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Mīļie draugi!
M aija mēneša spilgtākais notikums bija ekskursija uz
Cesvaini un Madonu, ciemos pie mācītāja Hansa
Jensona. Man bija patiess prieks iepazīt turienes
draudzes un atkal redzēt Hansu. Kopā kalpot un slavēt
Dievu. Noteikti katrs, kas bija klātienē kopā varētu
pastāstīt par tur piedzīvoto. Šīs divas dienas patiešām
paliks arī manā atmiņā, kā vieni no skaistākajiem
notikumiem šajā gadā. Es vēlētos pateikties ikvienam,
kas atsaucās šim aicinājumam un pievienojās šajā
ekskursijā, kā arī tiem, kas nevarēja aizbraukt, bet bija
kopā ar mums lūgšanās un protams apmeklēja
dievkalpojumus svētdienā. Paldies arī mācītājam
Raimondam Mežiņam un viņa komandai, kas aizvietoja
mani Vaiņodes un Priekules baznīcās. Īpaši lielu darbu
paveica Ieva Diekonte, kas noorganizēja autobusu un
nodarbojās ar finanšu lietām, kas nav mazsvarīgas.
Paldies viņai par atsaucību.
Protams ir svarīgi arī novērtēt visu, ko mēs redzējām
un piedzīvojām. Jau pirmajā dienā, kad apstājāmies pie
Lielvārdes baznīcas un apskatījām šo skaisto un
saglabāto baznīcu pašas Daugavas upes krastā. Gan
īpašā altārglezna ar izgaismoto krustu, gan tikko
izremontētās draudzes telpas ar gaumīgi iekārtoto
svētdienas skolu un mācītāja pieņemšanas telpām lika
domāt, ka Dievam visas lietas ir iespējamas un Viņa
žēlastība nebeidzas. Viņš uztur savus bērnus.
Nākamajā pieturā mēs apstājāmies Bērzaunē, lai
apskatītu vienu no jaunākajām tikko atjaunotajām
baznīcām, kas atrodas senās krustcelēs. Arī tur bija
jūtama īpaša Dieva klātesamība un patiess brīnums, ka
šajā vietā atjaunojas draudze un notiek arī nopostītā
Dieva nama augšāmcelšanās. Šeit mēs sagaidījām
prāvestu Hansu Jensonu, kas ļoti vēlējās mūs sagaidīt
tieši šajā dievnamā, jo tieši tur viņš tika ievests prāvesta
amatā. Par šo notikumu noteikti varat izlasīt Svētdienas
rīta lapaspusēs. Pēc tam mēs devāmies uz jauno
Hansa mājvietu, kur viņš ir iecerējis tuvākā vai tālākā
nākotnē apmesties uz dzīvošanu. Tā atrodas netālu no
Madonas draudzes dievnama skaistā vietā Praulienas
mācītājmājā.
Vēl ļoti daudz kas ir darāms, bet mēs esam to
piedzīvojuši ne vienreiz vien, ka Dievam visas lietas ir
iespējamas. Nākamā vieta uz kurieni mēs devāmies ir
Cesvaine, kur mūs jau gaidīja gide no Cesvaines
draudzes, kas mums izstāstīja un izvadāja pa skaisto
Cesvaines pili, kur mēs varējām redzēt vēl to, kas ir
saglabājies no kungu dzīves un pēc ugunsgrēka nesenā

pagātnē, kad tur vēl atradās skola. Diemžēl daudz kas
ir gājis bojā un vēl daudz kas ir jārestaurē, tomēr
pateicoties tik daudziem atbalstītājiem arī šis pils
atjaunošana ir sākusies un turpinās. Cesvaines pils ir
visas Vidzemes viena no senās arhitektūras pērlēm un
noteikti pretendē uz Eiropas kultūras mantojuma
statusu līdzās stāvot tādai vērtībai, kā Rundāles pils un
vēl daudzām citām mūsu Latvijas kultūras vērtībām.
Pēc pils apmeklējuma un iekārtošanās internātā mūs
gaidīja pie Cesvaines baznīcas ar siltu zupu un
desiņām.
Šajā sadraudzībā noteikti mēs izjutām sadraudzības
garu vietējos cilvēkos un protams, īpašo viesmīlību no
cesvainiešu puses. Vakara noslēgumā mēs bijām kopā
lūgšanās pēc Francijā, Taizē klostera kārtības, kas ir
īpaši nepiespiesta un brīva ar daudzām meditācijām un
dziedājumiem kanonu veidā, kur katrs var izjust šo
dziedājumu īpašo mieru, ko tāds dod. Vēl daudzi pēc
šīs lūgšanas vēlējās palikt kādu brīdi dievnamā, šajā
mierā un klusumā. Nākamajā rītā mūs jau gaidīja
brokastis un protams īpašā dievkalpojuma gaisotne, kur
tik skaisti skanēja mūsu kopkora dziedāšana.
Nākamais dievkalpojums mūs jau gaidīja un tāpēc
atvadījāmies ātri, lai dotos uz Madonu. Šajā
dievkalpojumā īpaši uzrunāja slavēšanas grupas
piedalīšanās un arī mācītāja Hansa dziedātie
dziedājumi, kuri bija tik atšķirīgi no mums pierastās
formas un jāsaka, tieši tas man īpaši palika atmiņā. Tik
daudz reižu es esmu dzirdējis, ka nevajag neko mainīt,
lai paliek pa vecam, vecu koku nepārstādīsi un tā tālāk,
bet tieši apbraukājot citas draudzes un baznīcas, mēs
varam ieraudzīt cik dažādas tās ir un katrai tur ir īpaša
zīme un īpašība, kas to izceļ. Arī mums katram ir
jāatrod un jāpilnveido šīs īpašības, kas mūs izceļ un liek
mums attīstīties un tālāk veidoties. To katram es arī
novēlu. Pēc dievkalpojuma mēs tikāmies ar Madonas
draudzi un ar kaimiņu draudzes mācītāju Valdi
Strazdiņu, kurš stāstīja par savu kopienu un kopienas
pamatskolu. Es ticu, ka ikviens, kas bija šajā
sadraudzībā varēja piedzīvot Dieva aicinājumu
atsaukties un atcerēties, ko Dievs mums katram mums
jau ir devis. Pateicībā Visaugstākajam par visiem, kas
bija kopā ar mums un mūs uzņēma šajās siltā maija
dienās.
Jūsu mācītājs Ivars Eisaks

Priekules draudzes kalendārs
31 .maijs otrdiena
08.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
1 8.00 AA – grupa un līdzatkarīgie
2.jūnijs ceturtdiena Debesbraukšanas diena
08.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
1 2.00-1 3.30 Pusdienu zupa un sadraudzība
1 8.00 Darbdienas Dievkalpojums
3.jūnijs piektdiena
1 5.00 Lūgšanas stunda
1 6.00-1 7.30 Mācītāja pieņemšanas laiks

5.jūnijs SVĒTDIENA Exaudi

1 3.00 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas sk.
7.jūnijs otrdiena
08.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
1 8.00 AA – grupa un līdzatkarīgie
9.jūnijs ceturtdiena
08.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
1 2.00-1 3.30 Pusdienu zupa un sadraudzība
1 7.00-1 9.00 Kora mēģinājums
1 0.jūnijs piektdiena
1 5.00 Lūgšanas stunda
1 6.00-1 7.30 Mācītāja pieņemšanas laiks

1 2.jūnijs SVĒTDIENA Vasarsvētki – Svētā
Gara svētki

1 3.00 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.
1 4.jūnijs otrdiena
08.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
1 8.00 AA – grupa un līdzatkarīgie
1 6.jūnijs ceturtdiena
08.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
1 2.00-1 3.30 Pusdienu zupa un sadraudzība
1 7.jūnijs piektdiena
1 5.00 Lūgšanas stunda
1 6.00-1 7.30 Mācītāja pieņemšanas laiks
1 8.jūnijs sestdiena
Atvērto durvju diena baznīcā.

1 9.jūnijs SVĒTDIENA Trīsvienības svētki

1 3.00 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.
Piedalās iecirkņa prāvests A. Jaunskalže. Pēc
dievkalpojuma Draudzes padomes sēde.
21 .jūnijs otrdiena
08.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
1 8.00 AA – grupa un līdzatkarīgie
23.jūnijs ceturtdiena
08.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
1 2.00-1 3.30 Pusdienu zupa un sadraudzība
1 7.00-1 9.00 Kora mēģinājums

26. jūnijs SVĒTDIENA 2. svētd. pēc
Vasarsvētkiem

1 3.00 Vārda DIEVKALPOJUMS. Svētd. sk.
28.jūnijs otrdiena
08.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
1 8.00 AA – grupa un līdzatkarīgie

Svēto Rakstu citāti dzīvības svētuma
izpratnei

Psalmi 8:5-6 Kas gan ir cilvēks, ka Tu viņu
piemini, un cilvēka bērns, ka Tu viņu uzlūko?
Tikai mazliet Tu viņu esi šķīris no Dieva, ar
godību un varenību Tu viņu esi pušķojis.
Psalmi 95:6 Nāciet, pielūgsim un zemosimies,
locīsim ceļus Tā Kunga, sava Radītāja,
priekšā!

Bunkas draudzes kalendārs

1 3.jūnijs PIRMDIENA Otrie Vasarsvētki
11 .00 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.
26.jūnijs SVĒTDIENA 2. svētdiena pēc
Vasarsvētkiem
11 .00 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.

Jaunumi grāmatu galdā.

''Nemitīgi atgriežoties pie lūgšanas, jūs būsiet
spējīgi smelties iekšējo spēku, kas
nepieciešams, lai pārvarētu grūtības, uzveiktu
kārdinājumus un pieaugtu mīlestībā un
uzticība saviem aicinājumiem.'' Tā teicis
Pāvests Jānis Pāvils II. Grāmatā ''Sirdsmieru
meklējot'' apkopotas Svēto lūgšanas. Šī
grāmatiņa ir iedrošinājums jebkurā dzīves
situācijā meklēt un saņemt uzmundrinājumu,
atbalstu un mierinājumu.

Noderīga informācija

Jūlijā notiks Liepājas diecēzes dienas (LDD)
Jaunpilī. LDD devīze – Esi Uzticams. Liepājas
diecēzes bīskaps Pāvils Brūvers aicina
draudžu ļaudis uz Liepājas diecēzes dienām,
kas no 2011 . gada 8. līdz 1 0. jūlijam
norisināsies Jaunpilī. Lūdzam draudzes
locekļus savlaicīgi pieteikties dalībai LDD līdz
š.g. 1 5.jūnijam un iemaksāt dalības maksu
savas draudzes mācītājam vai draudzes
kontaktpersonai.

24.jūnijs piektdiena Jāņa Kristītāja diena
1 8.00 Vakara Dievkalpojums

Draudžu mācītājs Ivars Eisaks t. 638231 97, m.t. 291 30222, ivars.eisaks@lelb.lv
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.

