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Draudzes mācītāja Hansa Jensona vēstule no ASV
      Mīļā draudze! Tagad esmu Springfieldā, Illinonis štatā, ASV. Šajā piektdienas vakarā (1.maijā) 
man bija pirmā prezentācija. Es rādīju bildes un runāju par Latviju, baznīcām un mūsu Latvisko ev. 
lut. baznicu vispār un kā piemēru par kādu draudzi es, protams, pastāstīju un rādīju par Priekuli un 
Bunku.  Tas  mācītājs,  kam ir  atbildība  par  šo  distriktu,  ir  bijis  Latvijā  kopā  ar  savu meitu  un 
sekretāru. Viņi arī bija pie mums. Satikāmies piektdien un bija intresansta sajūta satikt cilvēkus, ar 
ko šeit gadu atpakaļ sarunājāmies mūsu draudzes namā pie lielā galda! Pasaule ir maza! Viņi arī 
parādīja foto par šo apmeklējumu un bija ļoti patīkami redzēt foto par mums šeit.

Ir interesanti šeit redzēt atšķirības un ieraudzīt to, kas ir līdzīgs. Tas dod arī perspektīvu par mūsu 
situāciju Latvijā,  pateicība par to priekšrocību un bagātību,  kas mums ir  dažādās lietās,  bet  arī 
žēlums par  mūsu kautrību un ne tik  plašo izpratni  dažādās  lietās,  cik  varētu vēlēties.  Mums ir 
dažādas situācijas,  mums ir  ko mācīties  vienam no otra.  Tāpēc sadraudzība starp draudzēm un 
baznīcām ir tik svētīga un tas atkāl kļūst tik spilgti redzams. Tāpēc es arī ar interesi gaidu pirmo 
satikšanu ar mūsu māsu draudzi šeit.

Šī baznīca šeit ir ļoti vērsta uz misiju. Katra draudze ļoti daudz darbojas lai atbalstītu misiju gan 
arpus ASV, gan savā apkartnē. Kaut arī viņiem, protams, ir citi resursi, lielākākas draudzes u.t.t. bet 
tomēr tā attieksme un virziens, kas viņiem ir par misijas iespējām un vajadzībām, var mums daudz 
ko mācīt.

Mums ir viens un tas pats Kungs kas aicina mūs, kas vada mūs un tas ir tas, kas dod kopības sajūtu. 
Tas ir stiprinājums mūsu ticībai, 

no kā mums nevajadzētu atteikties. Lai Dievs dod mums to vairāk un vairāk piedzīvot.

Novēlu Jums labu laiku, palikt aizlūgšanā vienam par otru. Labi zinu, ka Jūs aizlūdzat par mani, 
kad esmu šeit. Arī labi zinām, ka ceram drīz atkal satikties!

Ar Dieva svētību,

Hanss J

Informācija.
24 maijā plkst. 13.00. pēc dievkalpojums būs īpašs koncerts baznīcā, kurā piedalīsies Kārlis 
Kazāks ar savām dziesmām. Viņš ir viens no absolventiem, kas taisīja baznīcas interjeru. Vairāk 
par viņu var atrast mājas lapā www.kazaks.lv

17 maijā pēc dievkalpojuma mācītajs pastāsta par savu braucienu un māsu draudzes 
apmeklējumu Amerikā.

7. , 8. un 11. maijā mūsu draudzē viesosies kristīgais padomdevējs, misijas "Family Living 

http://www.kazaks.lv/


Ministries" dibinātājs Latvijā DONALDS KLERIJS kopā ar savu dzīvesbiedri - KEROLU.
7. maijā plkst. 18.00 - lekcija par finanšu garīgiem likumiem. Šajā nedrošajā laikā mēs varam 
būt droši, ja zinām un ievērojam šos garīgos likumus.
8. maijā plkst. 18.00 - saruna par to kāds ir kalpotājs. Aicināts ikviens, kas vēlas pielikt savu 
roku kopējā darbā, īpaši jau padomes locekļi.
Tulkojums tiks nodrošināts.
11. maijā būs iespējamas personīgas konsultācijas ar D. Kleriju. Pieteikties pie Ineses 
Jaunzemes pa tālr.  26427993 .

Priekules draudzes kalendārs

“Ja Tas Kungs tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to.” (Jēk. 4:15)
3.maijs svētdiena 11.00 Dievkalpojums bez sv.vakarēdiena
5.maijs otrdiena  8.30  Rīta svētbrīdis

18:00 AA – grupa un līdzatkarīgie

7. maijs ceturtdiena 18.00 Lekcija par finansēm ar D.Klerija piedalīšanos

8 .maijs piektdiena 18.00 Padomes sēde ar D. Kleriju un viņa dzīvesbiedri Kerolu

10 maijs svētdiena 11.00 Ģimenes dienas dievkalpjums ar kristībām.

11.maijs pirmdiena 20.00 Sarunas par dzīvi un ticību

12.maijs otrdiena   8.30 Rīta svētbrīdis
18.00 AA – grupa un līdzatkarīgie

15.maijs  piektdiena     16.00-17.30 Pieņemšanas laiks
18.00 Lūgšanu stunda

17.maijs  svētdiena   11.00 Lūgšanu svētdienas dievkalpojums ar svētdienas skolu. 
19.maijs otrdiena   8.30 Rīta svētbrīdis

18.00  AA – grupa un līdzatkarīgie
21.maijs ceturtdiena       8.30 Rīta svētbrīdis                    

19.00 Debesbraukšanas dienas dievkalpojums

22.maijs piektdiena 16.00-17.30 Pieņemšanas laiks
18.00   Padomes sēde

24.maijs svētdiena 11.00 Dievkalpojums
13.00 Koncerts ar K. Kazāku

25.maijs pirmdiena 20.00  Sarunas par dzīvi un ticību
26.maijs otrdiena      8.30 Rīta svētbrīdis
                                                18.00  AA – grupa un līdzatkarīgie
29.maijs piektdiena 16.00-17.30 Pieņemšanas laiks

18.00   Lūgšanas stunda
Bunkas draudzes kalendārs

8.maijs piektdiena 16.00 Draudzes padomes valdes vēlēšanas
10. maijs svētdiena  11.00 Ģimenes dienas dievkalpojums bez sv. Vakarēdiena ar 

svētdienas skolu.

       24. maijs  svētdiena  Dievkalpojums,  svētdienas skola
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