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Mūsu Kunga ciešanu laiks
Esam jau iegājuši Gavēņa laikā un 29.martā iesākas Ciešanu laiks un ar Palmu
svētdienu 5. aprīli – Klusā nedēļa. Šis laiks ir arī iespēja iedzīvoties notikumos, kas
intensīvi atklāj Kristus ciešanas, nāvi un augšāmcelšanos.
Klusā nedēļā pirmdienā - 6.aprīlī, otrdienā - 7.aprīlī, trešdienā - 8.aprīlī un
ceturtdienā - 9.aprīlī, lūgsim katru rītu plkst. 8.30 baznīcā. Aicinu ikvienu, kam sirdī ir kāda
pateicība vai lūgums, to darīt zināmu Inesei Jaunzemei vai Dzintrai Kanderei, vai, vienkārši,
uzrakstīt un ielikt aizlūgumu mapītē dievnamā.
Zaļā ceturtdienā – 9.aprīlī:
Vakara dievkalpojums plkst.19.00,
Pashā mielasta paskaidrošana, lai saprastu Svētā Vakarēdiena iedibināšanas kontekstu. Draudzes
namā plkst. 21.00.
Lūgšanu nakts no plkst. 23.00 – 07.00.
Lielā piektdienā – 10.aprīlī
Krusta gājiens, kas sākas plkst. 14.00 baptistu baznīcā un noslēdzas mūsu dievnamā.
Lieldienu rītā – 12.aprīlī dievkalpojums plkst. 8.00.
Kristus Augšāmcelšanās svētki - Lieldienas
Pēc dievkalpojuma kopīgs svētku mielasts

Pūpolu svētdiena Priekulē
Jau tradicionāli iedzīvojoties Pūpolu, jeb Palmu svētdienas
notikumos un izmantojot mūsu pilsētas unikālo vēsturisko celtni –
Zviedru vārtus, Priekules ev.luteriskā draudze aicina visus
pievienoties gājienam (procesijai) 5.aprīlī plkst.13.40 no Zviedru
vārtiem uz luterāņu dievnamu. Plkst. 14.00 dievkalpojums un
svētdienas skola.
Šajā dienā pie mums viesosies režisore Vita Pētersone kopā ar
Latviešu biedrības nama Bērnu teātra studijas bērniem, kuri pēc
dievkalpojuma draudzes namā rādīs uzvedumu '' Kad koki sapņo''.
Uzveduma pamatā ir indiāņu teika. Tas ir stāsts par sapņiem,
dzīves mērķi un tā piepildījumu, par kristīgajām un cilvēcīgajām
vērtībām.
Ikviens ir mīļi aicināts uz procesiju, dievkalpojumu, uzvedumu
un brīdi sadraudzībai draudzes namā Aizputes ielā 10, Priekulē.
Sevišķi gaidīti ir bērni.
I.Jaunzeme, D.Vanaga.

Ziņojumi.
Padomes sēdē februārī tika pieņemts un apstiprināts baznīcas 2009. gada budžets. Padome
nolēma, ka ikgadējie minimālie ziedojumi draudzes locekļiem ir 10 Ls, izņemot iesvētītiem
draudzes locekļiem līdz 18 gadiem – 1 Ls. Ikviens var lūgt atlaides draudzes valdei ziedojumu
nomaksai, ja ir kadas problēmas. Lūgums veikt ikgadējos ziedojumu maksājumus jau gada sākumā
pie kasieres Astras pirms vai pēc dievkalpojumiem vai bankas kontā. Paldies.

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

Priekules draudzes kalendārs
29.

marts SVĒTDIENA Mūsu Kunga Ciešanu pirmā svētdiena
14.00 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.
30.marts
pirmdiena
20.00 Sarunas par dzīvi un ticību.
31.marts,
otrdiena
8.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
18.0 AA – grupa un līdzatkarīgie
2.aprīlis
ceturtdiena
8.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
3.aprīlis
piektdiena
16.00-17.30
Pieņemšanas laiks
18.00 Padomes sēde
5.aprīlis

SVĒTDIENA Pūpolu svētdiena
13.40 Svinīgs gājiens caur Zviedru vārtiem līdz baznīcai
14.00
DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.
Pēc dievkalpojuma Liepājas Latviešu biedrības nama

Bērnu teātra studijas uzvedums ''Kad koki sapņo''
6.aprīlis
7.aprīlis

pirmdiena
otrdiena

8.aprīlis
9.aprīlis

trešdiena

18.00

8.30

Rīta svētbrīdis (baznīcā)
8.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)

AA – grupa un līdzatkarīgie
8.30

Rīta svētbrīdis (baznīcā)

Zaļā ceturtdienā
8.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)

19.00 Vakara dievkalpojums
Pashā mielasta paskaidrošana
draudzes namā plkst. 21.00,
Lūgšanu nakts no plkst. 23.00 – 07.00.
10.aprīlis

Lielā Piektdiena - Krusta ceļš sākas pkst.14.00 no
baptistu baznīcas un noslēdzas mūsu
dievnamā.

12. aprīlis

SVĒTDIENA Kristus Augšāmcelšanās svētki -

Lieldienas

13. aprīlis

8.00 Svētku DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.
Pēc dievkalpojuma turpināsim svinēt Lieldienas kopā
pie galdiem līdzi ņemot grozoņus.
pirmdiena
Otrās Lieldienas
18.00 Slavas un pielūgsmes vakars Baptistu baznīcā

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

Bunkas draudzes kalendārs
5. aprīlis

SVĒTDIENA Pūpolu svētdiena
11.00 DIEVKALPOJUMS bez Svētā vakarēdiena. Svētdienas skola.
SVĒTDIENA Kristus Augšāmcelšanās svētki -

12. aprīlis

Lieldienas
12.00

DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.
Pēc dievkalpojuma turpināsim svinēt Lieldienas kopā
pie galdiem līdzi ņemot grozoņus.

Pārdomas Gavēņa laikā
Cik bezgala patiesi ir vārdi Bībelē par to, ka labo, ko gribam, mēs nedarām, bet ļauno, ko
negribam, mēs darām. Un ne jau tāpēc, ka gribam būt ļauni, bet tāpēc, ka esam ļauni. Tāpēc, ka
grēks mūsos iesējis šo ļaunumu. Ka mūsu daba, mūsu būtība, kas grēka saindēta, ir ļauna. Un nelīdz
ne karstas vēlēšanas, ne cenšanās. Varbūt pat cilvēks, kurš saka, ka ir slikts un tāpēc dara sliktu, ir
labāks par mani, kurš cenšas darīt labu, padarīdams visu vēl sliktāku.
Kad atklāju šo ļaunuma sakni sevī, es meklēju izeju. Ko darīt? Un izeju es saskatu vienīgi
paklausībā Dieva vārdam :
''Bet šis ir Viņa bauslis, lai mēs ticam Viņa Dēla Jēzus Kristus vārdam un mīlam cits citu,
kā Viņš mums pavēlējis. .'' ( 1Jņ 3:23 )
Tikai izejot no šīs pozīcijas, tikai pazemībā pieņemot apzinātu prāta lēmumu – ticēt Dievam
un mīlēt – es varu cerēt uz pārmaiņam.Visas citas cenšanās būs tikai lāpīšanās, muļļāšanās un
mīņāšanās uz vietas.
Ja gribu pieredzēt būtiskas izmaiņas, man jāpaklausa šai man gandrīz neiespējamai Kristus
pavēlei – Tici un Mīli. Tikai tad Kristus varēs veikt savas mistiskās darbības manī un ar mani, kas
cilvēka prātam nav ne iespējamas, ne aptveramas. Reālais Kristus darbs manī, kas ar aci nav
saskatāms un ar roku sataustāms, bet ko redz un kā augļus bauda visi ap mani.
Ak, Dievs, kaut man pietiktu spēka būt tik stiprai, ka es kļūtu vāja, pārstātu censties un ļautu, lai
Kristus strādā manī
( Inga Reča, laikraksta ''Svētdienas Rīts'' redaktore,
21.03.2009.Nr.11(1790))
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