Un redzi, Es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam.
(Mateja evanģēlijs 28;20)
Regulārie pasākumi 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!

Priekules evaņģēliski luteriskā draudze
Reģ. nr. 90000159744 Aizputes iela 10,
Priekule"Swedbank"AS BIC/SWIFTkods: HABALV22
Konta numurs: LV70HABA0551032379685
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Paļaujieties vienmēr uz to Kungu,
jo Dievs tas Kungs jums ir mūžīga klints.
(Jesaja 26;4)

Dievs, baznīca, valsts
Ir līdzība starp cilvēku un valsti. Dievs cilvēkam ir devis
ķermeni, kurā dzīvot, rosīties un tas ļauj funkcionēt šajā pasaulē
un dvēseli kura ilgojās un tiecās pretī pārpasaulīgajam,
pārlaicīgajam, mūžīgajam. Cilvēks bez dvēseles nav cilvēks.
Tāpat ir tautai- tai ir valsts, kas rūpējās par laicīgajām lietām –
drošību, sociālajām garantijām un visu pārējo, kas šajā pasaulē
nepieciešams. Un ir baznīca, kas ir tautas dvēsele ar tās
pārpasaulīgajiem un pārlaicīgajiem mērķiem.
Kad tauta atsakās no savas baznīcas, kad tauta cenšas
izstumt baznīcu no sava vidus, tā paliek bez dvēseles un pārstāj
būt cilvēciska. Tā notika 20. gadsimta vidū, un šis mēģinājums
noveda pie necilvēcības triumfa, pie nacistu koncentrācijas
nometnēm un komunistu gulagiem un golodomora, kas noveda
pie vispostošākā kara pasaules vēsturē. Šodien mēs dzīvojam
laikā kad Eiropas liberālās politiskās elites un vadošie masu
mēdiji cenšas atbrīvoties no kristīgā mantojuma un noliegt savu
kristīgo vēsturi. Tie cenšas nostumt baznīcu cilvēku dzīves
perifērijā un izlikties kā tā vairs neeksistē. Eiropa atkal ir
nonākusi bīstami tuvu palikšanai bez dvēseles un sava
cilvēciskuma zaudēšanai. Tā ir bīstama rotaļa kraujas malā.

Arī mēs esam daļa no Eiropas, kas mūs sagaida? Ko mēs
varam darīt? Atbilde ir šajos vārdos no Jesajas grāmatas. Šos
vārdus Dievs dāvāja tautai ļoti grūtā laikā un šie vārdi nav
zaudējuši savu aktualitāti arī šodien pēc 2700 gadiem. Gan
nacisti, gan komunisti pieteica baznīcas galu vienas paaudzes
laikā. Bet baznīca pastāv vēl šodien, jo Dievs tas Kungs ir mūžīga
klints uz kuras baznīca ir celta, un šo klinti nevar ne izkustināt, ne
sadrupināt. Arī mūsdienu liberāļi pasludina ka baznīca nav vairs
aktuāla 21. gadsimta sabiedrībai, un paredz ka, tā tiks aizmirsta un
nomirs klusā nāvē, bet arī viņi atduras pret šo neizkustināmo
klinti.
Mēs šogad svinam mūsu valsts simtgadi un visu šo laiku
baznīca ir bijusi ar to kopā. Kad tauta piedzīvoja grūtus laikus- tai bija
atņemta valsts un brīvība, tā atrada savu spēka avotu Kristus baznīcā, kad
tauta atmodās un atguva savu brīvību-tā Kristus baznīcā smēlās drosmi.
Kamēr kaut viens cilvēks mūsu zemē vēl atvērs baznīcas durvis, lai Dievu
pielūgtu, tikmēr Kristus baznīca būs mūsu vidū, un tautai bus dvēsele, un tā
nezaudēs savu cilvēcību.

Māc. K. Puķītis
~Informācija~
18.novembrī. plkst.10.00 dievkalpojums kā parasti
svētdienā ar svēto vakarēdienu. Par cik valsts svētki šogad ir
svētdienā, tad ekumēniskais dievkalpojums nenotiks, jo
katrai draudzei ir savs svētdienas dievkalpojums.
25.novembrī. plkst. 10.00 Mūžības svētdienas / mirušo
piemiņas dienas dievkalpojums.
1.decembrī mūsu Liepājas diacēzes sv. Trīsvienības
katedrāle svin savu 250 gadu jubileju. Bīskapa vadīts svētku
dievkalpojums plkst. 11.00.
~LŪGŠANA~

Vairas Vīķes-Freibergas aizlūgums, veltīts Latvijas
proklamēšanas 88.gadskārtai Ekumeniskajā dievkalpojumā Doma

baznīcā:

Mīļais Dievs,
Mēs Tev pateicamies par savu brīvību un par savu
neatkarīgu valsti, mēs Tevi lūdzam, sargi un stiprini visus tos,
kas ir gatavi atdot savu dzīvību par mūsu drošību – gan ārējo,
gan iekšējo. Mēs Tevi lūdzam, pasargā mūs no mūsu
ienaidniekiem, kas nīst mūsu neatkarību, no tiem, kas nicina
latviešu tautu.
Mīļais Dievs, mēs Tevi lūdzam, pasargā mūs no
varmākām, no tiem, kas vardarbību veic savās sienās, un no
tiem, kas iet pa pasauli, sēdami naidu, nāvi un iznīcību. Pasargā
mūs, ak, Dievs!
Mīļais Dievs, mēs Tevi lūdzam, sargā un stiprini visus tos,
kas gādā par taisnu tiesu un likuma varu, pasargā mūs no tiem,
kas paši likumu pārkāpj vai kas piesedz un sadarbojas ar
noziedzniekiem. Mēs Tevi lūdzamies.
Mīļais Dievs, māci mums pazemību Tavā priekšā un
līdzcietību un iecietību pret saviem līdzcilvēkiem. Pasargā mūs
no liekuļiem un no farizejiem, un no tiem, kas svētulīgā
paštaisnībā musina uz neiecietību un aizspriedumiem un musina
uz vardarbību pret savu brāli.
Mīļais Dievs, mēs Tevi lūdzam, lai Tu atvērtu mūsu sirdis,
lai mēs pasaulē varētu saskatīt skaistumu, gaismu un mīlestību.
Mēs Tevi lūdzam, palīdzi mums saskatīt, ka pasaules visums ir
uz mīlestību būvēts un tikai mīlestībā mēs varēsim atrast paši
sevi un mūsu cilvēcību. Mēs lūdzamies, dēstī mīlestības liesmu
visās mūsu sirdīs!
Mīļais Dievs, mēs Tevi lūdzam, vadi mūs visos mūsu ceļos,
dod mums prāta gaismu, sirdsmieru un mīlestību. Mēs Tevi
lūdzamies!
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