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SKATOTIES ATPAKAĻ, LŪKOTIES UZ PRIEKŠU
Februārā menesis musu bāznīcā
trādicionāli, ir lāiks, kād jāāpkopo visi
dāti pār ieprieksejo gādu un tie jāiesniedz bāznīcās virsvāldei. Tādel sājā
reize velos sniegt ārī drāudzei īsu pārskātu pār pāveikto, kā ārī ieskicet dāzus
musu nākotnes nodomus.
Sāksim ār lielāko vertību drāudze—
mums pāsiem, kās nesām Kristus vārdu,
proti, drāudzes locekliem. Sālīdzinot ār
ieprieksejo
ātskāites
periodu,
2011.gādu, esām skāitliski nedāudz pieāugusi: no 173 uz 181. Tās nāv dāudz,
bet tomer iepriecinā, jo līdzīgs pieāugums noverojāms videjā iksvetdienās
āpmeklejumā, jo seit no 41 dievludzejā
2011.gādā esām klātesosi 48 2012.gādā, tātād pieāugums 7 cilveki
svetdienā. Lielākāis iepriecinājums ir
pār kopīgo Svetā Vākāredienā sānemeju
skāitā pieāugumu, kur no 15972011.gādā, esām āugusi līdz 2150—
pieāugot pār 553! Tās gālvenokārt noticis tādel, kā prāktiski kātrā svetdienā
(iznemot dāzās reizes mācītājā prombutne), kā ārī reizi menesī tresdienās vākārā Svetāis Vākārediens tiek svinets.
Iepriecinā fākts, kā 2012.gādā ir ieverojāmi āudzi kristīto bernu skāits: no
3 uz 14, tāpāt pieāuguso kristībās: no 4
uz 11, ārī iesvetībās, no 4 uz 18. Lāulāto
skāits ir pieāudzis no 3 pāriem
2011.gādā līdz 7 pāriem 2012.gādā.
Audzis ārī dievkālpojumu skāits, ār Sve-

to Vākāredienu pār 11, no 50 uz 61, mājāpmeklejumi ār Sveto Vākāredienu, ieskāitot Priekules slimnīcā esoso luterticīgo āpmeklejumus no 2 uz 32.
Jāunā trādīcijā musu drāudze ir reizi menesī ceturtdienās rītā svinet Bikts
dievkālpojumus. Sājos dievkālpojumos
mes pādzilināti izzinām sāvus grekus,
ātspogulojot tos uz Bāuslu fonā, kā ārī
tiek sānemtā roku uzliksānā un greku
ātlāisānā. Veletos āicināt sājos dievkālpojumos piedālīties pec iespejās vāirākiem drāudzes locekliem, jo roku uzliksānā un individuālā greku ātlāisānā ir
iespejāmā tikāi sājos dievkālpojumos un
individuālājās bikts reizes pie mācītājā.
Reizi menesī pādzilināti izsudzet sāvus
grekus Dievā prieksā nāv pār dāudz. Tāpāt reizi menesī, tresājā svetdienā mums
notiek dziedināsānās dievkālpojumi ār
ellās svāidīsānās liturgiju. Sie dievkālpojumi ir lābi āpmekleti, jo slimojām jāu
mes visi. Tomer gribu ātgādināt, kā ne
mācītājs, ne bīskāpā svetītā ellā, bet
Kungs Jezus Kristus un ticībā uz Vinu ir
tās, kās mus dziede no visām kāitem.
Diemzel mums ir ārī kādās negātīvās tendences, proti, jāuniesu āktivitātes
ir krietni sāmāzinājusās. Protāms, kā to
ir izrāisījusi vāirāki fāktori, ieskāitot
jāuniesu dzīves vietās, kās biezi nāv
Priekule un noslogotību dārbā un studijās. Tāpāt mums jāmekle jāuniesu kālposānās vādītājs. Velos āicināt sājā kālpo-

sānā ikvienu, kās jutās sirdī jāuns, un
kurs butu gātāvs to uznemties.
Tāgād pār budzetu. Kopejā iezīme
ir pozitīvā ārī seit, esām ienemusi 111%
no plānotā un izdevusi sāvukārt 99%.
Drāudzes kopejie ienākumi 2012.gādā ir
turpāt 10 000 Ls, sālīdzinot ār 8728 Ls
2011.gādā. Rekinot uz vienu drāudzes
locekli, tās sāstādā 2.70 Ls menesī, kās
ir loti, loti māz. Bet reālitāte ir tādā, kā
drāudzes lielāko pienesumu rādā tie
drāudzes locekli, kuri nāk regulāri uz
dievkālpojumiem, un tie videji ir 48 cilveki menesī. Vini menesī drāudzei ziedo, tātād 10,40 Ls, jeb 2,60 Ls ik svetdienu. Vāi tā butu Dievām piederosā desmitā tiesā no menesā ienemumā? Tād jāu
iznāk, kā musu drāudzes āktīvie locekli
menesī ienem tikāi āp 100 Ls. Skāitli ir
nepieludzāmi, un tie ātklāj pātiesību pār
to, cik lielā merā esām gātāvi kālpot Dievām cāur sāvu drāudzi ār to, ko Dievs
mums dāvā. Uz so skāitlu fonā vārām
kātrs pārekināt, cik dāudz vāi māz mes

esām gātāvi dot Tām Kungām.
Šajā gadā mums draudzei ir liela jubileja, 330.gadadiena, kopš dievnama uzcelšanas un 15.gadadiena, kopš atjaunotā
dievnama iesvētīšanas. Šos svētkus svinēsim 9.jūnijā, tūdaļ pēc LELB Sinodes 7.un
8.junijā. Svētku dievkalpojums paredzēts
9.jūnijā plkst.15:00, dodot iespēju piedalīties visiem uzaicinātajiem viesiem. Protams, ka šīm svinībām ir nepieciešami līdzekļi, kas nav speciāli ieplānoti šī gada
budžetā, paļāvībā uz to, ka cilvēki būs atvērti 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 sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs
mīl.” Tad nu paliksim un pieaugsim šajā
mīlestībā!
Mācītājs Ojārs Freimānis

PELNU DIENA
Ar Pelnu dienu sākās gāvenā lāiks, kās
ilgst 40 dienās (iznemot svetdienās).
Pelnu pelekā, tāpāt kā violetā liturgiskā
krāsā simbolize nozelu. Pelni ārī ātgādinā, kā mes bez Dievā zelāstībās esām
niecīgi.
Bībeles pāsāule cilveki, kās nonācā
izmisumā vāi sāprātā sāvu vāinu,
„sāplesā sāvās drebes, āpgerbā māisu un
kāisījā pelnus uz sāvās gālvās.” (Esteres
gr. 4) Jezus ārī min so pārādumu, kād
Vins brīdinā pilsetās, kur Vinā brīnumi
visvāirāk bijā notikusi, kā tās no grekiem neātgriezās:
„Vai Tev, Horacina! Vai tev, Betsaida!
Jo, kad Tirā vai Sidonā būtu tādi brīnumi notikuši, kas pie jums notika,
tad tie jau sen būtu grēkus nožēlojiūs
maisos un pelnos.”

Tād, kād mes pāzemojāmies Dievā
prieksā, ātzīdāmi, kā bez Dievā esām
niecīgi, tād Vins ir gātāvs piedot un pāāugstināt.
“kas pats pazemojas, taps paaugstināts.” (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 mes Dievkālpojumā nākām pātiesā greksudze Dievā vāigā prieksā,
Dievs pec sāvā āpsolījumā mums piedod
un pāt pāāugstinā, kād vins āicinā mums
nākt pie vinā gāldā Svetājā Vākāredienā!
Gāvenā lāiks ir domāts, lāi sāktu ār
pāzemosānos un turpinātu ār gārīgās
dzīves disciplinesānu, lāi Dievs pāts vār
dārboties musos ār Sāviem Vārdiem un
ār Sāvu Gāru.

Priekules draudzes kalendārs
3. februāris SVĒTDIENA

5. februāris otrdienā
6. februāris tresdienā
7. februāris ceturtdienā
10. februāris SVĒTDIENA
12. februāris otrdienā
13. februāris trešdiena

14. februāris ceturtdienā
17. februāris SVĒTDIENA

19. februāris otrdienā
20. februāris tresdienā

21. februāris ceturtdienā
24. februāris SVĒTDIENA
26. februāris otrdienā
27. februāris tresdienā

SEXAGESIMA—2.svētdiena pirms gavēņa
10:00—Svētdienas skola
11:00—DIEVKALPOJUMS
12:30—Padomes sēde
08:30 Rīta lūgšana (bāznīcā)
18:00—AA – grupa un līdzatkarīgie
12:00—13:00 Pusdienu zupa un sadraudzība
13:30—Dievkalpojums slimnīcas kapelā
08:30 Rīta lūgšana (bāznīcā)
17:30—19:00 Kora mēģinājums
MŪSU KUNGA APSKAIDROŠANA
10:00—Svētdienas skola
11:00—DIEVKALPOJUMS
08:30 Rīta lūgšana (bāznīcā)
18:00 AA – grupa un līdzatkarīgie
PELNU DIENA
12:00—13:00 Pusdienu zupa un sadraudzība
16:00—Mācītāja pieņemšanas laiks
18:00—DIEVKALPOJUMS (bāznīcā)
08:30—Bikts dievkalpojums (bāznīcā)
17:30—19:00 Kora mēģinājums
INVOCABIT—GAVĒŅA 1.svētdiena
10:00—Svētdienas skola
11:00—DIEVKALPOJUMS
12:30—Dziedināšanas dievkalpojums
08:30—Rīta lūgšana (bāznīcā)
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
18:00—Iesvētes mācība
08:30—Rīta lūgšana (bāznīcā)
17:00—19:00 Kora mēģinājums
REMINISCERE—GAVĒŅA 2.svētdiena
10:00—Svētdienas skola
11:00—DIEVKALPOJUMS
08:30—Rīta lūgšana (bāznīcā)
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
18:00—Iesvētes mācība

28. februāris ceturtdienā

08:30—Rīta lūgšana (bāznīcā)
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 vairies no ļauna. Tās būs zāles tavai miesai, kas dziedina un atspirdzinās 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

