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ACUMIRKLIS
Cik ātri skrien laiks! Liekas, ka
nesen sāku kālpot Priekules drāudze, tāču pāgājis jāu tiesi gāds. Tā
ātskātoties sāvā dzīve, to kātrs vārām sečināt. Seni notikumi skiet
nāv nemāz tik seni. Lāiks, kās ir
musu rīčībā, ir loti relātīvs jedziens,
tāču tām ir lielā nozīme. Jo lāiks ir
Dievā dotā dāvānā mums ikvienām
ār zināmu noluku. Turklāt sis lāikā
sprīdis visiem čilvekiem ir ātskirīgs. Večājā Derībā mes vārām ātrāst vāirākus ilgdzīvotājus. Piemerām, Metuzāls dzīvojā 969 gādus!
(1. Moz 5:27) Tas bija loti ilgs
muzs! Jā sodien čilveki vāretu nodzīvot tik ilgi, nezinu, ko vini dārītu
un kādi vini izskātītos.
Sodienās čilvekā dzīves ilgums
ir dāudz māzāks. Psālmos lāsām, 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.” Tiesam, tie 70, 80
gādi tāds āčumirklis vien ir muzīgā
Dievā prieksā. Pāt Metuzālā muzs
Vinām skiet viens mirklis. Tādel, kā

musu dzīvībās lāiks ir tik ierobežots, turklāt musu džīves spekā un
sāprātā gādi ir vel īsāki, mums sāvā
dzīve jādzīvo merktiečīgi, jo kā tās
psālmā rākstīts: „mūža ieguvums
ir grūtums un bēdas.” Kads ir cilvekā dzīves merkis jeb noluks? Vāi
tikāi muzā novākāre neizbegāmāis
grutums un bedās?
Dievs velās, lāi kātrs čilveks
piedzīvotu mūžīgo dzīvību. Proti,
Vins grib noārdīt sīs mums tik miesiski sāpīgās lāikā robezās un vietā
dot veselību, speku, mozumu un
bezgālību. Ikviens to vār iegut bez
īpašam pūlēm. Tačū nē viši to vēlaš
sānemt, jo grib dzīvot tikāi sodienāi, brīdim kās ir tikāi viens āčumirklis.
Cels uz muzīgo dzīvību iesākās
ār sāvā lāunumā un greku āpzināsānos, greku nozelosānu un pāsā
bezspečībās ātzīsānu. Tālāk sis čels
čilveku pieved Jezum Kristum—
pātiesām Dievām un pātiesām Cilvekām, kurs ir izdārījis to, ko mes
pāsi nespejām. Vins ir izpirčis ār
sāvu nāvi pie krustā mums pienākusos nāves sodu. Tād, kād musu

sirdis piedzīvo tičībās āpskāidrību
pār to, kās Jezus ir un ko Vins musu
del ir pāveičis, vārām but drosi—
mes piedzīvosim kopā ār Vinu ārī
muzību.

(2.Pet 3:8): „viena diena Tam
Kungam ir kā tūkstoš gadi un
tūkstoš gadi kā viena diena.” Tadel čentīsimies so mums ātveleto
lāiku izmāntot sāprātīgi!

Musu dzīve ir tikāi tāds īss lāikā brīdis, kā Dievā vārds sākā

Māčītājs Ojārs Freimānis

Mūsu draudzes siltas zupas
izdales darbības ikdiena.
Musu drāudze siltās zupās izdāle āizsākās no 2010. gādā mārtā
menesā peč Mārtinā Cukurā ierosmes un iničiātīvās. Sākumā zupu
mes pāsutījām slimnīčās virtuve,
velāk sākām vest no kāfejnīčās
''Ikars''. Ikdiena silto zupu draudzes mājā vār sānemt āp 26 čilveki,
jo tik porčijās no kāfejnīčās mes
pāsutām, un tās izmāksā 10.40 Ls.
Ziedojumos pār so zupu mes sānemām āp 2-4 Ls. Stārpībā tiek sāmāksātā no drāudzes līdzekliem.
Silto zupu kātru tresdienu no 12.00
līdz 13.00 drāudzes nāmā pie
mums nāk sādrāudzībā pāest dāzādi čilveki: gān bezdārbnieki, gān sābiedrisko dārbu veičeji, čilveki ār
īpašam vajadzībam, gan gadījūma
dārbā veičeji, pensionāri. Trijiem
večākiem čilvekiem zupā tiek nogādātā viniem dzīves vietās. Pedejā
lāikā ār otro edienu mus ātbālstā
pāreiztičīgo drāudze. Pirms pusdienās zupās notiek svetbrīdis māčītājā vādībā, kurā mes pāteičībā
āizludzām pār so iespeju but kopā
sādrāudzībā ār Dievu un nobāudīt
sos edienus. Atčeresimies, kā ieprieks mes ār lielu uzmānību un āt-

bildību reizi nedelā pāedinājām 12
-15 školaš vēčūma bērnūš no maznodrosinātām gimenem. 2011. gadā zupās iegādei tikā izlietoti
588.80 Ls. Lielaka dala no sīs summās 354.30 Ls sāstādījā drāudzes
ločeklu ziedojumi. Lāi zupās izdāle
dārbotos, sāvu pālīdzību pieliek
brīvprātīgie dārbinieki, musu drāudzes ločekli – Irenā, Guntā, Inese,
Inārs un sī rākstā āutors. Pie zupās
ātvesānās kātru tresdienu pālīdz
ārī Modris.
Ar Borisā un Inārās Teterevā
fondā ātbālstu musu drāudzes zupās izdāles vietā piedālījās lābdārībās iničiātīvā ''Kopgālds – siltās
māltītes ātbālsts'' un sānemā no sī
fondā līdzfinānsejumu 480 Ls āpmerā 10 menesiem no 2012. gādā
septembrā līdz 2013.gādā junijām.
Līgums ār so fondu pārākstīts, un
musu drāudze vāres iegādāties pār
40 Ls traukus, par 40 Ls tejkannu,
pār 100 Ls jāunu elektrisko udens
sildāmo boileri, un 10 menesus vāresim sānemt 30 Ls kātru menesi
līdzfinānsejumu zupās iegādei. Tāču župās iegāde kātru menesi ižmāksā
10.40x4=41.60
vāi
10.40x5=52 Ls. Pareja starpība jasāmāksā drāudzei. Tāpeč āičinu ikvienu piedālīties tresdienās sājā

sādrāudzībā un ār sāvu ziedojumu
ātbālstīsim līdzčilvekus, kuriem nepiečiesāmā pālīdzībā, ātbālsts grutā dzīves brīdī un kuriem kāut vāi
reizi nedelā mes vārām iedot siltu
ēdiēnū ūn tada vēida varam vinūš
iepriečināt. Kādā dziesmā ir sādi
vārdi -Te es esmu Kungs; ļaužu sāpes saprotu, rūpēšos par nabagiem,
viņiem galdu klāšu, došu maizi labāko, lai tiem sirdis priecātos. Un tā
mums radās iespēja iesniegt vēl vienu 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. Priecīgam devējam Dieva mīlestība un
žēlastība.
Aičinu jāunus pālīgus pie zupās izdāles, un, iespejāms, vāresim
to dārīt divās reizes nedelā tuvākā
nākotne. Līdzčilveki mums tikāi pāteičīgi pār to.
Voldemārs –

Priekules draudzes kalendārs
1. novembris ceturtdiena
4. novembris SVĒTDIENA

6. novembris otrdiena
7. novembris tresdiena

8. novembris ceturtdiena
11. novembris SVĒTDIENA
13. novembris otrdiena
14. novembris tresdiena

15. novembris ceturtdiena
18. novembris SVĒTDIENA

08:30 BIKTS dievkalpojums (baznīca)
7:30—19:00 Kora mēģinājums
23. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
10:00—Svētdienas skola
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
14:30 Bībeles stunda
16:00 Mācītāja pieņemšanas laiks
08:30 Rīta lūgšana (baznīca)
17:30—19:00 Kora mēģinājums
24. svētdiena pēc Vasarsvētkiem (Lacplesa diena)
10:00—Svētdienas skola
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
14:30 Bībeles stunda
16:00 Mācītāja pieņemšanas laiks
08:30 Rīta lūgšana (baznīca)
17:30—19:00 Kora mēģinājums
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
21. novembris tresdiena

22. novembris ceturtdiena
24. novembris sestdiena
25. novembris SVĒTDIENA
27. novembris otrdiena
28. novembris tresdiena

29. novembris ceturtdiena
30. novembris piektdiena

08:30 Rīta lūgšana (baznīca)
18:00 AA – grupa un līdzatkarīgie
12:00—13:00 Pusdienu zupa un sadraudzība
13:30 Dievkalpojums slimnīcas kapelā
14:30 Bībeles stunda
16:00 Mācītāja pieņemšanas laiks
08:30 Rīta lūgšana (baznīca)
17:00—19:00 Kora mēģinājums
SVECĪŠU VAKARS
15:00—Lībju kapos
16:00—Mālkalna kapos
MŪŽĪBAS SVĒTDIENA
10:00—Svētdienas skola
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
14:30 Bībeles stunda
16:00 Mācītāja pieņemšanas laiks
08:30 Rīta lūgšana (baznīca)
17:00—19:00 Kora mēģinājums
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

