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)
Trešdienās: plkst. 17:00 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
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Svētīgs tas, kas lasa, un tie, kas klausās
pravieša vēstījuma vārdus un tur to,
kas šeit rakstīts, jo noteiktais laiks ir tuvu.
( Jāņa atklāsmes 1;3)

Svētīgais Adventa laiks
Apustulis Jānis iesāk atklāsmes vēstījumu ar ļoti
nopietnu brīdinājumu, kas satur trīs svarīgus darbības
vārdus: lasa, klausās, tur. Uzsākot Adventa laiku ir
svarīgi tos pārdomāt, jo esam tā pieraduši pie cikliskuma
un nemainības, ka zaudējam savu modrību, un daudzi
kristieši ir tā ieaijāti garīgā miegā, ka uzskata, ka beigu
laiki uz viņiem neattiecās jo pilnīgi noteikti neskars šo
paaudzi un pienāks tikai pēc daudziem gadsimtiem, tas
ļauj ieslīgt mietpilsoniskā tikai uz šo pasauli vērstā
kristietībā. Bet Jānis brīdina: noteiktais laiks ir tuvu.
Daudzi modrību zaudē, jo agrākos laikos bieži ir
kļūdaini pasludināts pasaules gals, bet kļūdas skaidrojumā
neatceļ pravieša vārdu patiesumu. Pestītājs ir aicinājis būt

nomodā, un agrāko laiku kristieši ir pareizi darījuši, ka
šos vārdus ir ņēmuši nopietni. Labāk ir būt sagatavotiem
Kristus otrajai atnākšanai, kad tā tomēr vēl nenotiek, nekā
būt negataviem brīdī kad tas notiks. Adventa laiks Kristus
ticīgajiem tādēļ arī dots, lai aktualizētu Kristus otrās
atnākšanas gaidīšanu.
Pirmkārt, pašiem lasīt pravietojuma vārdus un
nopietnībā tos pārdomāt. Otrkārt klausīties mācību kas
skan dievkalpojumos un to klausīties ne tikai ar ausīm bet
arī ar visu savu dvēseli, sirdi un prātu. Treškārt šos vārdus
turēt, tas ir lietot ikdienā tajos dzīvojot un tos pieminot.
Pestītājs uzsver, ka no visa tā ko šajā pasaulē varam iegūt
nekas ne tuvu nav tik vērtīgs kā dvēseles pestīšana, pat ne
veselība, darbs, iztika un viss cits no tā izrietošais.
Pestītājs saka: ko tas cilvēkam līdz, ja iemanto visu
pasauli, bet dvēseli pazaudē . Lai Adventa laiku varētu
saukt par svētīgu nepietiek ar vainagu, svecītēm un citiem
ārējiem atribūtiem, kas priecē acis, bet dvēselei neko
nedod, ir jāseko apustuļa padomam: lasīt, klausīties,
turēt evaņģēlija vārdus, tikai tad šo laiku varēs saukt par
svētīgu.
Māc. K. Puķītis

~Lūgšana~

Kungs Jēzu, palīdzi mums visiem Tevi
saņemt patiesā un dzīvā ticība. Palīdzi
mums arī būt gataviem un sagaidīt Tevi
kad Tu atkal nāksi godībā, lai sapulcētu
Savus ļaudis Savā mūžīgajā valstībā.
Āmen.
~Mēneša lozungs~

Slavēts, kas nāk Tā Kunga vārdā!
Ozianna visaugstākās debesis!
(Mateja 21;9)

~Informācija~
21.novembris Baznīcas liturģiskā gada pēdējā
svētdiena, Mūžības svētdiena
28.novembris Adventa 1. svētdiena

