kārlis Puķītis  Mob.26576197  priekules@lelb.lv 
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 
 
   
 

http://www.priekules.lelb.lv/
mailto:priekules@lelb.lv?subject=MACITAJAM
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