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CEĻOJUMS 

Augusta mē nēsi, ka  viēnu no 
vasaras mē nēs iēm, mē s varam dē -
vē t par cēļ ojumu mē nēsi. Priēkuļ-
niēki augusta  sagaida iērodamiēs 
viēsus, jo Ikara svē tki katru gadu 
puļcē  mu su pusē  daudzus cēļ ota jus. 
Latvijas katoļ ticī giē savuka rt 
augusta  dodas svē tcēļ ojuma  uz Ag-
ļonas baziļiku.  Ticu, ka arī  katrs 
no mums, ja nē s ovasar, tad ka drēiz 
jau notēikti ir bijis ka da  cēļ ojuma . 
Aicinu mums s aja  rēizē  pa rdoma t 
to, ka da  cēļ ojuma  mē s vē ļē tos piē-
daļī tiēs, n ēmot vē ra  visus s os trī s 
aspēktus, proti, ceļojumu Prieku-
lē, svētceļojumu un savas dzīves 
ceļojumu. 

Cik daudz un ka da  vēida  mē s 
varam un gribam iēsaistī tiēs taja  
cēļ ojuma , kas saista s ar mu su Prie-
kuli un dievnamu? Dieva va rdi sa-
ka: „Neaizmirstiet viesmīlību! Jo 
daži ar to, pašiem nezinot, savos 
namos ir uzņēmuši eņģeļus!” (Ebr 
13:3) Draudzes padome aicina Ika-
ra svē tkos, sēstdiēn 11.augusta , rī -
kot ku ku dēgusta ciju, ta da  vēida  
piēsaistot viēsu uzmanī bu mu su 
diēvnamam un draudzēi. Vai ēsam 
gatavi ziēdot ka du orig ina ļu ku ku, 

ļai ar ta s paļī dzī bu iēpazī stina tu 
svēs iniēkus ar mu su draudzēs dzī -
vi? Jauniēs i savuka rt paru pē siēs 
par „Liēcī bu stēnda” noformē s anu, 
tac u tam ir nēpiēciēs ami mu su dzī -
vēs sta sti par to, ka  Kristus mu s ir 
atradis un izgļa bis, vai ka  Vin s  ar 
saviēm ēn g ēļ iēm ka da  dzī vēs situ-
ā cijā  ir bijis lī dzā s.  

Svētceļojums pē c bu tī bas ir ti-
cī go ļ auz u kopī gs cēļ s  uz ka du mē r-
ķ i, ķās rosinā tu ticī bās stiprinā s ānu 
ticī go bra ļ u un ma su kopī ba . Tac u 
no otras pusēs svē tcēļ ojums ir arī  
savas ticī bas apļiēcina s ana nēticī -
gajiēm. Piēda va ju sava  svē tcēļ oju-
ma  s ogad par mē rk i izvē ļē tiēs Priē-
kuļi. Lai mu su svē tcēļ ojums ir 
Evan g ē ļija ļiēcina s ana priēkuļniē-
kiēm ar savas kristiēs a dzī vēs ļiēcī -
bu. Tas bu s visļaba kais svē tcēļ o-
jums, ka nēticī giē un s aubī giē rē-
dzē s mu sos Kristus gaismu un at-
spuļgu. (2 Kor 4:6) „Jo Dievs, kas ir 
sacījis, lai gaisma aust no tumsī-
bas, ir atspīdējis mūsu sirdīs, lai 
dotu Dieva godības atziņas gais-
mu Kristus vaigā.” 

Doma jot par savu s ī gada cēļ o-
jumu, atcērē simiēs, ka katra ticī ga  



ciļvē ka dzī vē ir visbrī nis k ī ga kais 
cēļ ojums kopa  ar Jē zu Kristu no 
tumsas, grē ka un na vēs vaļstī bas 
prētī  gaismai, svē tumam un mu z ī -
gajai dzī vī bai. (Koļ 1:10-14) „Tad 
jūsu dzīve būs mūsu Kunga cienī-
ga un Viņam viscaur patīkama, 
un jūs nesīsit augļus ar visāda 
veida labiem darbiem un pieaug-
sit Dieva atziņā. Bet Viņš Savā go-
dības varenībā jūs bagātīgi ap-
veltīs ar spēku būt izturīgiem un 
pacietīgiem, un jūs ar prieku pa-
teiksities Tēvam, kas jūs darījis 
cienīgus dabūt savu tiesu pie svē-
tajo mantojuma gaismā. Viņš 
mūs ir izrāvis no tumsības varas 
un pārcēlis Sava mīļā Dēla valstī-
bā, kurā mums dota pestīšana, 
grēku piedošana.” 

Vai mē s ēsam gatavi s iēm trim 

svē tī gajiēm cēļ ojumiēm? Ja  ja , tad 
atsauksimiēs tiēm ar savu pas aiz-
ļiēdzī go kaļpos anu, kas nēstu baga -
tī gus augļ us! 

Ja vē ļatiēs izgatavot un ziēdot 
ku ku, saziniētiēs ar Kristī ni Cukuru 
– tā lr. 26421205 

Ja jums ir ļiēcī ba, kura  vē ļatiēs 
daļī tiēs ar visiēm, uzrakstiēt to, va-
dotiēs pē c apmē ram s a das formas:  

1) mans va rds, nodarbos ana s; 
2) cik ilgi esmu kristietis? 3) ka  
Kristus ir piēska riēs mana  dzī vē  
ka da  konkrē ta  gadī juma ; 4) ko ēs 
gribē tu novē ļē t citiēm ticī gajiēm 
par stiprina jumu, vai nēticī gajiēm. 
Savas ļiēcī bas iēsu tiēt E rikam Han-
zovskim apkopos anai: 
ēriks.hanzovskis@inbox.ļv, 
27505676 

Ma cī ta js Oja rs Frēimanis   

Pārdomas par dzīvību ir veido-
tas, lai palīdzētu mācītājiem un 
draudzēm paraudzīties uz baznī-
cas gadu no dzīvības svētuma 
viedokļa.  

 “Tad arī tur mani vadītu Tava 
roka un Tava labā roka mani tu-
rētu”  

(Psalms139:10) 

S aja  139.psaļma daļ a  psaļmists at-
biļd uz jauta jumu, kas uzdots 
7.panta : “Kurp lai es aizeju no Tava 
Gara, un kurp ļai ēs bē gu no Tava 
vaiga?” Tad sēko vaira ki “ja”. “Ka  
bu tu, ja ēs iētu uz turiēni? Nē , nē-
varu aizbē gt. Tu ēsi arī  tur.” “Ka  bu -
tu, ja ēs iētu pa s o cēļ u? Tu jopro-
ja m ēsi tur.” 

 Dēvī tais pants satur gaļē jos va-
riantus. “Ja man bu tu rī tausmas 
spa rni?” Tas nozī me tu horizontu, 
ju du doma s ana  gaļē jo austrumu 
punktu. “Ja ēs noļaistos ju ras ma-
ļa  ?” Tas nozī me tu prete jo virzienu 
uz Vidusju ru, ta ļa ko iēspē jamo Iz-
raē ļa punktu uz riētumiēm. Citiēm 
va rdiēm: “Ka  bu tu, ja ēs aiziētu no 
Tēvis, Diēvs, cik viēn ta ļu iēspē -
jams?” 

 Mu su pants atbiļd: “Tad arī  
tur...”. Diēva roka vada arī  tur. Diēva 
roka sniēdz dros ī bu arī  tur. Citiēm 
va rdiēm, tu nēvari izbē gt no Diēva 
rokas. Tas protams var bu t ļ oti biē-
dē jos i, ja par to doma jam, cēns o-
tiēs pasļē ptiēs no Diēva dusma m 
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savu grē ku dē ļ . Tomē r tas var kļ u t 
par ļ oti ļiēļu miērina jumu, kad do-
ma jam par Diēva ļiēļa s z ē ļastī bas 
kļa tbu tni tad, kad mē s atzī stamiēs 
savos grē kos.  

Lūgšana: Dārgais Dievs, mūsu 
dzīvē ir tik daudz “ja”. Kad tie 
liek mums justies Tevis atstā-
tiem, lai Tavs Svētais Gars mums 
atgādina, ka pat tur mēs esam 
Tavās rokās. Jēzus vārdā. Āmen! 

Priekules draudzes kalendārs 

1.augusts tres diena  12:00—13:00  Pusdienu zupa un sadraudzība 
      13:30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā. 
2..augusts ceturtdiena  08:30 Rīta lūgšana (baznī ca ) 
      17:30—19:00 Kora mēģinājums    
4. augusts sestdiena  Kapu svētki  Bunkas pagasta kapos 
5.augusts SVĒTDIENA   10. Svētdiena pēc Vasarsvētkiem 
      11:00 DIEVKALPOJUMS.  
      12:30 Padomes sēde 
7.augusts otrdiena   08:30 Rīta lūgšana (baznī ca ) 

                         18:00 AA – grupa un līdzatkarīgie 
8.augusts tres diena  12:00—13:00 Pusdienu zupa un sadraudzība 
      13:30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā. 
      16:00—17:30 Mācītāja pieņemšanas laiks  
      18:00 Dievkalpojums 
9. augusts ceturtdiena  08:30 Bikts dievkalpojums 
                                            17:30—19:00 Kora mēģinājums     
10. augusts piektdiena    Sadraudzības pasākumi ar Sederokra     
      draudzes  jauniešiem 
11. augusts  sestdiena   Ikara svētki Priekulē 
12.augusts  SVĒTDIENA    11.  Svētdiena pēc Vasarsvētkiem 
      11:00 DIEVKALPOJUMS.  
      Draudzes kora jubileja 
14.augusts otrdiena  08:30 Rīta lūgšana (baznī ca ) 

                         18:00 AA – grupa un līdzatkarīgie 
15.augusts tres diena  12:00—13:00  Pusdienu zupa un sadraudzība 
      13:30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā. 
      15:00—16:30 Mācītāja pieņemšanas laiks  
16.augusts ceturtdiena  08:30 Rīta lūgšana (baznī ca ) 
                                         17:30—19:00 Kora mēģinājums    
19.augusts SVĒTDIENA    12.  Svētdiena pēc Vasarsvētkiem  
      11:00 DIEVKALPOJUMS.   
      12:30 Dziedināšana ar eļļas svaidīšanu 
Kapu svētki Priekulē    16:00—Mālkalna kapos;  
      17:00—Lībju kapos 



21.augusts otrdiena  08:30 Rīta lūgšana (baznī ca ) 
                         18:00 AA – grupa un līdzatkarīgie 

22.augusts tres diena  12:00—13:00 Pusdienu zupa un sadraudzība 
      13.30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā. 
      15:00-16:30 Mācītāja pieņemšanas laiks 
23.augusts ceturtdiena  08:30 Rīta lūgšana (baznī ca ) 
                                 17:30—19:00 Kora mēģinājums  
26.augusts SVĒTDIENA    13.  Svētdiena pēc Vasarsvētkiem  
      11:00  DIEVKALPOJUMS.   
28.augusts otrdiena  08:30 Rīta lūgšana (baznī ca ) 
      18:00 AA – grupa un līdzatkarīgie 
29.augusts    tres diena  12:00—13:00  Pusdienu zupa un sadraudzība 
      13:30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā. 
      15:00-16:30  Mācītāja pieņemšanas laiks  
30.augusts   ceturtdiena 08:30 Rīta lūgšana (baznī ca ) 
      17:00—19:00 Kora mēģinājums 
 
 
KAPU SVĒTKI  19.augustā Priekules pilsētas kapos: 
 
      16:00—Mālkalna kapos       
      17:00—Lībju kapos 
 
Bunkas draudzes kalendārs 
 
KAPU SVĒTKI: 
 
4.augustā Bunkas  pagasta kapos: 
      11:00—Pētera kapos            
      12:00—Krotes kapos 
      13:00—Usaiķu kapos           
      14:00—Bunkas jaunajos kapos 
      14:30—Bunkas vecajos kapos  

Draudz u ma cī ta js Oja rs Frēimanis m.t .  26476209 un t . 63429557  

Priēkuļēs draudzēs priēks niēks Ma rtin s  Cukurs  t .  63454852, 
m.t .26534381  

Bunkas draudzēs priēks niēcē Irutē Zin g ē,t .26128491  

Atbiļdī gais par izdēvumu Voļdēma rs Viļērts, t .63461647  

Iērosina jumus un atsauksmēs su tiēt: priēkuļēs@ļēļb.ļv   
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