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

1. marts – 31. marts 2020. Nr.3.

Viņš, kas nodots nāvē mūsu pārkāpumu dēļ
un uzmodināts mūsu taisnošanas dēļ.
(Romiešiem 4; 25)

Pavasara uzkopšana
Kad mēs gatavojamies svētkiem, pirmais ko darām
ir uzkopjam māju. Kaut kā mums ir raksturīgi, ka tīrība
un sakoptība mums saistās ar svētkiem un rada svētku
sajūtu. Jo īpaši tas raksturīgs Lieldienām, kad pēc ziemas
mazgājam logus un uzkopjam apkārtni, tradicionāli mūsu
kultūrā tas ir talku laiks. Viss ir tīrs, viss ir skaists, viss
padarīts, bet ... tā ir tikai āriene, fasāde, ko izliekam
visiem aplūkošanai, bet kā tad ir ar galveno ar iekšieni,
ar saturu kurš šo ārieni piepilda un uztur.
Vai tā ir tik pat sapucēta un sakārtota?
Dievs pilnīgi noteikti uzstāj uz to ka vispirms
jānotiek iekšējai sakārtošanai. Jo gan desmit baušļi,
gan mūsu galvenā lūgšana. Mūsu Tēvs sākās ar
attiecībām starp cilvēku un Dievu. Un tikai tad

pievēršas cilvēku savstarpējajām attiecībām un ikdienas
vajadzībām. Tāpēc baznīcā ir gavēnis un ciešanu laiks,
kurš ir vērsts uz iekšējā cilvēka, viņa dvēseles
sakārtošanu ar lūgšanām un Dieva vārda pārdomām.
Laiks kurā mēs sakārtojam attiecības ar Dievu, vai arī tās
atjaunojam, ja esam no Dieva novērsušies. Šajā laikā
vissvarīgāk ir pārdomāt Kristus ciešanas.Viņa sāpju ceļu
un krusta nāvi. Lai saprastu cik lielas un smagas ir mūsu
grēku sekas. Un cik nemainīgi liela ir Dieva mīlestība uz
mums. Ka Viņš uzņēmās šo smago un dziļi sāpīgo upuri,
lai atjaunotu attiecības ar katru vienu no mums. Kas
pārstāvam atkritušo un grēcīgo cilvēci.
Lai piedzīvotu patiesu Lieldienu rīta prieku ir
jāiegrimst grēkatziņas dziļumos, bezizejā no kuras cilvēks
saviem spēkiem nespēj izkļūt.
Tad Lieldienu rīts ir patiesi Liels un dižens jo
piedzīvojam to ka Kristus ir bezizejā izeju atdarījis un
ievedis mūs no grēka taisnībā, no skumjām priekā, no
nāves dzīvībā, no elles Paradīzē.
Māc. K. Puķītis

~Informācija~
Ikgadējais LELB Grobiņas iecirkņa prāvesta Ainara
Jaunskalžes apmeklējums mūsu draudzē 8. martā.
Dievkalpojums 8.03.2020. plkst.10.00.

~Pārdomām~
MĒNEŠA LOZUNGS

Jēzus Kristus saka: Esiet nomodā!
(Marka 13;37)

~Lūgšana~

Jēzu Kristu, Tu, kas miri pie krusta par
mani, palīdzi, ka Tavas svētās asinis nebūtu
par mani izlietas veltīgi.
Dod, ka tās šķīstī mani no visa ļauna.
Palīdzi man arī dzīvot ticībā un mantot
mūžīgo cerību. Āmen.
~Psalmi gavēņa laika svētdienām~
01.04 – Invocabit ps. 91; 1-16
08.04 – Reminescere ps. 25; 6, 8-14
15.04 – Oculi ps. 25;15-21
22.04 - Laetare ps. 122;1-9
Psalmi ciešanu laika svētdienām:
29.04 – Judica ps. 43.
05.05. - Palmarum/Pūpolu Svētdiena ps. 22;8-10, 15-20.
Psalmi klusajai nedēļai:
09.05 – Viridium/Zaļā Ceturdiena ps. 67;2-4
10.05 – Pasha/Lielā Piektdiena ps. 31;6

