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SKATOTIES ATPAKAĻ, LŪKOTIES UZ PRIEKŠU 

Februā rā me nesis mu su bāznī cā  
trādicionā li, ir lāiks, kād jā āpkopo visi 
dāti pār ieprieks e jo gādu un tie jā ie-
sniedz bāznī cās virsvāldei. Tā de l  s ājā  
reize  ve los sniegt ārī  drāudzei ī su pā r-
skātu pār pāveikto, kā  ārī  ieskice t dāz us 
mu su nā kotnes nodomus.   

Sā ksim ār lielā ko ve rtī bu drāudze —
mums pās iem, kās nesām Kristus vā rdu, 
proti, drāudzes locekl iem. Sālī dzinot ār 
ieprieks e jo ātskāites periodu, 
2011.gādu, esām skāitliski nedāudz pie-
āugus i: no 173 uz 181. Tās nāv dāudz, 
bet tome r iepriecinā, jo lī dzī gs pieāu-
gums nove rojāms vide jā  iksve tdienās 
āpmekle jumā , jo s eit no 41 dievlu dze jā 
2011.gādā  esām klā tesos i 48 - 
2012.gādā , tā tād pieāugums 7 cilve ki 
sve tdienā . Lielā kāis iepriecinā jums ir 
pār kopī go Sve tā  Vākāre dienā sān e me ju 
skāitā pieāugumu, kur no 1597- 
2011.gādā , esām āugus i lī dz 2150—
pieāugot pār 553! Tās gālvenokā rt noti-
cis tā de l , kā prāktiski kātrā  sve tdienā  
(izn emot dāz ās reizes mā cī tā jā prom-
bu tne ), kā  ārī  reizi me nesī  tres dienās vā-
kārā  Sve tāis Vākāre diens tiek svine ts.  

Iepriecinā fākts, kā 2012.gādā  ir ie-
ve rojāmi āudzi kristī to be rnu skāits: no 
3 uz 14, tā pāt pieāugus o kristī bās: no 4 
uz 11, ārī  iesve tī bās, no 4 uz 18. Lāulā to 
skāits ir pieāudzis no 3 pā riem 
2011.gādā  lī dz 7 pā riem 2012.gādā . 
Audzis ārī  dievkālpojumu skāits, ār Sve -

to Vākāre dienu pār 11, no 50 uz 61, mā j-
āpmekle jumi ār Sve to Vākāre dienu, ie-
skāitot Priekules slimnī cā  esos o luterti-
cī go āpmekle jumus no 2 uz 32. 

Jāunā trādī cijā mu su drāudze  ir rei-
zi me nesī  ceturtdienās rī tā  svine t Bikts 
dievkālpojumus. S ājos dievkālpojumos 
me s pādzil inā ti izzinā m sāvus gre kus, 
ātspogul ojot tos uz Bāus l u fonā, kā  ārī  
tiek sān emtā roku uzliks ānā un gre ku 
ātlāis ānā. Ve le tos āicinā t s ājos dievkāl-
pojumos piedālī ties pe c iespe jās vāirā -
kiem drāudzes locekl iem, jo roku uzlik-
s ānā un individuā lā gre ku ātlāis ānā ir 
iespe jāmā tikāi s ājos dievkālpojumos un 
individuā lājā s bikts reize s pie mā cī tā jā. 
Reizi me nesī  pādzil inā ti izsu dze t sāvus 
gre kus Dievā prieks ā  nāv pār dāudz. Tā -
pāt reizi me nesī , tres ājā  sve tdienā  mums 
notiek dziedinā s ānās dievkālpojumi ār 
el l ās svāidī s ānās liturg iju. S ie dievkālpo-
jumi ir lābi āpmekle ti, jo slimojām jāu 
me s visi. Tome r gribu ātgā dinā t, kā ne 
mā cī tā js, ne bī skāpā sve tī tā  el l ā, bet 
Kungs Je zus Kristus un ticī bā uz Vin u ir 
tās, kās mu s dziede  no visā m kāite m. 

Diemz e l mums ir ārī  kā dās negātī -
vās tendences, proti, jāunies u āktivitā tes 
ir krietni sāmāzinā jus ā s. Protāms, kā to 
ir izrāisī jus i vāirā ki fāktori, ieskāitot 
jāunies u dzī ves vietās, kās biez i nāv 
Priekule un noslogotī bu dārbā  un studi-
jā s. Tā pāt mums jā mekle  jāunies u kālpo-
s ānās vādī tā js. Ve los āicinā t s ājā  kālpo-



s ānā  ikvienu, kās ju tās sirdī  jāuns, un 
kurs  bu tu gātāvs to uzn emties. 

Tāgād pār budz etu. Kope jā  iezī me 
ir pozitī vā ārī  s eit, esām ien e mus i 111% 
no plā notā  un izdevus i sāvukā rt 99%. 
Drāudzes kope jie ienā kumi 2012.gādā  ir 
turpāt 10 000 Ls, sālī dzinot ār 8728 Ls 
2011.gādā . Re k inot uz vienu drāudzes 
locekli, tās sāstā dā 2.70 Ls me nesī , kās 
ir l oti, l oti māz. Bet reālitā te ir tā dā, kā 
drāudzes lielā ko pienesumu rādā tie 
drāudzes locekl i, kuri nā k regulā ri uz 
dievkālpojumiem, un tie vide ji ir 48 cil-
ve ki me nesī . Vin i me nesī  drāudzei zie-
do, tā tād 10,40 Ls, jeb 2,60 Ls ik sve tdie-
nu. Vāi tā  bu tu Dievām piederos ā  desmi-
tā  tiesā no me nes ā ien e mumā? Tād jāu 
iznā k, kā mu su drāudzes āktī vie locekl i 
me nesī  ien em tikāi āp 100 Ls. Skāitl i ir 
nepielu dzāmi, un tie ātklā j pātiesī bu pār 
to, cik lielā  me rā  esām gātāvi kālpot Die-
vām cāur sāvu drāudzi ār to, ko Dievs 
mums dā vā . Uz s o skāitl u fonā vārām 
kātrs pāre k inā t, cik dāudz vāi māz me s 

esām gātāvi dot Tām Kungām. 

Šajā gadā mums draudzei ir liela jubi-
leja, 330.gadadiena, kopš dievnama uzcel-
šanas un 15.gadadiena, kopš atjaunotā 
dievnama iesvētīšanas. Šos svētkus svinē-
sim 9.jūnijā, tūdaļ pēc LELB Sinodes 7.un 
8.junijā. Svētku dievkalpojums paredzēts 
9.jūnijā plkst.15:00, dodot iespēju piedalī-
ties visiem uzaicinātajiem viesiem. Pro-
tams, ka šīm svinībām ir nepieciešami lī-
dzekļi, kas nav speciāli ieplānoti šī gada 
budžetā, paļāvībā uz to, ka cilvēki būs at-
vērti ziedot īpaši šim pasākumam. 

Dievs līdz šim ir rūpējies par mums, 
un mēs ticam, ka Viņš to turpinās, ja vien 
paliksim Viņam uzticīgi. Apustulis Pāvils 
mums atgādina 2.Kor 9:7 „Ikviens lai dara, 
kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sir-
di vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs 
mīl.” Tad nu paliksim un pieaugsim šajā 
mīlestībā! 

Mā cī tā js Ojā rs Freimānis  

Ar Pelnu dienu sā kās gāve n ā lāiks, kās 
ilgst 40 dienās (izn emot sve tdienās). 
Pelnu pele kā , tā pāt kā  violetā  liturg iskā  
krā sā simbolize  noz e lu. Pelni ārī  ātgā di-
nā, kā me s bez Dievā z e lāstī bās esām 
niecī gi. 
 Bī beles pāsāule  cilve ki, kās nonā cā 
izmisumā  vāi sāprātā sāvu vāinu, 
„sāple sā sāvās dre bes, āpg e rbā māisu un 
kāisī jā pelnus uz sāvās gālvās.” (Esteres 
gr. 4) Je zus ārī  min s o pārādumu, kād 
Vin s  brī dinā pilse tās, kur Vin ā brī numi 
visvāirā k bijā notikus i, kā tā s no gre -
kiem neātgriezā s: 
„Vai Tev, Horacina! Vai tev, Betsaida! 
Jo, kad Tirā vai Sidonā būtu tādi brī-
numi notikuši, kas pie jums notika, 
tad tie jau sen būtu grēkus nožēlojiūs 
maisos un pelnos.” 

 Tād, kād me s pāzemojāmies Dievā 
prieks ā , ātzī dāmi, kā bez Dievā esām 
niecī gi, tād Vin s  ir gātāvs piedot un pā-
āugstinā t. 
“kas pats pazemojas, taps paaugsti-
nāts.” (Lk.18:14) “Ja atzīstamies savos 
grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, 
ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta 
mūs no visas netaisnības.” (1. Jņ. 1:9) 
 Kād me s Dievkālpojumā  nā kām pā-
tiesā  gre ksu dze  Dievā vāigā  prieks ā , 
Dievs pe c sāvā āpsolī jumā mums piedod 
un pāt pāāugstinā, kād vin s  āicinā mums 
nā kt pie vin ā gāldā Sve tājā  Vākāre dienā ! 
 Gāve n ā lāiks ir domā ts, lāi sā ktu ār 
pāzemos ānos un turpinā tu ār gārī gā s 
dzī ves discipline s ānu, lāi Dievs pāts vār 
dārboties mu sos ār Sāviem Vā rdiem un 
ār Sāvu Gāru.  

PELNU DIENA 



Priekules draudzes kalendārs 

3. februāris  SVĒTDIENA     SEXAGESIMA—2.svētdiena pirms gavēņa 
       10:00—Svētdienas skola 
       11:00—DIEVKALPOJUMS 
       12:30—Padomes sēde 
5. februā ris otrdienā   08:30 Rīta lūgšana (bāznī cā ) 

                          18:00—AA – grupa un līdzatkarīgie 
6. februā ris tres dienā   12:00—13:00  Pusdienu zupa un sadraudzība 
       13:30—Dievkalpojums slimnīcas kapelā 
7. februā ris ceturtdienā   08:30 Rīta lūgšana (bāznī cā ) 
                                          17:30—19:00 Kora mēģinājums  
   

10. februāris SVĒTDIENA     MŪSU KUNGA APSKAIDROŠANA  
       10:00—Svētdienas skola 
       11:00—DIEVKALPOJUMS      
12. februā ris  otrdienā   08:30 Rīta lūgšana (bāznī cā ) 

                          18:00 AA – grupa un līdzatkarīgie 
13. februāris  trešdiena  PELNU DIENA 
       12:00—13:00 Pusdienu zupa un sadraudzība 
       16:00—Mācītāja pieņemšanas laiks 
       18:00—DIEVKALPOJUMS (bāznī cā ) 
14. februā ris  ceturtdienā  08:30—Bikts dievkalpojums (bāznī cā ) 
                                  17:30—19:00 Kora mēģinājums  
 

17. februāris SVĒTDIENA     INVOCABIT—GAVĒŅA 1.svētdiena     
       10:00—Svētdienas skola 
       11:00—DIEVKALPOJUMS 
       12:30—Dziedināšanas dievkalpojums   
19. februā ris otrdienā   08:30—Rīta lūgšana (bāznī cā ) 
       18:00—AA – grupa un līdzatkarīgie 
20. februā ris  tres dienā   12:00—13:00  Pusdienu zupa un sadraudzība 
       13:30—Dievkalpojums slimnīcas kapelā 
       14:30—Bībeles stunda 
       16:00—Mācītāja pieņemšanas laiks 
       18:00—Iesvētes mācība  
21. februā ris  ceturtdienā  08:30—Rīta lūgšana (bāznī cā ) 
       17:00—19:00 Kora mēģinājums 
 

24. februāris SVĒTDIENA     REMINISCERE—GAVĒŅA 2.svētdiena  
       10:00—Svētdienas skola 
       11:00—DIEVKALPOJUMS       
26. februā ris otrdienā   08:30—Rīta lūgšana (bāznī cā ) 
       18:00—AA – grupa un līdzatkarīgie 
27. februā ris  tres dienā   12:00—13:00  Pusdienu zupa un sadraudzība 
       13:30—Dievkalpojums slimnīcas kapelā 
       14:30—Bībeles stunda 
       16:00—Mācītāja pieņemšanas laiks  
       18:00—Iesvētes mācība 
 



28. februā ris  ceturtdienā  08:30—Rīta lūgšana (bāznī cā ) 
       17:00—19:00 Kora mēģinājums 

 
 
 
 

Bunkas draudzes kalendārs 
 
 
10. februāris  SVĒTDIENA    MŪSU KUNGA APSKAIDROŠANA 
     
       14:00—DIEVKALPOJUMS 
 

 

24. februāris SVĒTDIENA     REMINISCERE—GAVĒŅA 2.svētdiena  
       
       14:00 DIEVKALPOJUMS 

 

 

 

Neliecies sev pārmērīgi gudrs esam, bet bīsties To Kungu un vai-
ries no ļauna. Tās būs zāles tavai miesai, kas dziedina un atspir-
dzinās tavus kaulus. 

 

Spām 3:7—8 

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   
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