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)
Piektdiena: plkst. 17:30 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
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Gaismu apgaismot pagānus...
(Lūkas 2;32)

Svētais Simeāns, sveču diena
Februāris iesākas ar nozīmīgu svētku dienu – sveču
dienu. Mūsdienu garīgi vienaldzīgajā un garīgā
plurālisma pārņemtajā pasaulē šie svētki kļuvuši par
pseido garīgu izklaidi kuras centrā ir sveču liešana un
dažādas mistiskas izdarības arī pagāniski rituāli. Var teikt,
ka priekš lielākās sabiedrības daļas tas ir tikai saglabāts
senais nosaukums ar pilnīgi pazaudētu saturu.
Šos svētkus nedrīkst atraut no Lūkasa evaņģēlija, jo
šo svētku dziļākā būtība ir pestīšanas pasludināšana.
Vispirms jau sv. Simeāns, kurš saņēmis Dieva žēlastības
apsolījumu, ka sastaps un redzēs Pestītāju. Otrkārt
brīnums, ka Svētais Gars dod Simeānam atpazīt vienā no
simtiem līdzīgu zīdaiņu pasaules Pestītāju. Mēs varam
līdz ar Simeānu izdzīvot un piedzīvot šo Dieva brīnumu.
Treškārt šī notikuma rezultāts, piepildījums –

Simeāna pravietojums. Viņš vēstī prieka ziņu priekš
mums, kas neesam Jūdi pēc asinīm, ka pestīšana, kas
nākusi pie Vecās Derības Dieva tautas ir šo ierobežojumu
pārsniegusi un tiek dāvāta arī visiem pārējiem, tostarp arī
mums. Pestītājis ir atnesis Dieva gaismu visām tautām,
Viņš ir patiesais gaišums, kas ir atspīdējis pasaulē ( Jāņa
evaņģēlijs pirmā nodaļa). Sveces ir tikai Kristus gaismas
simbols un nekas vairāk, pašas no sevis tās neko nedod.
Diemžēl kad tiek pazaudēts oriģināls, tad simbols ieņem
Viņa vietu un kļūst par svētku centru un iemeslu.
Bet ja mēs paliekam pie Lūkasa evaņģēlija vārdiem,
tad sastopam patieso gaismu un varam piedzīvot
pestīšanas prieku.

~Lūgšana~

Debesu Tēvs, mūžīgais Dievs, palīdzi
mums saprast, ko nozīmē svēts upuris.
Palīdzi mums saredzēt, ka Kristus upuris ir
mūsu vienīgais glābiņš, jo Viņš ir upurējis
pats sevi par visiem pasaules grēkiem.
Šķīstī ari mūsu sirdis, ka tās var kļūt par
Kristus mājvietu.
~Informācija~

Māc. K. Puķītis

~Lozungs~

Es visu spēju, Viņā, kas dod man spēku.
(Filipiešiem 4;13)

2021 gads pagāja epidēmijas zīmē un
ierobežojumu dēļ daudz kas palika nepamanīts,
tādēļ mazliet informācijas: draudzē notika 23
kristības, 9 iesvētības un 3 laulības, tā kā garīgo
augļu ziņā šis grūtais gads par spīti visiem
ierobežojumiem neatšķīrās no iepriekšējajiem.

Šogad lielā gavēņa sākums Pelnu Trešdiena
ir 2 martā, grēksūdzes dievkalpojums plkst.
17:00

