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Gavēņa laiks
Trešdienā, 25. februārī, ir Pelnu diena, ar kuru sākas Lielā gavēņa laiks. Gavēņa laiks sākas 40
dienas pirms Lieldienām, izņemot svētdienas, jo katra svētdiena ir mazas Lieldienas, kad mēs
svinam Jēzus augšāmcelšanos. Ja atskaita svētdienas, tad Pelnu diena iznāk 40 dienas pirms
Lieldienām. Ka tās ir tieši 40 dienas, ir saistīts ar to, ka vairākās vietās Svētos Rakstos mēs redzam,
ka tas ir sagatavošanās skaitlis vai laika periods. Israēls bija tuksnesī 40 gadus, un Jēzus uzreiz pēc
savas kristības gavēja 40 dienas tuksnesī, lai tādā veidā sagatavotu savu publisko kalpošanu.
Gavēņa konteksts
Gavēnis pēc būtības ir saistīts ar ziedošanu un lūgšanu. Kad Jēzus runā par gavēni Mt. 6.nodaļā,
Viņš runā par to kontekstā ar ziedošanu un lūgšanu. Viņš iesāk šo nodaļu ar brīdinājumu par
liekulību:
”Sargaities, ka jūsu taisnība nav tāda,
kas grib spīdēt ļaužu priekšā;
citādi jums nav nekādas algas pie jūsu Tēva debesīs.” (Mt.6:1)
Un tas ir līdzīgi tam, ko Pāvils raksta:
“Pildait Dieva gribu kā Kristus kalpi, no visas dvēseles,
ne tikai acu priekšā, cilvēkiem izpatikdami,
bet labprāt kalpodami, it kā tas būtu jādara Tam Kungam
un ne cilvēkiem.” (Ef.6:6-7)
Ja mēs to darām, lai cilvēkiem izpatiktu, tad mūsu ieguvums ir tikai tā atzinība, ko cilvēki dod iedomāti vai reāli. Bet Jēzus šajā kontekstā runā par ieguvumu vai atzinību, kas nāk no Dieva. Katru
no šīm trim tēmām (ziedošana, lūgšana un gavēnis), Viņš noslēdz ar
“…un tavs Tēvs, kas redz slepenībā,
tev to atmaksās.” (Mt.6:4,6,18)
Tas ir iedrošinājums mums skatīties tālāk, nekā redzēt tikai to, kas ir mūsu acu priekšā. Ja mēs
ziedojam, gavējam un lūdzam, tas nesīs svētību - par to mums ir Jēzus apsolījums šajā Kalna
sprediķa daļā. Viņš nesaka, kā šī svētība izpaužas, bet tā noteikti būs.
Dievs ir tik personisks, ka Viņš dod savu svētību īpaši sagatavotu ikkatram no mums. Ja pazemīgi
pēc tā lūdz un no sirds pēc tā tiecas, tad Dievs mūs pārsteidz, un tā ir Dieva liela žēlastība, ja Viņš
atver mūsu acis, lai redzam šo svētību.
Lai Dievs atver mūsu acis savām svētībām.
Māc.Hanss J

Ziedošana Baznīcai
Ja kaut kas ir svarīgs, mēs esam gatavi ziedot, veltīt daļu no tā, kas ir mūsu rīcībā tam, ko mēs
novērtējam. Upurēt ir dot no sevis. Kad Svētie Raksti runā par pirmās daļas ziedošanu, tas
simbolizē, ka es dodu visu Dieva rīcībā. Tad tā daļa, kas tiks “atdota” atpakaļ mūsu rīcībā ir svētīta.
Ar līdzīgu domu es uzdrošinos ieteikt katram dr.loceklim ziedot pirmo daļu (no saviem
ienākumiem) Baznicai, nevis to, kas paliek pāri mēneša beigās vai gada beigās. Tāpēc ir arī vēlams,
ka katrs dr.loceklis nokārto to minimālo ikgadējo ziedojumu pie kasieres vai caur pārskaitījumu
draudzes bankas kontā nevis gada beigās, bet gan sākumā.

Draudzes budžeta apspriešana
Gatavojot budžetu, tas bieži vien ir saistīts ar prioritātēm. Ko mēs vērtējam kā vissvarīgāko, mēs
prioritējam arī to izpildīt. Tas attiecas gan uz savām personiskām finansēm, gan uz mūsu draudzes
finansēm. Notiks draudzes padomes atklāta sēde, piektdien, 27.febr. plkst.18. Par draudzes
finansiālo pārskatu. Aicinām piedalīties.
"Ir rakstīts: Mans nams ir lūgšanas nams, - bet jūs to esat pārvērtuši par laupītāju bedri." Lk. 19:46

Lūgšanas nakts.
"Mans nams ir lūgšanas nams." (Lk. 19:46)
Izraksts no aicinājuma draudzēm:
“Pūtiet taures Ciānas kalnā, gavējiet godbijībā, izsludiniet grēku nožēlas dienu! Savāciet vienuviet visu
tautu, svētījiet draudzi, sapulciniet tautas vecajus, savediet un sanesiet kopā visus bērnus un zīdaiņus!

(Joēla 2:15-15)
I r l a i k s m o s t i e s !!!
Mīļie brāļi un māsas!
Latvijas evaņģēliski luteriskās draudzes ir aicinātas piedalīties Lūgšanu nakts pasākumā
„Šajā naktī debesis vaļā!” š.g. no 27. februāra pulksten 22.00 līdz 28. februāra pulksten 7:00 no
rīta.
Latvijā cilvēki ir izslāpuši pēc Dieva tuvuma savā dzīvē un pēc atmodas mūsu zemē. Ir
pienācis laiks apvienoties lūgšanā un aicināt līdzi arī citus.!
Šī būs jau otrā visas Latvijas lūgšanu nakts. Pirmajā Lūgšanu naktī 5.-6. decembrī lūgšanās
kopā bija apmēram simts dažādu konfesiju draudzes, vienojoties slavā, pateicībā un lūdzot par sevi,
valsti un draudzēm. Atsaucība bija pārsteidzoši liela, un mēs ticam, ka tā bija tikai maza daļiņa no tā
skaita draudžu un mājās grupu, kas pievienosies šajā un nākošajās „Lūgšanu naktīs.” Lūgšanu naktī
ar mums kopā būs arī Lietuvas un Igaunijas draudzes, kurās tiks organizētā līdzīga Lūgšanu nakts
programma. Mūsu piemērs ir iedrošinājis arī kaimiņus un šī lūgšanu akcija sāk kļūt par Baltijas
valstu kopēju ticības ceļu.
Lūgšanu mērķis ir vienota lūgšana, lai Dievs palīdz katram pilnveidot dziļas personīgas
attiecības ar Viņu, atdalot laiku lūgšanai. Un, protams, vienosimies lūgšanā par atmodu Latvijā!
Mēs ticam, ka atmodu un Svētā Gara uguni Latvijā Dievs var dot caur kristiešiem, kuri dziļi un
personīgi pazīst Dievu un ir gatavi maksāt cenu.
Mēs ticam, ka vienlaicīgas un vienotas lūgšanas var nest svētību visai tautai, tādēļ aicinām
savās draudzēs organizēt lūgšanu nakti no š.g. no 27. februāra pulksten 22.00 līdz 28.
februāra pulksten 7:00 no rīta, tādā veidā vienā naktī pārklājot Latviju ar lūgšanām.
Lūgšanu naktis organizētāji ir Rīgas ev.Vasarsvētku draudze „Cerība” mācītājs- Jānis Sadovskis
un Latvijas Kristīgā radio prezidents T. Tālbergs.
Latvijas Kristīgais Radio, 27. februārī pulksten 23:15, veidos īpašu Lūgšanu nakts programmu visas
nakts garumā, tā dodot iespēju tiem klausītājiem, kuri slimības, vecuma vai citu iemeslu dēļ nevarēs
būt dievnamā, būt vienotiem lūgšanās. Precīza informācija par Lūgšanu nakts norisi un programmu

un pilnīga informācija par draudzēm, kuras piedalīsies Lūgšanu naktī (draudzes nosaukums, adrese
un laiks) atrodama mājaslapā – www.ceriba.lv “
Šo aicinājumu arī mēs esam sadzirdējuši, un tādēļ arī mūsu draudzē plānojam turēt lūgšanu nakti
baznīcā.
Baznīcā katra stunda (plkst.22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00) iesāksies
ar Svēto Rakstu lasījumiem un lūgšanām, kas ilgs apmēram 20 minūtes.
Plkst.22.30, 23.30, 00.30, 01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30, 06.30 būs lūgšanas dziesmas..
Paralēli atvērts būs arī draudzes nams sadraudzībai un atpūtai.
Vairāk informācijas var saņemt pie Ineses Jaunzemes .
Jauna padome.
PRIEKULES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS DRAUDZES
PADOMES saraksts

Atbildība/Nozare
Saimnieciskie jaut.
Projektu vad.
Lietvedība
Grāmatvedība
Pieaugušo izglītība
Diakonija
Mūzika
Draudzes pasākumi
Svētdienas skola
Jaunieši
Ārlietas
Informācija
Misija
Darbinieku atb.
Saimnieks
Tekstilnieks
Dežuranti
Apkopēji
Revīzijas komisija
Irēna Grāve
Ārija Balode
Emilija Andersone

Andris Andersons
Dace Vanaga
Vija Svara
Astra Jansone
Mārtiņš Cukurs
Inese Jaunzeme
Agrita Hanzovska
Gunta Dzintare
Anita Balande
Jekaterina Tiškus
Inga Žaļišauska
Voldemārs Vilerts
Jānis Diekonts
Kristīne Cukura
Inārs Jaunzems
Irēna Simsone
Vija Kluce
Lidija Važa

Priekšnieks
Pr.vietniece
Lietvede
Kasiere

RK priekš.
RK locekle
RK locekle

Iesvētības kursi.
Sākas sestdien, 7. martā, plkst.17.00 draudzes namā (kopumā 8 satikšanas reizes) ar domu, ka
paspēsim līdz Vasarsvētkiem. Ierasties uz pirmo satikšanu vai pieteikties pie mācītāja vai pie
Martiņa Cukura.
Svētdienā, 1.martā, pēc dievkalpojuma plkst.16.00 Priekules pilsētas Domes priekšsēdētāja Vija
Jablonska pastāstīs par stāvokli Priekules pilsētā un topošajā novadā.

“Ja Tas Kungs tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to.”
(Jēk. 4:15)

Priekules draudzes kalendārs
25. februāris

trešdiena
19.00

26. februāris
27. februāris

1.

marts,

3.marts,

ceturtdiena

8.30

Pelnu diena
Darbdienas Dievkalpojums
Rīta svētbrīdis (baznīcā)

piektdiena 16.00-17.30 Pieņemšanas laiks
18.00
Atklāta padomes sēde par budžetu apspriešanu.
22.00-07.00 Lūgšanas nakts
SVĒTDIENA Gavēņa laika pirmā svētdiena
14.00 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.
Pēc dievkalpojuma plkst.16.00 Vija Jablonska pastāstīs par stāvokli Priekules pilsētā
un topošajā novadā.
otrdiena

8.30

Rīta svētbrīdis (baznīcā)

18.0AA – grupa un līdzatkarīgie
20.00 Sarunas par dzīvi un ticību.
5.marts

ceturtdiena

8.30

Rīta svētbrīdis (baznīcā)

6.marts

piektdiena
16.00-17.30
Pieņemšanas laiks
18:00 Lūgšanas stunda.

7.marts

sestdiena

8. marts

SVĒTDIENA Gavēņa laika otrā svētdiena
14.00
DIEVKALPOJUMS bez Svētā vakarēdiena.
Svētdienas skola.

10.marts

17.00 Iesvētības kursi sākas.

otrdiena

18.00
12.marts

ceturtdiena

8.30

Rīta svētbrīdis (baznīcā)

AA – grupa un līdzatkarīgie

8.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
19.00 Darba dienas dievkalpojums

13.marts

piektdiena
18.00

16.00-17.30
Pieņemšanas laiks
Padomes sēde.

15. marts

SVĒTDIENA Gavēņa laika trešā svētdiena
14.00 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.

17. marts

otrdiena

8.30

Rīta svētbrīdis (baznīcā)

18.0AA – grupa un līdzatkarīgie
20.00 Sarunas par dzīvi un ticību.
19. marts
20.marts

ceturtdiena

8.30

Rīta svētbrīdis (baznīcā)

piektdiena
16.00-17.30
18.00 Lūgšanas stunda.

Pieņemšanas laiks

22. marts
24. marts

SVĒTDIENA Marijas pasludināšanas dienas tēma 25/3
14.00
DIEVKALPOJUMS, Svētdienas skola.
otrdiena

8.30

18.00
26. marts
27. marts

ceturtdiena

8.30
piektdiena
18.00

Rīta svētbrīdis (baznīcā)

AA – grupa un līdzatkarīgie
Rīta svētbrīdis (baznīcā)
16.00-17.30
Pieņemšanas laiks
Lūgšanas stunda.

Bunkas draudzes kalendārs
8. marts

SVĒTDIENA Gavēņa laika otrā svētdiena
11.00 DIEVKALPOJUMS bez Svētā vakarēdiena. Svētdienas skola.

22. marts

SVĒTDIENA Marijas pasludināšanas dienas tēma 25/3

11.0 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.

Draudžu mācītājs Hanss Jensons t. 3461545, m.t. 26524555
Priekules dr. priekšnieks Andris Andersons t. 3467036, m.t. 26427074
Priekules ev.lut.draudzes konts bankā:
A/S Latvijas Krājbanka Konta Nr. 62 UBAL 2611 1657 7200 1
Bunkas draudzes priekšniece Irute Ziņģe, t. 26128491,26024146
Bunkas ev.lut.draudzes konts bankā:
A/S Nord/lb Konta Nr. LV11 RIKO 0002 0130 1937 3

