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CEĻOJUMS
Augusta mēnēsi, ka viēnu no
vasaras mēnēsiēm, mēs varam dēvēt par cēļojumu mēnēsi. Priēkuļniēki augusta sagaida iērodamiēs
viēsus, jo Ikara svētki katru gadu
puļcē musu pusē daudzus cēļotajus.
Latvijas
katoļticīgiē
savukart
augusta dodas svētcēļojuma uz Agļonas baziļiku. Ticu, ka arī katrs
no mums, ja nē sovasar, tad kadrēiz
jau notēikti ir bijis kada cēļojuma.
Aicinu mums saja rēizē pardomat
to, kada cēļojuma mēs vēļētos piēdaļītiēs, nēmot vēra visus sos trīs
aspēktus, proti, ceļojumu Priekulē, svētceļojumu un savas dzīves
ceļojumu.
Cik daudz un kada vēida mēs
varam un gribam iēsaistītiēs taja
cēļojuma, kas saistas ar musu Priekuli un dievnamu? Dieva vardi saka: „Neaizmirstiet viesmīlību! Jo
daži ar to, pašiem nezinot, savos
namos ir uzņēmuši eņģeļus!” (Ebr
13:3) Draudzes padome aicina Ikara svētkos, sēstdiēn 11.augusta, rīkot kuku dēgustaciju, tada vēida
piēsaistot viēsu uzmanību musu
diēvnamam un draudzēi. Vai ēsam
gatavi ziēdot kadu originaļu kuku,

ļai ar tas paļīdzību iēpazīstinatu
svēsiniēkus ar musu draudzēs dzīvi? Jauniēsi savukart parupēsiēs
par „Liēcību stēnda” noformēsanu,
tacu tam ir nēpiēciēsami musu dzīvēs stasti par to, ka Kristus mus ir
atradis un izgļabis, vai ka Vins ar
saviēm ēngēļiēm kada dzīvēs situācijā ir bijis līdzās.
Svētceļojums pēc butības ir ticīgo ļauzu kopīgs cēļs uz kadu mērķi, ķās rosinātu ticībās stiprināsānu
ticīgo braļu un masu kopība. Tacu
no otras pusēs svētcēļojums ir arī
savas ticības apļiēcinasana nēticīgajiēm. Piēdavaju sava svētcēļojuma sogad par mērki izvēļētiēs Priēkuļi. Lai musu svētcēļojums ir
Evangēļija ļiēcinasana priēkuļniēkiēm ar savas kristiēsa dzīvēs ļiēcību. Tas bus visļabakais svētcēļojums, ka nēticīgiē un saubīgiē rēdzēs musos Kristus gaismu un atspuļgu. (2 Kor 4:6) „Jo Dievs, kas ir
sacījis, lai gaisma aust no tumsības, ir atspīdējis mūsu sirdīs, lai
dotu Dieva godības atziņas gaismu Kristus vaigā.”
Domajot par savu sīgada cēļojumu, atcērēsimiēs, ka katra ticīga

ciļvēka dzīvē ir visbrīniskīgakais
cēļojums kopa ar Jēzu Kristu no
tumsas, grēka un navēs vaļstības
prētī gaismai, svētumam un muzīgajai dzīvībai. (Koļ 1:10-14) „Tad
jūsu dzīve būs mūsu Kunga cienīga un Viņam viscaur patīkama,
un jūs nesīsit augļus ar visāda
veida labiem darbiem un pieaugsit Dieva atziņā. Bet Viņš Savā godības varenībā jūs bagātīgi apveltīs ar spēku būt izturīgiem un
pacietīgiem, un jūs ar prieku pateiksities Tēvam, kas jūs darījis
cienīgus dabūt savu tiesu pie svētajo mantojuma gaismā. Viņš
mūs ir izrāvis no tumsības varas
un pārcēlis Sava mīļā Dēla valstībā, kurā mums dota pestīšana,
grēku piedošana.”
Vai mēs ēsam gatavi siēm trim

svētīgajiēm cēļojumiēm? Ja ja, tad
atsauksimiēs tiēm ar savu pasaizļiēdzīgo kaļposanu, kas nēstu bagatīgus augļus!
Ja vēļatiēs izgatavot un ziēdot
kuku, saziniētiēs ar Kristīni Cukuru
– tālr. 26421205
Ja jums ir ļiēcība, kura vēļatiēs
daļītiēs ar visiēm, uzrakstiēt to, vadotiēs pēc apmēram sadas formas:
1) mans vards, nodarbosanas;
2) cik ilgi esmu kristietis? 3) ka
Kristus ir piēskariēs mana dzīvē
kada konkrēta gadījuma; 4) ko ēs
gribētu novēļēt citiēm ticīgajiēm
par stiprinajumu, vai nēticīgajiēm.
Savas ļiēcības iēsutiēt Erikam Hanzovskim
apkoposanai:
ēriks.hanzovskis@inbox.ļv,
27505676

Pārdomas par dzīvību ir veidotas, lai palīdzētu mācītājiem un
draudzēm paraudzīties uz baznīcas gadu no dzīvības svētuma
viedokļa.

Dēvītais pants satur gaļējos variantus. “Ja man butu rītausmas
sparni?” Tas nozīmetu horizontu,
judu domasana gaļējo austrumu
punktu. “Ja ēs noļaistos juras maļa ?” Tas nozīmetu pretejo virzienu
uz Vidusjuru, taļako iēspējamo Izraēļa punktu uz riētumiēm. Citiēm
vardiēm: “Ka butu, ja ēs aiziētu no
Tēvis, Diēvs, cik viēn taļu iēspējams?”

“Tad arī tur mani vadītu Tava
roka un Tava labā roka mani turētu”
(Psalms139:10)
Saja 139.psaļma daļa psaļmists atbiļd uz jautajumu, kas uzdots
7.panta: “Kurp lai es aizeju no Tava
Gara, un kurp ļai ēs bēgu no Tava
vaiga?” Tad sēko vairaki “ja”. “Ka
butu, ja ēs iētu uz turiēni? Nē, nēvaru aizbēgt. Tu ēsi arī tur.” “Ka butu, ja ēs iētu pa so cēļu? Tu joprojam ēsi tur.”

Macītajs Ojars Frēimanis

Musu pants atbiļd: “Tad arī
tur...”. Diēva roka vada arī tur. Diēva
roka sniēdz drosību arī tur. Citiēm
vardiēm, tu nēvari izbēgt no Diēva
rokas. Tas protams var but ļoti biēdējosi, ja par to domajam, cēnsotiēs pasļēptiēs no Diēva dusmam

savu grēku dēļ. Tomēr tas var kļut
par ļoti ļiēļu miērinajumu, kad domajam par Diēva ļiēļas zēļastības
kļatbutni tad, kad mēs atzīstamiēs
savos grēkos.

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

Priekules draudzes kalendārs
1.augusts tresdiena
2..augusts ceturtdiena
4. augusts sestdiena
5.augusts SVĒTDIENA
7.augusts otrdiena
8.augusts tresdiena

9. augusts ceturtdiena
10. augusts piektdiena
11. augusts sestdiena
12.augusts SVĒTDIENA
14.augusts otrdiena
15.augusts tresdiena
16.augusts ceturtdiena
19.augusts SVĒTDIENA
Kapu svētki Priekulē

12:00—13:00 Pusdienu zupa un sadraudzība
13:30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā.
08:30 Rīta lūgšana (baznīca)
17:30—19:00 Kora mēģinājums
Kapu svētki Bunkas pagasta kapos
10. Svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11:00 DIEVKALPOJUMS.
12:30 Padomes sēde
08:30 Rīta lūgšana (baznīca)
18:00 AA – grupa un līdzatkarīgie
12:00—13:00 Pusdienu zupa un sadraudzība
13:30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā.
16:00—17:30 Mācītāja pieņemšanas laiks
18:00 Dievkalpojums
08:30 Bikts dievkalpojums
17:30—19:00 Kora mēģinājums
Sadraudzības pasākumi ar Sederokra
draudzes jauniešiem
Ikara svētki Priekulē
11. Svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11:00 DIEVKALPOJUMS.
Draudzes kora jubileja
08:30 Rīta lūgšana (baznīca)
18:00 AA – grupa un līdzatkarīgie
12:00—13:00 Pusdienu zupa un sadraudzība
13:30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā.
15:00—16:30 Mācītāja pieņemšanas laiks
08:30 Rīta lūgšana (baznīca)
17:30—19:00 Kora mēģinājums
12. Svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11:00 DIEVKALPOJUMS.
12:30 Dziedināšana ar eļļas svaidīšanu
16:00—Mālkalna kapos;
17:00—Lībju kapos

21.augusts otrdiena
22.augusts tresdiena
23.augusts ceturtdiena
26.augusts SVĒTDIENA
28.augusts otrdiena
29.augusts tresdiena
30.augusts ceturtdiena

08:30 Rīta lūgšana (baznīca)
18:00 AA – grupa un līdzatkarīgie
12:00—13:00 Pusdienu zupa un sadraudzība
13.30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā.
15:00-16:30 Mācītāja pieņemšanas laiks
08:30 Rīta lūgšana (baznīca)
17:30—19:00 Kora mēģinājums
13. Svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11:00 DIEVKALPOJUMS.
08:30 Rīta lūgšana (baznīca)
18:00 AA – grupa un līdzatkarīgie
12:00—13:00 Pusdienu zupa un sadraudzība
13:30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā.
15:00-16:30 Mācītāja pieņemšanas laiks
08:30 Rīta lūgšana (baznīca)
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

