
 

 

 

 

 

 

1. decembris – 31. decembris  2012. Nr 12 (108) 

 

VAKARS UN RĪTS 

„Un tapa vakars un rīts…” (1. 
Moz 1:5). Š ie vā rdi, kās rākstī ti vi-
sumā, pāsāules, dzī vā s dābās, dzī v-
nieku un cilve kā rādī s ānās stā stā , 
āicinā mu s pā rdomā t pār sāvu dzī -
vi, kās ārī  ir me rā mā kā dā s lāikā ro-
bez ā s. Mums gān gribe tos sācī t, kā 
mu su dzī ves cikls ir prete js s im Bī -
beles vā rdām, proti, kā vispirms ir 
rīts un tad vakars, ar rī tu saistot 
sāvu piedzims ānu un ār vākāru sā-
vu neizbe gāmo nā vi. 

Domā jot pār cilve kā lāikā limi-
tiem s ājā  pāsāule , āicinu pādomā t 
pār to, cik dāudz vāi māz Dievs 
mums lāiku ir pies k ī ris tām. Ps 90 
teikts, kā cilve kā mu z s ir 70-80 gā-
di, kās nāv pā rā k dāudz. Jā s os gā-
dus pā rre k inā m dienā s, iznā k 25 
lī dz 29 tu kstos i, jā stundā s, tād 600 
lī dz 700 tu kstos i. Škāitl i s k iet lieli, 
bet zinā m, cik tās ir māz, lāi pāveik-
tu dzī ve  kā dās lielās lietās. Neāp-
s āubā mi, kā vislielā kā  lietā kātrā 
cilve kā dzī ve  ir izveidot stābilās un 
nesātricinā mās āttiecī bās ār Dievu. 
Kā  to redzām, tād vāirums cilve -
kiem s ājā  pāsāule  tām nepietiek 
lāikā un Dievā dā vā tā s 700 000 

stundās ir pār māz. Tās tā de l , kā 
me s nesāistā m sāvu dzī vi ār Dievā 
rādī s ānās kā rtī bu, proti, kā vis-
pirms ir vakars un tikāi tād rīts. 

Pirmkā rt. Kristus, kurā ātnā k-
s ānu sā ksim svine t Adventā lāikā , 
un turpinā sim gāvile t Ziemsve tkos, 
cel u uz Dievā vālstī bu un godī bu ie-
sā kā ties i no vakara. Jeb, lai piedzī -
votu Dievā De lām doto visu varu 
debesīs un virs zemes, Vin am bija 
jā iziet cāuri nā ves vā rtiem. Kristus 
uzvārās cel s  un triumfs, tā tād, iesā -
kā s ār Vin ā vakaru, jeb na vi pie 
krustā. Tikāi pe c tām sekojā Kristus 
rīts. Jeb Lieldienas rī ta  Vin s  aug-
s ā mce lā s no nā ves jāunāi dzī vei. 

Otrkā rt. Kristies ā ī stā  dzī ve ie-
sā kās ār vakaru. Tas ir, mums vis-
pirms ir jā nomirst gre kām, netāis-
nī bāi, ienāidām un l āunumām, kās 
mu sos dzī vo lī dz ār veco A dāmu. 
Mums ir jā ātsākā s no veciem, Dievā 
diskrimine jos iem ierādumiem un 
vecā s gre cī gā s dzī ves. Tikāi tād pie-
nā k mu s ātdzims ānās un pā rrādī s ā-
nās rīts, tikai tad kl u stam par jaun-
ā m bū tnē m Kristū  Jē zū , tikāi tād 
piedzī vojām pātiesu spe ku un ener-



ģ ijū sāvāi dzī vēi. 

Tres kā rt. Mu z ī gā  dzī ve cilve -
kām ir iespe jāmā vienī gi pe c vaka-
ra. Ka  Dieva va rds saka: „ja kviešu 
grauds nekrīt zemē un nemirst, 
viņš paliek viens; bet, ja viņš 
mirst, viņš nes daudz augļu.” (Jn  
12:24) un „mēs visi, kas Jēzus 
Kristus Vārdā esam kristīti, esam 
iegremdēti Viņa nāvē” (Rom 6:3). 
Tikāi pe c s ī  reize m sā pī gā  un ne 

pā rā k pātī kāmā  vākārā sekos gāi-
s āis un nebeidzāmāis rīts. Rī ts, pie 
kurā āpstā sies lāiks un vāirs nebu s 
jā skāitā ne gādi, ne dienās, ne stun-
dās. Tās bu s lāiks kopā  ār mu su De-
besu Te vu un vin ā De lu debesī s, jeb 
ātgriezī simies tur, no kurienes viss 
sā kā s: „Iesākumā Dievs radīja de-
besis…”  

 
Mā cī tā js Ojā rs Freimānis   

 

30. novembrī  plkst. 18:00  

„GAISMAS CEĻŠ” 

Liepā jās be rnu ānsāmblis 
„Gaismin as”,  

vādī tā jā Dzintrā ORBA,  

koncertmeistārs Normunds 
KALNIN Š 

 

 

9. decembrī  plkst. 15:00  

„NĀC, KLUSA NAKTS...” 

Kāle tu pāgāstā mu zikās  

kolektī vi,  

vādī tā jā Olitā MAUERZAKA 

 

 

14. decembrī  plkst. 14:00  

„MAZU BRĪDI PIRMS...” 

Priekules novādā skolu kori un 
ānsāmbl i, Priekules Mu zikās 

un Mā kslās skolās āudze kn i un 
pedāgogi. 

 

 

 

 

26. decembrī  plkst. 16:00  

OTRAJOS ZIEMSVĒTKOS – 

 tradiciona la s melodijas  

mu sdienī gā  skāne jumā ... 

komponists Andris ENIN Š  ār 
drāugiem. 

  

Adventa – Ziemsvētku un Jaunā gada pasākumu kalendārs 

Priekules evaņģēliski luteriskajā baznīcā 



Priekules draudzes kalendārs 

2. decembris  SVĒTDIENA    ADVENTA 1.svētdiena 
       10:00—Svētdienas skola 
       11:00 DIEVKALPOJUMS 
       13:00—Svinīga Adventa vainaga atklāšana un  
       1.sveces iedegšana Priekulē  
4. decembris otrdiena   08:30 Rīta lūgšana (baznī ca ) 

                          18:00 AA – grupa un līdzatkarīgie 
5. decembris tres diena   12:00—13:00  Pusdienu zupa un sadraudzība 
       13:30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā 
       14:30 Bībeles stunda 
       16:00 Mācītāja pieņemšanas laiks 
6. decembris ceturtdiena  08:30 Rīta lūgšana (baznī ca ) 
                                          17:30—19:00 Kora mēģinājums    
9. decembris SVĒTDIENA     ADVENTA 2. svētdiena 
       10:00—Svētdienas skola 
       11:00 DIEVKALPOJUMS 
       13:00—Adventa 2.sveces svinīga iedegšana  
       Priekulē 
       15:00—Kalētu mūzikas kolektīvu koncerts  
11. decembris  otrdiena   08:30 Rīta lūgšana (baznī ca ) 

                          18:00 AA – grupa un līdzatkarīgie 
12. decembris  tres diena  12:00—13:00 Pusdienu zupa un sadraudzība 
       13.30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā 
       14:30 Bībeles stunda 
       16:00 Mācītāja pieņemšanas laiks 
13. decembris  ceturtdiena  08:30 Bikts dievkalpojums (baznī ca ) 
                                  17:30—19:00 Kora mēģinājums  
14. decembris piektdiena   14:00 Priekules novada  skolu koru koncerts  
16. decembris SVĒTDIENA    ADVENTA 3. svētdiena 
       10:00—Svētdienas skola 
       11:00 DIEVKALPOJUMS 
       13:00—Adventa 3.sveces svinīga iedegšana  
       Priekulē 
18. decembris otrdiena   08:30 Rīta lūgšana (baznī ca ) 
       18:00 AA – grupa un līdzatkarīgie 
19. decembris  tres diena  12:00—13:00  Pusdienu zupa un sadraudzība 
       13:30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā 
       14:30 Bībeles stunda 
       16:00 Mācītāja pieņemšanas laiks  
20. decembris  ceturtdiena  08:30 Rīta lūgšana (baznī ca ) 
       17:00—19:00 Kora mēģinājums 
23. decembris SVĒTDIENA    ADVENTA 4. svētdiena 
       10:00—Svētdienas skola 
       11:00 DIEVKALPOJUMS 
       13:00—Adventa 4.sveces svinīga iedegšana  
       Priekulē 



24. decembris PIRMDIENA  KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒVAKARS 
       17:00—SVĒTVAKARA DIEVKALPOJUMS 
25. decembris OTRDIENA  KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKI 
       11:00—KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKU  
       dievkalpojums, pēc dievkalpojuma: 
       Ziemsvētku eglīte draudzes namā  
26. decembris TREŠDIENA  OTRIE ZIEMSVĒTKI 
       16:00—Svētbrīdis/koncerts:  
       Tradicionālās melodijas mūsdienīgā skanējumā 
27. decembris  ceturtdiena  08:30 Rīta lūgšana (baznī ca ) 
30. decembris SVĒTDIENA  Svētdiena pēc Ziemsvētkiem 
       10:00—Svētdienas skola 
       11:00 DIEVKALPOJUMS 

 
Bunkas draudzes kalendārs 
 
24. decembris PIRMDIENA  KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒVAKARS 
       19:00  MUZIKĀLS SVĒTBRĪDIS BAZNĪCAS DRUPĀS 
       Draudzes ansambļa 10. gadadiena 
 

 

Mīļi sveicu Priekules draudzes locekļus, draudzes padomi, Bībeles stundu  
dalībniekus, draudzes Svētdienas Skolu un visus, kas aktīvi piedalās draudzes 
kalpošanā tās dažādajās dimensijās Kristus piedzimšanas svētkos! 
 

Mīļi sveicu Bunkas draudzes locekļus, draudzes padomi un visus, kas aktīvi 
piedalās draudzes dzīvē Kristus piedzimšanas svētkos! 

 

Ju su mā cī tā js Ojā rs Freimānis 

Drāudz u mā cī tā js Ojārs Freimanis m.t. 26476209 un t . 63429557  

Priekules drāudzes prieks nieks Mārtiņš Cukurs   t . 63454852, 
m.t .26534381  

Bunkās drāudzes prieks niece Irute Ziņģe ,t .26128491  

Atbildī gāis pār izdevumu Voldemārs Vilerts ,  t .63461647  

Ierosinā jumus un ātsāuksmes su tiet: priekules@lelb.lv   

mailto:priekules@lelb.lv

