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

      (Mateja evanģēlijs 
28;20) 

 

Nedēļa Priekules draudzē 
 

Svētdiena:   plkst. 10:00 DIEVKALPOJUMS 
                     plkst. 16:00 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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Un es redzēju citu eņģeli laižamies 

debesu vidū; tam bija mūžīgs evanģēlijs 

sludināms tiem, kas dzīvo virs zemes, 

un visām tautām un ciltīm, valodām un tautibām... 

  (Jāņa atklāsmes 14;6) 

 

Reformācijas 500 gadu jubileja 

 

 Ar ko iesākās reformācija? Kas bija tas, kas aizsāka 

šo vareno notikumu? Tas bija jautājums, kurš nomocija 

viduslaiku cilvēkus, jautājums   - kā man atrast žēlsirdīgu 

Dievu?  Tas ir jautājums, uz kuru tā īsti viduslaiku 

sarežģītā teoloģija nedeva skaidru un vienkāršu atbildi. 

Patiesībā, šis jautājums nekad nav zaudējuis savu 

aktualitāti un 21. gadsimta cilvēkam ir tik pat svarīgs kā 

tālajā 16. gadsimtā. Tas ir jautājums, uz kuru ir jāatbild 

baznīcai arī mūsu laikos. Kad baznīca pazaudē šo atbildi 

vai arī šis jautājums tai vairs nešķiet pietiekami svarīgs, tā 

pārstaj būt evanģēliska  baznīca. 

 Liekas, uz šo jautājumu jau ir atbildēts pirms 500 

gadiem un nu jau 5 gadsimtus evanģēlija baznīca ir mūsu 

vidū arī Latvijā. Liekas, šis jautājums ir sen atbildēts un 

baznīca var doties tālāk, nodarboties ar šā gadsimta 

izaicinājumiem, risināt šīsdienas problēmas, runāt par šā 

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


laika aktualitātēm. Bet vēl arvien grēka un vainas 

nomākta sirdsapziņa meklē mieru un izlīgumu ar Dievu, 

šī sirdapziņa liek mēlei uzdot šo pašu jautājumu – kā es 

varu atrast žēlsirdīgu Dievu? Vai baznīcā, kas nes 

evanģēlija vārdu, es šo atbildi atradīšu? 

 Šis jautājums nekad nenoveco, tas nekad nekļūst 

neaktuāls un katrai kristiešu paaudzei tas atkal no jauna 

jāuzdod, un katrai paaudzei no jauna šī senā vēsts pār 

grēku piedošanu un izlīgumu baznīcā atkal un atkal ir 

jāsadzird. Un baznīcai atkal un atkal sevi jāparbauda vai 

tās liturģija nes evanģēlija vēsti, vai to var sadzirdēt tās 

sprediķos, vai tā ir atrodama tās korāļos, himnās un 

garīgās dziesmās? 

 Svinēt reformācijas jubileju tas nenozīmē tikai 

pieminēt Luteru, slavinot šo notikumu, daudz vairāk tas 

nozīmē dzīvot šajā mācība, kaut vai lasot un pārlasot 

katehisma vienkāršos vārdus, rodot ikdienas prieku un 

mieru evanģēlija vēstī- ņemies drošu prātu, tev tavi grēki 

piedoti. Reformācijas svētki nav viena diena gadā, kuru 

ikgadus atzīmējam, tā ir ikdienas dzīve, dzīve kurā ir 

vieta gan lūgšanai, gan grēksūdzei gan evanģēlija 

vārdiem par grēku piedošanu ticībā uz mūsu Pestītāja 

Jēzus Kristus vietniecisko nāvi pie krusta Golgātā un 

Lieldienu augšāmcelšanās rīta pasludināto Viņa uzvaru 

par nāvi. 
Māc. K. Puķītis 

~Informācija~ 
Pirmajā oktobra svētdienā baznīca atzīmē Pļaujas svētkus - 

šogad tas sanāk 1.oktobrī. Dievkalpojums kā vienmēr 

svētdienā plkst. 10.00. 

18.oktobris ir evanģēlista sv. Lūka diena. 

28.oktobris ir apustuļu sv. Sīmaņa un sv. Jūdas diena. 

31.oktobris Reformācijas diena. 

 Sakarā ar reformācijas 500 jubilejas gadu bīskaps 

H.Jensons aicina draudžu locekļus un visus citus kuriem 

ir intrese par šo pasākumu uz svētku dievkalpojumu 

Liepājas Lutera baznīcā 29.oktobrī plkst 17.00, 

dievkalpojumā M.Lutera korāļus izpildīs apvienotais 

koris no Grobiņas prāvesta iecirkņa draudzēm. Piedalās 

arī mūsu koris. 

1.novembris visu svēto diena. Dievkalpojums kā vienmēr 

trešdienās- plkst.18.00. 

Priekules ev.lut draudzes padomes un revidentu vēlēšanas 

2017. gada 17.decembrī pēc dievkalpojuma. 
 

Bunkas draudzē Dievkalpojumi: 

      8.oktobrī plkst.10.00 
 

  ~Pārdomām~ 
Mums būtu jādzīvo tā, it kā Jēzus būtu nomiris vakar, 

augšāmceēlies šorīt un atgriezīsies šo pēcpusdien! 
A.Rogers 

Kas savam tuvākam paiet garām, tas paiet garām arī 
Dievam! 

M.Luters 
Labiem darbiem jātiek darītiem klusībā un slepenībā, bez 
kādas dižošanās. Labu darīt mums piederas, nemeklējot 
savu labumu, tikai Dievam par godu un sava tuvākā dēļ! 

M.Luters 
Priekules dr. priekšnieks Mārtiņš Cukurs  t. 63454852, m.t.26534381  

Bunkas draudzes priekšniece Irute Ziņģe,t.26128491,26024146 


