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

      (Mateja evanģēlijs 28;20) 
  

Nedēļa Priekules draudzē. 

 

     Svētdiena:    plkst. 10.00  Dievkalpojums                          

5., 12., 19., 26..     
     oktobris    plkst.  16:00 – AA  Sapulce. ( Dr. Namā) 

                                 

 

  Otrdiena:          8:30  - Rīta lūgšana. ( Baznīcā) 

 7., 14., 21., 28.         18:00 - AA. Sapulce. ( Dr. namā) 

         oktobris 

 

 Trešdiena:          12:00 - Pusdienas. ( Dr. namā) 

 1., 8., 15., 22., 29.     13:30 - Svētbrīdis slimnīcā, mēneša                                 

      oktobris           pēdējā trešdienā ar Sv.vakarēdienu. 

                            18:00 - Vakara dievkalpojums. 

 

 Ceturdiena:          8:30 - Rīta lūgšana. ( Baznīcā) 

 2., 9., 16., 23., 30.     17.00 – Draudzes kora mēģinājums 

     oktobris 

 

31.oktobris – Reformācijas svētki – tiem veltīts 

dievkalpojums notiks svētdien 2. novembrī       

                       
  

    Mācītāja pieņemšana un mājapmeklējumi  

piesakoties  pa telefonu mob.26576197.  

 

 

Priekules evaņģēliski  luteriskā draudze 
 Reģ. nr. 90000159744  Aizputes iela 10, 

Priekule"Swedbank"AS BIC/SWIFTkods:  HABALV22  

Konta numurs: LV70HABA0551032379685  

     1.oktobris – 31.oktobris 2014. Nr 10. (130.) 

 

   Un Dievs pārbaudīja visu, 

 ko Viņš bija darījis, un, lūk, 

 viss bija ļoti labs.      (1. Mozus 1;31.) 

 

    Cik labs viss ir? 

 

 Oktobris ir mēnesis, kuru iesākam ar svētkiem, 

kuros pateicamies Dievam par šī gada ražu, par katru 

svētību un žēlastību, ko no Viņa esam saņēmuši,- un 

beidzam ar Reformācijas dienu, kurā pateicamies par 

savu Baznīcu, skaidro un nesagrozīto Evaņģēlija 

mācību un Sakramentiem. Tātad mēnesi iesākam un 

pabeidzam ļoti skaisti un vērtīgi piepildīti. 

 Bet šogad oktobris atšķirsies no citiem oktobriem, 

jo dienu pirms Pļaujas svētkiem ir saeimas vēlēšanas. 

Tas ir tā dziļi simboliski un zīmīgi šogad sakritis, ka 

vēlēsim Pļaujas svētkos. Tas ir- ka to, ko šajā dienā 

sēsim, pļausim nākamos četrus gadus. Šoreiz varbūt 

paskatīsimies uz valdību no cita skatu punkta. 

 Ir divi pārpratumi, kuru rezultātā valdības lamāšana 

Latvijā ir kļuvusi par labo toni. Pirmkārt mēs no 

viņiem prasam to, ko viņi nemaz nevar, tas ir būt 

nesavtīgiem, godīgiem, taisnīgiem, laipniem...utt. Tie 



ir Gara augļi! Šodien valdību pamatā sastāda cilvēki, 

kuri auguši Padomju varas bezdievīgajos laikos un pat 

mājās, ģimenē nav iepazinuši nedz Radītāju, nedz 

Pestītāju. Paaudze, kas augusi garīgā vakumā. Viņi 

nezin no kurienes smelties spēku, gudrību, vadību. 

Šodien mēs esam atbildīgi par to kāda būs Latvijas 

valdība pēc 20-30 gadiem. Un atcerieties, ka Dieva 

vārda un ticības mācīšanu un audzināšanu Dievs ir 

uzticējis tēvam un mātei, Svētdienas skolas un 

kristīgā mācība turpina audzēt to, kas ģimenē iesēts, 

kāda mīkla, tāda maize. 

 Otrkārt mēs gribam, lai valdība visu sakārto, lai 

organizē mums labklājības sabiedrību. Bet 

nesaredzam, ka mūsu tautas posts ir garīgs, nevis 

materiāls. Pēc 1. pasaules kara posts un nabadzība bija 

daudz lielāki nekā šodien, bet nebija tādas masveida 

izbraukšanas un nebija arī problēmas ar dzimstību. 

Tāpēc ka mūsu senčiem dzīves pamats bija būvēts uz 

pestīšanas klints. Ja mēs gribam savu dzīvi un savu 

valsti redzēt labu esam, kā pats Radītājs to vērtē, ir 

jāsāk nevis ar valdības paļāšanu, bet jānoslauka 

putekļi no ģimenes bībeles, un jānotrauš zirnekļu tīkli 

no vecāsmammas dziesmu grāmatas.  Un 4. oktobrī 

ejot pie vēlēšanu urnas aizlūgt par savu izvēli, lai pats 

Radības Kungs dāvā atziņu un gudrību, un aizlūgt par 

tiem cilvēkiem, par kuriem novēlam. Jo bagāts jau ir 

nevis tas, kuram ir daudz, bet tas kuram Dievs ir par 

Kungu. Jo viss ko Viņš ir darījis  jau no pasaules 

iesākuma ir ļoti labs.                        Māc.Kārlis Puķītis 

     
Informācija: 

 

5.oktobrī svinēsim Pļaujas svētkus, tādēļ ikviens, kas vēlas 

3. un 4.oktobrī var atnest uz draudzes namu sava dārza veltes, 

ko pēc tam ziedosim mūsu zupas virtuvei un slimnīcas 

virtuvei. 

 

Nākošā gada 15. februarī beidzas līdzšinējās draudzes 
padomes darba termiņš, sakarā ar to 12.oktobrī pēc 
Dievkalpojuma baznīcā notiks draudzes pilnsapulce ,kuras 
uzdevums ir:  
-ievēlēt nominācijas komisiju,  
-noteikt Draudzes padomes locekļu skaitu,  
-noteikt tās darbības termiņu. 
 

 9. novembrī notiks Draudzes padomes vēlēšanas. 
 

LŪGUMS draudzes locekļiem padomāt par iespējām kā 
viņi varētu iesaistīties kalpošanā: mums ir ļoti nepieciešami 

palīgi Dievnama un draudzes nama tīrīšanā, apkārtnes 

sakopšanā! 
 

Bunkas draudzē dievkalpojumi:   

Mēneša otrā  un ceturtajā svētdienā. 10:00.  

 

Ikviens, kuram ir interese par Kristu un kristietību, tiek 

laipni aicināts pieteikties uz Iesvētes mācībām pie mācītāja. 

  

 Draudzes mājaslapā internetā www.priekules.lelb.lv var 

apskatīties fotogrāfijas un iegūt aktuālo informāciju par 

draudzes dzīvi! 

 

Draudžu mācītājs  Kārlis Puķītis  Mob.26576197  priekules@lelb.lv 
Priekules dr. priekšnieks Mārtiņš Cukurs  t. 63454852, m.t.26534381 

http://www.priekules.lelb.lv/
mailto:priekules@lelb.lv?subject=MACITAJAM


Bunkas draudzes priekšniece Irute Ziņģe,t.26128491,26024146 
Atbildīgā par izdevumu Gunta Dzintare, mob.t. 26426979 
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