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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Tiešām ne no cilvēka gribēšanas vai
skriešanas,
viss nāk no Dieva, kas apžēlojās.
(Romiešiem 9;16)

No Dieva žēlastības
Gadu mijas laikā cilvēki ir satraukti un nedroši
vairāk kā citos laikos. Jo šis ir brīdis, kad cilvēks visasāk
sajūt laika tecējumu un dzīves brīžu neatgriezeniskumu.
Citi sāk meklēt zīlniekus un astrologus, citi iekrīt
depresijā. Bet Dieva ļaudīm ir savs padoms un
mierinājums, ko dāvā tie vārdi, kurus pats Dievs ar
apustuļu un praviešu rokām ir ierakstījis Svētajos rakstos.
Cilvēkam liekās, ka jo viņš vairāk paspēs un izdarīs,
jo ātrāk nonāks pie miera un drošības sajūtas. Bet tā
nenotiek, jo vienmēr atrodas vēl kādas problēmas un
situācijas ar kurām jātiek galā, jauns stress, jauna panika.
Un tā cilvēks pats sevi sasien nebeidzamā uztraukumā un
skrējienā. Apustulis aicina apstājies, norimsti, ieklausies

radības Kungā. Pie Viņa tu atradīsi apžēlošanos. Jo no
Viņa žēlastības ir nākušas visas lietas. Tas protams
nenozīmē, ka uz burvju nūjiņas mājiena viss nokārtosies
un nekas vairs mierīgu dzīvi netraucēs, bet tā ir apziņa, ka
lai kas arī gadītos tam ejot cauri Dieva žēlastība mūs
pavada. Tā nepazūd un mūs neatstāj arī tad, kad to
neredzam un nejūtam. Dieva apsolījumi stāv augstu pāri
mūsu izjūtu sfērai.
Arī šajā gadā mēs nezinām, kas ar mums notiks,
kādus pārbaudījumus un grūtības tas nesīs, ar kādiem
zaudējumiem būs jāsastopas, bet vienu lietu gan mēs
varam zināt pilnīgi droši, ka Dievs no saviem
apsolījumiem neatkāpsies un visas lietas notiks iekš Viņa
apžēlošanās. Ja uzticamies Viņa vārdiem vairāk kā savām
izjūtām un pieredzēm, tad šajā Viņa žēlastībā iemantosim
arī mieru no Viņa.
Māc. K. Puķītis

~Lozungs~

Es nekaunos evaņģēlija, kas ir Dieva
spēks pestīšanai ikvienam, kas tic.
(Romiešiem 1;16)

~Lūgšana~

Dievs, līdz pat šim brīdim Tu esi bijis
mūsu palīgs. Piedod mums to ko esam
ļaunu darījuši pagājušajā gadā. Palīdzi
mums šajā jaunajā gadā būt Tavā
patvērumā un žēlastībā. Mūsu Kunga
Jēzus Kristus vārdā. Āmen.

