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Turpmākais kopīgais laiks būs Dievam pagodinošs un draudzei par svētību!
N ovembris mūsu draudzē saistās ar vismaz 4

svarīgiem notikumiem: 1 )Latvijas Republikas
proklamēšanas dienu 1 8. novembrī, 2) Mūžības
svētdienu 20. novembrī, 3)Adventa laika sākumu
27. novembrī un 4)draudzes mācītāja maiņu.
Latvijas Republikas proklamēšanas diena nav
Baznīcas svētki, taču tas ir ļoti nozīmīgs notikums
visai Latvijas sabiedrībai, kuras sastāvā esam arī
mēs – Priekules draudze. Turklāt Dieva vārds mūs
aicina: 1 ) būt lojāliem pret savu valsti, kā apustulis
Pāvils raksta Rom 1 3 „Ikviens lai ir paklausīgs

varām, kas valda. Jo nav valsts varas, kā vien no
Dieva, un tās, kas ir, ir Dieva ieceltas”. 2) aizlūgt
par saviem vadītājiem. 1 . Tim 2 „Tad nu es pamācu
… turēt lūgšanas, pielūgšanas, aizlūgšanas,
pateicības lūgšanas par visiem cilvēkiem, par
valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā, lai
mēs dzīvotu mierīgu un klusu dzīvi visā dievbijībā
un cienībā. Tas ir labi un patīkami Dieva, mūsu
Pestītāja, priekšā.” 3) Būt par „zemes sāli” un
„pasaules gaismu” Mt 5:1 3—1 4, jeb citiem vārdiem

sakot, norādīt sabiedrībai uz maldiem un grēkiem,
kā arī aicināt cilvēkus atgriezties pie Kristus, kas ir
Pasaules gaisma.

Mūžības svētdiena ir Baznīcas gada noslēgums,
un šie svētki savukārt mūs aicina pārdomāt par
cilvēka nīcību, par fiziskās nāves neizbēgamību,
par postu, kas sagaida tos, kuri šajā dzīvē nav
ticējuši Dzīvības Kungam Jēzum Kristum. Mūžības
svētdiena tāpat liek domāt par to svētlaimi un
mieru, kas sagaida visus ticīgos Kristum atkal
atnākot, kad ieiesim Dieva valstībā.

izzināšanai un grēku nožēlai, lai mēs varētu cienīgi
uzņemt savu Pestītāju.
Pieņemu, ka mācītāja maiņa draudzē varētu nest
augļus, kā tas ir bijis arī iepriekšējo mācītāju
kalpošanas laikā. Priekule un Priekules draudze
man ir īpaši tuva divu iemeslu dēļ. Proti, esmu
dzimis priekulnieks un Priekules draudze ir viena
no pirmajām, kur sāku kalpot kā mācītāja vietas
izpildītājs nu jau tālajā 1 997. gadā. Kopā ar
draudzi man ir bijis prieks būt klātesošam
atjaunotā dievnama iesvētīšanā 1 998. gadā un
tālākajā kalpošanā līdz 2000. gada vasarai.
Ticu un paļaujos uz to, ka mūsu turpmākais
kopīgais laiks būs Dievam pagodinošs un draudzei
par svētību!
Kristus mīlestībā, mācītājs Ojārs Freimanis

Informācija

Lūdzu ievērosim, ka turpmāk
svētdienās Dievkalpojumi sāksies
plkst.1 4.00.
1 3. novembrī plkst.1 5.30 pēc dievkalpojuma
Padomes sēde.
20. novembrī Mūžības svētdienā 1 5.30 Svecīšu
vakars Mālkalna kapos un plkst. 1 6.30 Svecīšu
vakars Lībju kapos.

Tieši Kristus atnākšanas tēma mūs uzrunās īpaši
dziļi iesākoties jaunajam Baznīcas gadam Adventā.
Adventus latīniski nozīmē „atnākšana”. Šis Kristus
atnākšanas gaidīšanas laiks Baznīcas gada
sākumā aicina mūs pievērsties dziļākai sevis
Draudžu mācītājs Ojārs Freimanis t. 63429557 un m.t. 26476209
Priekules dr.priekšnieks Andris Andersons t. 63467036, m.t.26427074
Bunkas draudzes priekšniece Irute Ziņģe,t.261 28491 ,260241 46
Atbildīgais par izdevumu Voldemārs Vilerts, t.63461647
Lūdzu savus priekšlikumus, svarīgu informāciju un uzlabojumus sūtīt uz eadresi:vilvoldem@inbox.lv.

Priekules draudzes kalendārs

1 .novembris otrdiena
08.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
1 8.00 AA – grupa un līdzatkarīgie
2.novembris trešdiena
1 6.00-1 7.30 Mācītāja pieņemšanas laiks
1 8.00 Tematisks d/k.
3.novembris ceturtdiena
08.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
1 2.00-1 3.00 Pusdienu zupa un sadraudzība
1 7.00-1 9.00 Kora mēģinājums

6.novembris 21 .svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
1 4.00 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.
8.novembris otrdiena
08.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
1 8.00 AA – grupa un līdzatkarīgie
9.novembris trešdiena
1 4.00 Bībeles stunda
1 6.00-1 7.30 Mācītāja pieņemšanas laiks
1 8.00 Jauniešu d/k.
1 0.novembris ceturtdiena
08.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
1 2.00-1 3.00 Pusdienu zupa un sadraudzība
1 7.00-1 9.00 Kora mēģinājums

Pārdomas par dzīvību ir veidotas, lai palīdzētu
mācītājiem un draudzēm paraudzīties uz
baznīcas gadu no dzīvības svētuma viedokļa.
6.novembris – Divdesmit pirmā svētdiena pēc
Vasarsvētkiem
Kurš gan pasludinātu pretniecīgus atkritējus un

netikļus par saviem bērniem? Dievs to izdarīja!
Tāda ir Viņa mīlestība (1 .Jāņa 3:1 ). Un ne tikai –
Viņš pasludina mūs par svētiem bērniem, kas
šķīstīti Kristus asinīs, svētajā Kristībā. Pasludināti
par Viņa īpašumu un izredzēti būt kā Viņš, kad
Viņš atgriezīsies (3:2). Dzīvot kā svētajiem, kamēr
esam svēttapšanas ceļā. Cik gan tas ir cerības
pilns ceļš!

1 3.novembris – Divdesmit otrā svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

“Tas Kungs mums nedarīs ne labu, ne ļaunu!”
(Cefanijas 1 :1 2b). Tas attēlo dažu Dieva tautas
locekļu pašapmierināto un remdeno attieksmi arī
šodien. Tomēr Dieva dusmas par grēku nav kaut
kas par ko vajadzētu būt pašapmierinātam. Viņš
atnāks, lai tiesātu. Mums, kas “nepiederam ne
1 3. novembris 22.svētdiena pēc Vasarsvētkiem naktij, ne tumsai” (1 .Tesal.5:5b), nav jāpiedalās
tumsības darbos, bet gan jāceļ tos gaismā. Tajā
1 4.00 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.
pašā laikā mēs arī norādām uz pestīšanu, kas
1 5.30 Pēc dievkalpojuma Padomes sēde
mums ir Kungā Jēzū Kristū (5:9).
1 5.novembris otrdiena
08.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
20.novembris – Mūžības svētdiena
1 8.0 AA – grupa un līdzatkarīgie
Iespējams, ka starp “mazākajiem brāļiem” (Mateja
1 6.novembris trešdiena
25:40) mēs varētu iekļaut arī tos, kurus sabiedrība
1 6.00-1 7.30 Mācītāja pieņemšanas laiks
labprātāk redz mirušus – mazus embrijus,
1 8.00 Tematisks d/k.
nedzimušus bērnus, vājus vecīšus, cilvēkus ar
1 7.novembris ceturtdiena
smagu invaliditāti.
08.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
1 2.00-1 3.00 Pusdienu zupa un sadraudzība
27.novembris – Adventa pirmā svētdiena
1 7.00-1 9.00 Kora mēģinājums
Mūsu Tēvs ir podnieks! Mēs esam Viņa roku darbs
1 8.novembris piektdiena
(Jesajas 64:8). Parasts podnieks izmestu traukus,
1 8.00 Valstssvētku Dievkalpojums.
kuriem ir kāds trūkums. Mūsu Tēvs tik ļoti mīlēja
20.novembris Mūžības svētdiena.
Savu roku darbu, ka Viņš pats kļuva par trauku –
1 4.00 DIEVKALPOJUMS. Svētd. sk.
nevainojamu trauku – lai atpirktu Savu roku darbu.
1 5.30 Svecīšu vakars Mālkalna kapos.
Iedomājieties, Viņš, kurš varēja pāršķelt debesis
1 6.30 Svecīšu vakars Lībju kapos.
un nonākt lejā (64:1 ), nonāca jaunavas miesās!
22.novembris otrdiena
Cik gan lielu vērtību tas piešķir Viņa roku darbam!
08.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
1 8.00 AA – grupa un līdzatkarīgie
23.novembris trešdiena
1 4.00 Bībeles stunda
1 6.00-1 7.30 Mācītāja pieņemšanas laiks
1 8.00 Jauniešu d/k.
24.novembris ceturtdiena
08.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
1 2.00-1 3.00 Pusdienu zupa un sadraudzība
1 7.00-1 9.00 Kora mēģinājums

27.novembris Adventa 1 . svētdiena.
1 4.00 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.
1 5.30 Sadraudzība draudzes namā.
29.novembris otrdiena
08.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
1 8.00 AA – grupa un līdzatkarīgie
30.novembris trešdiena
1 6.00-1 7.30 Mācītāja pieņemšanas laiks
1 8.00 Tematisks d/k.

Bunkas draudzes kalendārs

1 3.novembris 22. svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
11 .00 Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdienas skola.
27.novembris Adventa pirmā svētdiena
11 .00 Vārda Dievkalpojums Svētdienas skola.

