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ACUMIRKLIS 

Cik ā tri skrien laiks! Liekas, ka 
nesen sā ku kālpot Priekules drāu-
dze , tāč u pāgā jis jāu ties i gāds. Tā  
ātskātoties sāvā  dzī ve , to kātrs vā-
rām sečinā t. Seni notikumi s k iet 
nāv nemāz tik seni. Lāiks, kās ir 
mu su rī čī bā , ir l oti relātī vs je dziens, 
tāč u tām ir lielā nozī me. Jo lāiks ir 
Dievā dotā dā vānā mums ikvienām 
ār zinā mu nolu ku. Turklā t s is lāikā 
sprī dis visiem čilve kiem ir āts k i-
rī gs. Večājā  Derī bā  me s vārām āt-
rāst vāirā kus ilgdzī votā jus. Pieme -
rām, Metuzā ls dzī vojā 969 gādus! 
(1. Moz 5:27) Tas bija l oti ilgs 
mu z s! Jā s odien čilve ki vāre tu no-
dzī vot tik ilgi, nezinu, ko vin i dārī tu 
un kā di vin i izskātī tos.  

S odienās čilve kā dzī ves ilgums 
ir dāudz māzā ks. Psālmos lāsā m, kā 
(Ps 90:10) „mūsu dzīvības laiks ir 
septiņdesmit gadi un, ja kāds ļoti 
stiprs, astoņdesmit gadi, un mūža 
ieguvums ir grūtums un bēdas. 
Tas paiet ātri, un mēs aizlidojam 
kā ar spārniem.” Ties a m, tie 70, 80 
gādi tā ds āčumirklis vien ir mu z ī gā  
Dievā prieks ā . Pāt Metuzā lā mu z s 
Vin ām s k iet viens mirklis. Tā de l , kā 

mu su dzī vī bās lāiks ir tik ierobe-
ž ots, turklā t mu su džī ves spe kā un 
sāprā tā gādi ir ve l ī sā ki, mums sāvā 
dzī ve jā dzī vo me rk tiečī gi, jo kā  tās 
psālmā  rākstī ts: „mūža ieguvums 
ir grūtums un bēdas.” Ka ds ir cil-
ve kā dzī ves me rk is jeb nolu ks? Vāi 
tikāi mu z ā novākāre  neizbe gāmāis 
gru tums un be dās? 

Dievs ve lās, lāi kātrs čilve ks 
piedzī votu mūžīgo dzī vī bu. Proti, 
Vin s  grib noā rdī t s ī s mums tik mie-
siski sā pī gā s lāikā robez ās un vietā  
dot veselī bu, spe ku, moz umu un 
bezgālī bu. Ikviens to vār iegu t bez 
ī paš a m pū lē m. Tač ū nē viši to vē laš 
sān emt, jo grib dzī vot tikāi s odie-
nāi, brī dim kās ir tikāi viens āču-
mirklis. 

Cel s  uz mu z ī go dzī vī bu iesā kās 
ār sāvā l āunumā un gre ku āpzinā -
s ānos, gre ku noz e los ānu un pās ā 
bezspe čī bās ātzī s ānu. Tā lā k s is čel s  
čilve ku pieved Je zum Kristum—
pātiesām Dievām un pātiesām Cil-
ve kām, kurs  ir izdārī jis to, ko me s 
pās i nespe jām. Vin s  ir izpirčis ār 
sāvu nā vi pie krustā mums pienā -
kus os nā ves sodu. Tād, kād mu su 



sirdis piedzī vo tičī bās āpskāidrī bu 
pār to, kās Je zus ir un ko Vin s  mu su 
de l  ir pāveičis, vārām bu t dros i—
me s piedzī vosim kopā  ār Vin u ārī  
mu z ī bu. 

Mu su dzī ve ir tikāi tā ds ī ss lāi-
kā brī dis, kā  Dievā vā rds sākā 

(2.Pe t 3:8): „viena diena Tam 
Kungam ir kā tūkstoš gadi un 
tūkstoš gadi kā viena diena.” Ta -
de l  čentī simies s o mums ātve le to 
lāiku izmāntot sāprā tī gi! 

 
Mā čī tā js Ojā rs Freimānis   

Mūsu draudzes siltas zupas  
izdales darbības ikdiena. 

  

 Mu su drāudze  siltā s zupās iz-
dāle āizsā kā s no 2010. gādā mārtā 
me nes ā pe č Mā rtin ā Cukurā ieros-
mes un iničiātī vās. Sā kumā  zupu 
me s pāsu tī jā m slimnī čās virtuve , 
ve lā k sā kā m vest no kāfejnī čās 
''Ikars''. Ikdiena  silto zupu drau-
dzes mā jā  vār sān emt āp 26 čilve ki, 
jo tik porčijās no kāfejnī čās me s 
pāsu tā m, un tās izmāksā  10.40 Ls. 
Ziedojumos pār s o zupu me s sān e-
mām āp 2-4 Ls. Stārpī bā tiek sā-
māksā tā no drāudzes lī dzekl iem.  
Silto zupu kātru tres dienu no 12.00 
lī dz 13.00 drāudzes nāmā  pie 
mums nā k sādrāudzī bā  pāe st dāz ā -
di čilve ki: gān bezdārbnieki, gān sā-
biedrisko dārbu veiče ji, čilve ki ār 
ī paš a m vajadzī ba m, gan gadī jūma 
dārbā veiče ji, pensionā ri. Trijiem 
večā kiem čilve kiem zupā tiek nogā -
dā tā vin iem dzī ves vietā s. Pe de jā  
lāikā  ār otro e dienu mu s ātbālstā 
pāreiztičī go drāudze. Pirms pus-
dienās zupās notiek sve tbrī dis mā -
čī tā jā vādī bā , kurā  me s pāteičī bā  
āizlu dzām pār s o iespe ju bu t kopā  
sādrāudzī bā  ār Dievu un nobāudī t 
s os e dienus. Atčere simies, kā ie-
prieks  me s ār lielu uzmānī bu un āt-

bildī bu reizi nede l ā  pāe dinā jā m 12
-15 školaš vēčūma bē rnūš no maz-
nodros inā tā m g imene m.  2011. ga-
dā  zupās iegā dei tikā izlietoti 
588.80 Ls. Liela ka  dal a no s ī s sum-
mās 354.30 Ls sāstā dī jā drāudzes 
ločekl u ziedojumi. Lāi zupās izdāle 
dārbotos, sāvu pālī dzī bu pieliek 
brī vprā tī gie dārbinieki, mu su drāu-
dzes ločekl i – Ire nā, Guntā, Inese, 
Inā rs un s ī  rākstā āutors. Pie zupās 
ātves ānā s kātru tres dienu pālī dz 
ārī  Modris.  

 Ar Borisā un Inā rās Teterevā 
fondā ātbālstu mu su drāudzes zu-
pās izdāles vietā piedālī jā s lābdārī -
bās iničiātī vā  ''Kopgālds – siltās 
māltī tes ātbālsts'' un sān e mā no s ī  
fondā lī dzfinānse jumu 480 Ls āp-
me rā  10 me nes iem no 2012. gādā 
septembrā lī dz 2013.gādā ju nijām. 
Lī gums ār s o fondu pārākstī ts, un 
mu su drāudze vāre s iegā dā ties pār 
40 Ls traukus, par 40 Ls te jkannu, 
pār 100 Ls jāunu elektrisko u dens 
sildā mo boileri, un 10 me nes us vā-
re sim sān emt 30 Ls kātru me nesi 
lī dzfinānse jumu zupās iegā dei. Tā-
č u župās iegā de kātru me nesi iž-
māksā  10.40x4=41.60 vāi 
10.40x5=52 Ls. Pa re ja  starpī ba ja -
sāmāksā  drāudzei. Tā pe č āičinu ik-
vienu piedālī ties tres dienā s s ājā  



sādrāudzī bā  un ār sāvu ziedojumu 
ātbālstī sim lī dzčilve kus, kuriem ne-
piečies āmā pālī dzī bā, ātbālsts gru -
tā  dzī ves brī dī  un kuriem kāut vāi 
reizi nede l ā me s vārām iedot siltu 
ē diēnū ūn ta da  vēida   varam vin ūš 
iepriečinā t. Kā dā  dziesmā  ir s ā di 
vā rdi -Te es esmu Kungs; ļaužu sā-
pes saprotu, rūpēšos par nabagiem, 
viņiem galdu klāšu, došu maizi la-
bāko, lai tiem sirdis priecātos. Un tā 
mums radās iespēja iesniegt vēl vie-
nu projektu – atbalsts reģionālajām 
labdarības organizācijām no fonda 

Ziedot.lv un, iespējams, saņemsim 
finansējumu līdz 750 Ls draudzes 
mājas logu nomaiņai. Ja mēs esam 
devēji, tad arī mums tiek dots. Prie-
cīgam devējam Dieva mīlestība un 
žēlastība. 

 Aičinu jāunus pālī gus pie zu-
pās izdāles, un, iespe jāms, vāre sim 
to dārī t divās reizes nede l ā  tuvā kā  
nā kotne . Lī dzčilve ki mums tikāi pā-
teičī gi pār to. 

Voldemārs –  

Priekules draudzes kalendārs 
1. novembris ceturtdiena  08:30 BIKTS dievkalpojums (baznī ca ) 
                                             7:30—19:00 Kora mēģinājums   
4. novembris  SVĒTDIENA    23. svētdiena pēc Vasarsvētkiem 
       10:00—Svētdienas skola 
       11:00 DIEVKALPOJUMS 
       12:30—Padomes sēde  
6. novembris otrdiena   08:30 Rīta lūgšana (baznī ca ) 

                          18:00 AA – grupa un līdzatkarīgie 
7. novembris tres diena   12:00—13:00  Pusdienu zupa un sadraudzība 
       13:30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā 
       14:30 Bībeles stunda 
       16:00 Mācītāja pieņemšanas laiks 
8. novembris ceturtdiena  08:30 Rīta lūgšana (baznī ca ) 
                                          17:30—19:00 Kora mēģinājums    
11. novembris SVĒTDIENA    24.  svētdiena pēc Vasarsvētkiem (La c ple s a diena) 
       10:00—Svētdienas skola 
       11:00 DIEVKALPOJUMS      
13. novembris  otrdiena  08:30 Rīta lūgšana (baznī ca ) 

                          18:00 AA – grupa un līdzatkarīgie 
14. novembris  tres diena  12:00—13:00 Pusdienu zupa un sadraudzība 
       13.30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā 
       14:30 Bībeles stunda 
       16:00 Mācītāja pieņemšanas laiks 
15. novembris  ceturtdiena  08:30 Rīta lūgšana (baznī ca ) 
                                  17:30—19:00 Kora mēģinājums  
18. novembris SVĒTDIENA    25.  svētdiena pēc Vasarsvētkiem  
       10:00—Svētdienas skola 
       11:00  DIEVKALPOJUMS 
       12:30 Dziedināšana ar eļļas svaidīšanu 
       17:30 Valsts svētku ekumēnisks dievkalpojums 



20. novembris otrdiena   08:30 Rīta lūgšana (baznī ca ) 
       18:00 AA – grupa un līdzatkarīgie 
21. novembris  tres diena  12:00—13:00  Pusdienu zupa un sadraudzība 
       13:30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā 
       14:30 Bībeles stunda 
       16:00 Mācītāja pieņemšanas laiks  
22. novembris  ceturtdiena  08:30 Rīta lūgšana (baznī ca ) 
       17:00—19:00 Kora mēģinājums 
24. novembris sestdiena  SVECĪŠU VAKARS 
       15:00—Lībju kapos 
       16:00—Mālkalna kapos 
25. novembris SVĒTDIENA    MŪŽĪBAS SVĒTDIENA  
       10:00—Svētdienas skola 
       11:00 DIEVKALPOJUMS 
27. novembris  otrdiena  08:30 Rīta lūgšana (baznī ca ) 

                          18:00 AA – grupa un līdzatkarīgie 
28. novembris tres diena  12:00—13:00 Pusdienu zupa un sadraudzība 
       13:30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā 
       14:30 Bībeles stunda 
       16:00 Mācītāja pieņemšanas laiks 
29. novembris  ceturtdiena  08:30 Rīta lūgšana (baznī ca ) 
       17:00—19:00 Kora mēģinājums 
30. novembris piektdiena  18:00 koncerts GAISMIŅAS 
         

 
 
Bunkas draudzes kalendārs 
 
11. novembris SVĒTDIENA   24. svētdiena pēc Vasarsvētkiem 
       14:00 DIEVKALPOJUMS 
 
25. novembris SVĒTDIENA    MŪŽĪBAS SVĒTDIENA  
       14:00  DIEVKALPOJUMS 
        
 

 

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

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

Bunkās drāudzes prieks nieče 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

