
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   

1. oktobris –  31. oktobris 2021. Nr.10. 

Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa,
lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību kā

palīdzību īstā laikā.
(vēstule ebrejiem 4;16)

Vārdi ticības stiprināšanai

Šie  vārdi  nav  domāti  tiem,  kuri  sevi  uzskata  par
labiem cilvēkiem un domā ka ar savu krietno dzīvi tiesas
dienā varēs nākt Dieva godības krēsla priekšā. Šie vārdi
nav domāti arī tiem kuri uzskata, ka viņu ticība ir spēcīga
un nesagraujama, ka pat ja vienā stundā tai uzkristu visi
velni tā izturētu. Gan vieniem gan otriem stiprinājums un
mierinājums vismaz viņuprāt nav aktuāls.

Bet lielais vairums kristiešu nav tādi. 
Mēs  esam  labticīgi  cilvēki  kuru  labās

apņemšanās  un  solījumi  Dievam  ikdienas  piedzīvo
neveiksmi. 

Mēs  solāmies  Dievu  mīlēt  pāri  visām lietām,  bet
ikdienas nākas secināt, ka par pasaules lietām domājam
vairāk, pēc tām tiecamies vairāk un atkal no jauna Dievs

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


un Viņa vārdi paliek otrajā plānā. Un katru vakaru nākas
atkārtot – Kungs esi man grēciniekam žēlīgs! Katru rītu
no  tīras  sirds  apņemamies  ja  ne  gluži  negrēkot,  tad
vismaz  savus  grēkus  samazināt  līdz  minimumam,  un
katru vakaru atkal nākas atkārtot jau ierasto – Kungs esi
man grēciniekam žēlīgs!

Tādiem  kristiešiem  Dievs  ir  dāvājis  šos  vārdus
kurus dziļi vajag ierakstīt sirdī, lai melnā dienā un tumšā
stundā tie ir pirmie kas nāk prātā. Šie vārdi ir kā dialogs
tiesas dienai: Kungs es nēesmu Tevi mīlējis pāri visām
lietām!  Vienalga  nāc!  Kungs  es  esmu  grēcinieks,
nēesmu varējis grēku uzveikt un tam atteikt! Vienalga
nāc! 

Tāds dialogs starp Dievu un noskumušu izbiedētu
kristieti varētu notikt tiesas dienā, jo šos teikumus savieno
Kristus  krusts.   Ja  jūs  starp šiem teikumiem iezīmēsiet
krusta  zīmi  tad  tā  savienos  grēkus  nožēlojuša  kristieša
sirdi  ar Dieva mīlošās sirds žēlastību, piedzīvosiet ka
bailes zudīs, jo mīlestībā nav bailības.

Māc. K. Puķītis

~Lūgšana~

Dievs, Debesu Tēvs! Mēs Tev pateicamies
par dārgo patieso evaņģēlija dāvanu.

Palīdzi mums Tava Svētā Gara spēkā to
saprast, saņemt to sirds patiesībā un

paturēt to kā vislielāko dārgumu savās
sirdīs. Jēzus Kristus, mūsu Pestītāja,

vārdā. Āmen

~Mēneša lozungs~

Ak labu gan no Dieva ņemsim, bet
ļaunu, to ne?! 

(Ijaba 2;10)

~Informācija~

31.oktobris reformācijas  diena,
dievkalpojums kā katru svētdienu plkst.10:00
1.novembris Visu Svēto diena.


