
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. oktobris. –  31. oktobris. 2020. Nr.10. 

 Un es redzēju citu eņģeli laižamies debesu vidū:
tam bija mūžīgs evaņģēlijs sludināms tiem,

kas dzīvo virs zemes, visām tautām un ciltīm,
tautībām un valodām (Atklāsmes 14;6)

Reformācija un 21. gadsimts

Baznīca kā atjaunošanās vieta cilvēka garam un
dvēselei. Vai tā ir tikumiska šķīstīšanās, vai varbūt garīga
atmoda, kas saistās ar skaitlisku pieaugumu un kristiešu
aktīvāku darbošanos? 

Tādi  ir  populārie  mūsdienu  21gadsimta  kristiešu
uzskati.  Varbūt,  ka  taisnība  ir  liberālajām  baznīcām.
Baznīcām  kuras  arī  aicina  uz  atjaunošanos  garā  un
dvēselē,  kas  viņuprāt  nozīmē  atteikšanos  no
novecojušiem  steriotipiem  un  ‘’drosmīgu’’  sekošanu
progresīvajai šī laika ideoloģijai.  

Gan priekš vieniem, gan priekš otriem Luters būtu
atradis pietiekoši spēcīgus vārdus un sulīgus izteicienus,
lai  tiem sviltu  ausis  un tie  nosarktu.  Luters  mācīja,  ka

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


evaņģēlija vēsts patiesa un nesagrozīta saglabājās vienas
paaudzes laikā, pēc tam apaug ar  pielikumiem. 

Tādēļ Luters uzstāja uz to ka baznīcas nozīme ir
atjaunotu,  nesagrozītu  evaņģēlija  vēsts.  Katrai
paaudzei evaņģēlija vēsts ir jāatklāj atkal par jaunu. 

Saskaņā ar Luteru reformāciju ir jaatgriežas pie
Rakstiem,  atbrīvojot  baznīcu  no  cilvēciskiem
viedokļiem, filozofijām un sava laika ideoloģijām. 

Tā  ir  mūžīgā  un  nemainīgā  Dieva  vēsts
grēciniekiem. 

Dieva priekšā nelīdz nekādi nopelni un cilvēciski
centieni,  bet  viņu  grēki  tiek  pilnīgi  piedoti  tikai  un
vienīgi Kristus upura dēļ.  

Tā ir vēsts kas baznīcu dara par baznīcu, var būt
baznīca daudzskaitlīga un ļoti aktīva savā kalpošana,
bet bez šīs vēsts tā vairs nav baznīca, bet vairs tikai
vienkārši cilvēciska organizācija. 

Bet ja ir šī vēsts tad baznīca ir īsta un patiesa pat tad
ja tajā atlikuši vien pāris vāji grēcinieki, kuru ticība ir tik
vien  kā  padzisusi  ogle  vai  aizlauzta  niedre.   Tādu
baznīcu  Pestītājs  mīl,  sargā,  kopj  un  uztur,  tā  ka
neskatoties  uz  ārēju  vājumu  un  mazskaitlību  šādu
baznīcu elles vārtiem nebūs uzvarēt.

Māc. K. Puķītis

~Informācija~

Reformācijas diena 31. oktobris. Dievkalpojums
svētdienā 1.novembrī pl.10.00
 

Ja gadījumā notiek tā sauktais otrais vīrusa vilnis un
valdība  izdomā atkal  ieviest  karantīnu,  tad  par  to  kā
tādos apstākļos notiek kalpošana un kādas ir  iespējas
saņemt  svēto  vakarēdienu  sazinieties  ar  mācītāju,  ja
esat  nokļuvis  citas  draudzes  teritorijā  un  netiekat  uz
savu  baznīcu,  sazinieties  ar  tās  draudzes  mācītāju,
kuras  teritorijā  atrodaties.  Neklausieties  ko  par
kalpošanu baznīcā saka masu mēdiji,  jo  dzīvojam laikā
kad tie  nav baznīcai  īpaši  labvēlīgi  un var dezinformēt
iztēlojot noteikumus striktākus nekā ir patiesībā.    

~Pārdomām~
MĒNEŠA LOZUNGS

Rūpējieties par tās pilsētas labumu, uz kurieni
Es jūs aizvedu trimdā, un lūdziet Kungu par to,

jo tās labums būs jūsu labums 
(Jeremijas 29:7)

~Lūgšana~
Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka savā žēlastībā, Tu esi
mums atkal un atkal sūtījis savus lieciniekus, kas

mums ir mācījuši, ka Tavs vārds ir vienīgais drošais
patiesības avots un mūsu Pestītājs – vienīgais patiesais
ticības pamats. Palīdzi mums tagad dzīvot patiesā un
pastāvīgā ticības atjaunošanā, ka mēs ikdienas varam
patiesi atgriezties pie savas vienīgās pestīšanas klints –

Jēzus Kristus. Āmen.
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