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 Zupas virtuve (Draudzes namā)
plkst. 11:00 Svētbrīdis slimnīcā, mēneša pēdējā
trešdienā ar Sv. Vakarēdienu
no plkst.15:30 līdz 17:30 -mācītāja pieņemšana
(ir iespējams citās dienās un citos laikos, sarunājot pa telefonu)
Ceturtdiena: plkst. 8:30 Rīta lūgšana (Baznīcā)
Piektdiena: plkst. 17:30 Kora mēģinājumi.

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; un facebook mājas lapā
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
Priekules dr. priekšnieks Mārtiņš Cukurs t. 63454852, m.t.26534381
Bunkas draudzes priekšniece Irute Ziņģe,t.26128491,28204385

1. novembris – 30. novembris 2020. Nr.11.

Ļaudis, kas sēd tumsībā,
redz lielu gaismu, un tiem,
kas sēdēja nāves zemē un ēnā,
gaisma uzaususi.
(Mateja 4;16)

Adventa laiku sagaidot.
Šis svēto rakstu teksts ļoti precīzi ataino adventa
laika noskaņas un vēsti. Bez Pestītāja cilvēks sēž grēka
un tumsā un neredzēdams izeju no tās atrodas naidā
pret Dievu. Jo Dievs sola savas dusmas un sodu šim
stāvoklim, tādēļ viņš atrodas nāves ēnā.
Šādā stāvoklī cilvēka sirds un dvēsele nespēj rast
mieru, ir satraukta un saraustīta. Un tas ietekmē visas viņa
dzīves sfēras, tajās valda nemiers, neziņa, nenoteiktība.
Svētie raksti šādu stāvokli salīdzina ar laivu kas
bezspēcīgi un bezmērķīgi tiek viļņu un vētras svaidīta.
Bet šī rakstu vieta neatstāj savu lasītāju šādā posta
ainā. Tā pasludina, slavē un nes gaismu, kas ir Pestītājs.

Viņš nes izlīgumu, mieru, sirdsprieku un izved no šīs
grēka tumsas pestīšanas gaismā.
Advents ir vērsts uz šī prieka gaidīšanu. Iededzinot
pirmo sveci vainagā, liekās ka līdz ar šo mazo silto
gaismiņu, kas kaut mazliet, kaut nedaudz izkliedē
rudens tumsu, atkāpjas arī skumjas, kas ir raksturīgas
šim laikam, dodot vietu cerībām un priekam.
Šobrīd tas liekas, ka ir īpaši svarīgi, kad cilvēki ir
noguruši no pastāvīgās baidīšanas ar vīrusu, kad ieslēdz
televizoru to vien dzird. It kā nekas cits pasaulē nenotiek,
nospiesti gaidot kārtējās izmaiņas aizliegumos un
satraukti par iespēju palikt bez ziemassvētku svētvakara
dievnamā. Bez kura ziemassvēkus daudzi nespēj pat
iedomāties, arī tie cilvēki, kuri savā ikdienā vēl ar Dievu
ir tālās attiecībās. Šajā vakarā nespēj palikt mājās un
neatnākt uz dievnamu. Lai pirmā adventa sveces
gaisma aizdzen visus šos noskaņojumus un apliecina
Pestītāja klātbūtni neatkarīgi no tā, kas notiek, jo Viņš
ikdienā ir kopā ar mums.
Māc. K. Puķītis

~Informācija~

22. novembris ir mūžības svētdiena.
29. novembris 1. Adventa svētdiena.
Sakarā ar dažādiem ierobežojumiem un
aizliegumiem, par iespējām apmeklēt baznīcu

sazinieties ar mācītaju.

~Lūgšana~
Mīļais Pestītāj, Kungs Jēzu Kristu, mēs Tev
pateicamies, ka Tu būdams Dievs no mūžības esi
tapis cilvēks, lai izglābtu, mūs grēciniekus. Mēs
Tev pateicamies par Tavu žēlastību pie mums
līdz pat šai dienai, savā vārdā un sakramentā,
un savas svētās baznīcas kopībā, Tava mīlestība
nekad nebeidzās un Tava žēlastība nekad
neizsīkst. Kungs Jēzu palīdzi mums, ka varam
lietderīgi izmantot mums atvēlēto tik īso un tik
ļoti dārgo žēlastības laiku.

