
Un redzi, Es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. 
(Mateja evanģēlijs 28;20) 

 

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 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 
 

Priekules dr. priekšnieks Mārtiņš Cukurs  t. 63454852, m.t.26534381              
Bunkas draudzes priekšniece Irute Ziņģe,t.26128491,26024146   
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Mācieties no manis, jo es esmu 

lēnprātīgs un no sirds pazemīgs, ...  (Mateja 11;29) 

 

Pazemība 
 

 Pazemība ir viens no galvenajiem kristīgajiem tikumiem. 

Dievs no saviem ļaudīm prasa būt pazemīgiem gan Vecajā Derībā, 

gan Jaunajā Derībā.  Dieva acīs pazemība ir daudz svarīgāka gan 

par gavēņiem, gan desmito tiesu, gan svētceļojumiem. Tas ir arī 

tikums, kas mums visvairāk pietrūkst. Dabiskā veidā šis tikums 

nevienam nepiemīt.  Tad kā šo tikumu var iemantot? Kā var kļūt 

no sirds pazemīgs? 
 Šo tikumu nevar iegūt automātiski, kad no Dieva to gan 

lūdzam, bet ceram, ka to saņemsim miegā. Tas ir tikums, kuru 

Dievs mūsos audzina. Jā vēlies kļūt pazemīgs un no Dieva to 

lūdz, tad esi gatavs skarbai skolai, jo šo tikumu var apgūt tikai 

caur situācijām kurās tas ir nepieciešams.  Tāds labs piemērs ir 

Jāzeps. Viņš redzēja zīmīgus sapņus un šī dāvana viņu padarīja 

augstprātīgu, viņš pats sevi paaugstināja pār saviem brāļiem. Tad 

Dievs viņam sagatavoja pazemojumu, viņu pārdeva verdzībā, 

apmelots viņš nonāca cietumā, un kad viņa lepnība bija galīgi 

salauzta, tad Dievs viņu izglāba no cietuma un pats paaugstināja 

par otro vīru pēc faraona. 

 Tādu piemēru ir daudz – Jēkabs, Mozus, Dāvids un daudzi 

citi par kuriem varam Bībelē lasīt. Un vislielāko piemēru mums 

dod pats Dievs, kurš pazemojās kļūstot par cilvēku, vienu no 

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


mums, uzņemoties visus mūsu grēkus un vainas un ļaujot sevi 

nogalināt pie krusta koka un apglabāt kapā. 

 Pazemība arī nav tāds tikums, kurš vienreiz iegūts paliek uz 

mūžu. Tas ir tikums, kurā katru dienu atkal no jauna jātrenējas. 

Protams, ka šajā dzīvē, kamēr dzīvojam grēcīgā miesā un sevī 

nesam Ādama tēlu, mēs pilnību šajā tikumā nevaram sasniegt, 

tāpat kā visos citos tikumos, bet tas nenozīmē ka jāatmet ar roku 

un jāpadodas. Mums jācenšās šajā tikumā pieaugt tik tālu, cik ar 

Dieva palīgu spējam un jāturpina stipri ticēt, ka tad kad Dievs 

mūs Kristus nopelna dēļ uzņems savā godības valstībā, tad arī 

Viņš pats mums dāvās pilnību. 
Māc. K. Puķītis 

~Pārdomām~ 

MĒNEŠA LOZUNGS 

  Ko gan iegūst cilvēks, ja tas iemanto visu pasauli, bet savai 
dvēselei nodara ļaunumu? (Mateja 16;26) 

~Informācija~ 
 

14. septembris ir diacēzes diena Dobelē, ar informāciju par 

paredzētajiem pasākumiem var iepazīties, tie ir izlikti uz 

ziņojumu dēļa. 

29. septembrī baznīca svētī erceņģeļa Mihaela un visu svēto 

eņģeļu dienu, kas ir pateicība Dievam par eņģeļu kalpošanu 

mums, visās mūsu ikdienas vajadzībās. 

 

          Pateicībā par iepriekšējā gadā piedzīvoto Kuldīgā, aicinu 

šogad uz Diecēzes dienu 14. septembrī Dobelē! 

                             LELB Liepājas bīskaps +Hanss Martins Jensons 

 Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara 

sadraudzība, lai vada mūs kopā sanākt un svinēt Diecēzes dienu! 

Diecēzes diena veidota, lai atgādinātu un iedrošinātu mīlestībā 

rūpēties vienam par otru draudzē un ģimenē. Tā ir iespēja piedzīvot 

jaunu motivāciju plašākā kontekstā – diecēzes ietvaros. 

Būt Dieva ģimenē nozīmē apzināties kopības, vienotības svētību 

saņemot Svētā Gara spēku no Kristus svētās klātbūtnes ģimenē, vēl 

spēcīgāk saņemt aicinājumu kopā kalpot un kopā svētkus svinēt, 

dot godu un slavu Dzīvajam Trīsvienīgajam Dievam. Lūgsim, lai 

Diecēzes dienā saņemtais mūs darītu dedzīgākus ik dienas doties 

kopā ar Kristu Viņa svētajā ceļā kalpot Viņam un līdzcilvēkiem! 

Diecēzes dienas programma 2019 

No 10.00 Ierašanās, reģistrācija, kafija 

11.00  Dievkalpojums 

13.00  Sadraudzība mielastā 

14.00-15.30 un 15:45-17:15* Izvēles programma: 

Lekcijas 

 “Jūs pazīs pēc mīlestības: diakonija – mīlestības 

darbos”// mācītājs, Diakonijas nozares vadītājs O.Smoļaks 

 “Draudze kā ģimene”// Piltenes iecirkņa prāvests K.Irbe 

 Stāsti 

 Iedvesmas stāsts 

 Sarunas ar apbalvojuma “Uzticības vairogs” 

saņēmējiem 

Darbnīcas - Īpaši interesanti bērniem un jauniešiem 

Ekskursijas 

 Dobeles baznīca 

 Dobeles pilsēta 

17.15 Gājiens no draudzes nama uz pilsētas laukumu, uzrunas, 

iecirkņu stāsti 

18.00  Slavēšana un lūgšana, piedalās Engures draudzes slavēšanas 

grupa “Caurvējš” un Tezē dziedājumus vada Diāna Jansone 

 


