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SVĒTĀ GARA SVĒTKOS 

Vasarsvē tku notikums Kristī gaja  Baz-
nī ca , ta s dzims anas diēna , ko s ogad svi-
nam 19.maija , mums atga dina vaira kas ļ o-
ti svarī gas ļiētas, kas nēpiēciēs anas kat-
ram kristiētim sava  dzī vēs un ticī bas cēļ a . 
Mē s s orēiz apļu kosim trī s no ta m, proti: 
KOPĪBU, SPĒKU un LIECĪBU. Apustuļu dar-
bu gra mata  mē s ļasa m (1:4-8): „tos 
(mācekļus) sapulcinājis, Viņš tiem pavēlēja 
neaiziet …, bet gaidīt Tēva apsolījumu, 
ko… esat dzirdējuši. … Jūs dabūsit spēku, 
kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un 
būsit Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā 
visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam 
pasaules galam.”  

Kristus savus ma cēkļ us ir sapuļcina -
jis kopa  Jēruza ļēmē . Vin s , ka  to novē rojam 
ēvan g ē ļijos, biēz i puļcina ma cēkļ us viēn-
kopus. Tomē r s aja  viēta  ļiētotais griēk u 
darbī bas va rds sēvī  iētvēr jē dziēnu: „ēst 
sāli kopā”. Jē zus nēvē ļas, ļai ma cēkļ i tikai 
ta  viēnka rs i atrastos kopa , ka  ciļvē ki sa-
puļcē jas tēa trī , ļiēļvēikaļa , autoosta , vai 
kur citur sabiēdriskaja  viēta . Piēminē taja s 
viēta s ciļvē ki ir sapuļcē jus iēs viēnkopus, 
visiēm pat mē rk is ļiēļos viļciēnos ir viēns 
un tas pats, bēt tomē r vin i tur katrs ir at-
sēvis k i. Jē zus savus ma cēkļ us un savu 
draudzi aicina bu t kopa , ļai mē s kopī gi e s-
tu sāli, tas ir, ļai mēs būtu viēnoti visos pār-
baudī jumos, izaicina jumos un gru tī ba s, 
un, ka mē s nē tikai ēsam kopa , bēt daļa -
miēs savos piēdzī vojumos, priēkos un bē -
da s. Ta dai ir ja bu t Kristus dibina tajai 
Draudzēi s odiēn, tai skaita  Priēkuļēs un 

Bunkas draudzē m. 
Kristus ma cēkļ i taja  ļaika posma , kad 

bija sastapus i augs a mcēļto Kungu Jē zu 
Kristu, bēt vē ļ nēbija san ē mus i Svē to Garu, 
dzī voja pē c vēca s inerces. Jēb, citiēm va r-
diēm, vin i dzī voja gandrī z ta pat, ka  pirms 
Jē zu sastapa pirmo rēizi. To attē ļo ēvan g ē -
ļists Ja nis (Jn  21) ļiēcinot, ka ma cēkļ a Pē -
tēra vadī ba , arī  citi ma cēkļ i ir atgriēzus iēs 
piē vēca s ļiētas, proti zivju zvējos anas. Vi-
n iēm nēru p nē Evan g ē ļija ļiēcina s ana, nē 
ciļvē ku dziēdina s ana, jēb nēkas no ta , ko 
Jē zus vin iēm bija pavē ļē jis darī t.  

Tac u tad, ka Svē tais Gars, ka  Jē zus to 
bija apsoļī jis, bija ma cēkļ us piēpiļdī jis, vi-
n i piļnī ba  pā rve rs ās. Vin i kļ u st apbrī noja-
mi spē cī gi, drosmī gi un gudri Evan g ē ļija 
ma cī s ana  un Kristus ļiēcina s ana . Vin i ir 
san ē mus i apsoļī to spe ku. S ēit ļiētotais 
griēk u ļiētva rds sēvī  iētvēr idēju bu t spe jī -
gām kāut ko dārīt. Jēb, ļai kaut ko tiēšām 
ļiēļu pavēiktu, ir vajadzī gs spē ks pļus 
prasmēs, drosmē un trēnin s . Tas ir ka  
sporta  – uzvar nēvis tas, kurs  ir tas stipra -
kais, bēt tas, kuram bēz spē ka piēmī t arī  
tēhnika, kas iēgu ta iļgstos os trēnin os. Svē -
tais Gars s a du ī pas u spē ku ir dēvis saviēm 
ma cēkļ iēm un to Vin s  piēs k ir s odiēnas Jē -
zus ma cēkļ iēm—mums—Kristus drau-
dzēi, kas nēnogurstos i savu Kungu apļiēci-
na. 
 Apustuļ i, pē c tam, kad bija san ē mus i 
Svē ta  Gara sēvis k o spē ku, stēidzas ļiēcina t, 
ka  tas vin iēm bija pavē ļē ts, krusta  sisto un 
augs a mcēļto Kristu tuva ka  un ta ļa ka  ap-



ka rtnē , vēidojot draudzi pē c draudzēs, iz-
dzēnot ļ aunos garus un dziēdinot sļimos. 
 Tac u, ka  mē s piļda m s o ļiēcina s anas 
kaļpos anu s odiēn sava s draudzē s? Dibina t 
jaunas draudzēs s odiēnas Latvija , iēspē -
jams, vairs nēvajag, bēt ļiēcina t Kristu nē-
ticī gajiēm gan vajag. Ta pat vajag izdzī t ļ au-
nos garus un dziēdina t nēvēsēļos. Pro-
tams, ka mums, kas ēsam Kristum piēdērī -
gi, Vin s  ir ja ļiēcina taja  vidē , kur ikdiēna  
atrodamiēs—g imēnē , kaimin iēm, darba 
koļē g iēm un ma cī bu iēsta dē s, ka  arī  sļim-
nī ca , vēikaļa  un pasta  gaidot rinda  utt. To-
mē r mums Kristus ir ja ļiēcina arī  kopa  ar 
savu draudzi, iēsaistotiēs aktī va ka  kaļpo-

s ana  un atkļa jot citiēm, ko no Vin a drau-
dzē  san ēmam.   
 Vēidojotiēs Kristus Baznī cai apustuļ u 
ļaika , viss Svē ta  Gara brī numainais spē ks 
izpauda s caur vin iēm—ma cēkļ iēm un 
apustuļ iēm, s odiēn caur Kristī gaja m drau-
dzē m. Ta dē ļ  mums ir ja ļiēcina nēticī gajiēm 
un s aubī gajiēm, ka ļ auniē gari tiēk izdzī ti 
s odiēn mu su draudzē , kad tiēk san ēmts 
Kristī bu Sakramēnts, un ka nēvēsēļiē tiēk 
dziēdina ti Kristus su tī taja  Svē ta  Gara spē -
ka  mu su dziēdina s anas diēvkaļpojumos. 
A mēn  

 
Ma cī ta js Oja rs Frēimanis    

LIELDIENU LAIKS ļī dz  

Dēbēsbrauks anas diēnai (40 diēnas). 

  

Apustuļ iēm Jē zus „pē c Sava m ciēs a-
na m ar daudz skaidra m zī mē m bija 
dzī vs para dī jiēs un, c ētrdēsmit diē-
nas vin u vidu  rēdzē ts, runa jis par 
Diēva vaļstī bu. Vin s  tiēm pavē ļē -
ja....gaidī t Tē va apsoļī jumu, ko ju s, ta  
Vin s  sacī ja, no Manis ēsat dzirdē jus i. 
Jo Ja nis gan ir kristī jis ar u dēni, bēt 
ju s tiksit kristī ti ar Svē to Ga-
ru...” (Ap.d. 1:3-5)  

 

 

PRIEKULES BAZNĪCAS JUBILEJA 
 
 2013.gada 9. ju nija  mu su drau-
dzē svinē s diēvnama iēsvē tī s anas 
330.gadadiēnu un atjaunota  diēvna-
ma iēsvē tī s anas 15.gadadiēnu. 

  Svinīgs svētku dievkalpojums 
notiks svētdien 9.jūnijā plkst. 
15:00. Pēc dievkalpojuma pare-
dzēts sadraudzības mielasts drau-

dzes namā. 

  „Jūs esat pasaules gaišums; pil-
sēta, kas stāv kalnā, nevar būt ap-
slēpta,”- ta  par saviēm ļ audī m saka 
Jē zus (Mat. 5:14). Vai zina t kura  Lat-
vijas piļsē ta  iēbraucot, jau no ta ļiēnēs 
var iēraudzī t skaisto, baļto baznī cas 
torni? Ta  ir Priēkuļē un Priēkuļēs Ev. 
ļutēriska  baznī ca.  
 Diēvs para dī jis miļzī gu brī numu 
Sava  z ē ļastī ba  Pats atjaunojot mu su 
diēvnamu, kas Otra  Pasauļēs kara ļai-
ka  bija pa rvē rsts drupa s. No 1993. 
ļī dz 1998.g. ar draudzēs ļocēkļ u, piļ-
sē tas iēdzī vota ju un sponsoru paļī -
dzī bu, caur Diēva z ē ļastī bu tika atjau-
nots diēvnams, un intērjērs izvēidots 
ka  Rī gas amatniēcī bas skoļas 1. Sak-
ra ļa s ma ksļas nodaļ as studēntu  dip-
ļomdarbs.  
 Svē tku pasa kuma organizē s anai 
ir nēpiēciēs ami Ju su ziēdojumi. Varat 
savu ziēdojumu iēskaitī t draudzēs 
konta , ar nora di: diēvnama jubiļējai. 
 

 
Priēkuļēs draudzēs Padomē 



Priekules draudzes kalendārs 

1. maijs  trēs diēna      12:00—13:00  Pusdienu zupa un sadraudzība 
       13:30—Dievkalpojums slimnīcas kapelā 
       14:30—16:00 Mācītāja pieņemšanas laiks  
2. maijs cēturtdiēna   08:30—Rīta lūgšana (baznīcā) 
                                          17:30—19:00 Kora mēģinājums  
5. maijs SVĒTDIENA      ROGATE (ļu dziēt)  
       10:00—Svētdienas skola 
       11:00—DIEVKALPOJUMS 
       12:30—Draudzes pilnsapulce 
      
7. maijs  otrdiēna    08:30—Rīta lūgšana (baznīcā) 

                          18:00—AA – grupa un līdzatkarīgie 
8. maijs  trēs diēna    12:00—13:00  Pusdienu zupa un sadraudzība 
       13:30—Dievkalpojums slimnīcas kapelā  
9. maijs  ceturtdiena   DEBESBRAUKŠANAS DIENA 
       08:30—Bikts dievkalpojums (baznīcā) 
                                  14:30—16:00 Mācītāja pieņemšanas laiks 
       18:00—DIEVKALPOJUMS 
12. maijs SVĒTDIENA     EXAUDI (uzkļausi)  MĀTES DIENA    
       10:00—Svētdienas skola 
       11:00—DIEVKALPOJUMS  
        
14. maijs otrdiēna    08:30—Rīta lūgšana (baznīcā) 
       18:00—AA – grupa un līdzatkarīgie 
15. maijs  trēs diēna   12:00—13:00  Pusdienu zupa un sadraudzība 
       13:30—Dievkalpojums slimnīcas kapelā 
       14:30—16:00 Mācītāja pieņemšanas laiks 
16. maijs  cēturtdiēna   08:30—Rīta lūgšana (baznīcā) 
       17:00—19:00 Kora mēģinājums 
19. maijs SVĒTDIENA     VASARSVĒTKI—SVĒTĀ GARA SVĒTKI 
       10:00—Svētdienas skola 
       11:00—DIEVKALPOJUMS  
       (piēaugus o kristī bas un iēsvē tī bas) 
              
21. maijs otrdiēna    08:30—Rīta lūgšana (baznīcā) 
       18:00—AA – grupa un līdzatkarīgie 
22. maijs  trēs diēna   12:00—13:00  Pusdienu zupa un sadraudzība 
       13:30—Dievkalpojums slimnīcas kapelā 
       14:30—16:00 Mācītāja pieņemšanas laiks 
23. maijs cēturtdiēna   08:30—Rīta lūgšana (baznīcā) 
                                  17:30—19:00 Kora mēģinājums  
26. maijs svētdiena   TRĪSVIENĪBAS SVĒTKI 
       10:00—Svētdienas skola 
       11:00—DIEVKALPOJUMS 
 



28. maijs otrdiēna    08:30—Rīta lūgšana (baznīcā) 
                          18:00—AA – grupa un līdzatkarīgie 

29. maijs  trēs diēna   12:00—13:00  Pusdienu zupa un sadraudzība 
       13:30—Dievkalpojums slimnīcas kapelā 
       14:30—16:00 Mācītāja pieņemšanas laiks 
30. maijs  cēturtdiēna   08:30—Rīta lūgšana (baznīcā) 
       17:00—19:00 Kora mēģinājums 
 

 

   
 

 
 

Bunkas draudzes kalendārs 
 
12. maijs  SVĒTDIENA     EXAUDI (uzkļausi) MĀTES DIENA 
       14:00—DIEVKALPOJUMS 

 

26. maijs SVĒTDIENA     VASARSVĒTKI/TRĪSVIENĪBAS SVĒTKI 
       14:00—DIEVKALPOJUMS 

 

 

 

Lai tava sirds neiekarst pret grēciniekiem, bet lai tā jo dienas 
paliek bijāšanā Tā Kunga priekšā. Tavā priekšā ir droša nākot-
ne, un tava gaidīšana tevi nevils.  

 

Spam 23:17—18  

 

Draudz u ma cī ta js Oja rs Freimanis m.t . 26476209 un t . 63429557  

Priēkuļēs draudzēs priēks niēks Ma rtin s  Cukurs  t .  63454852, 
m.t .26534381  

Bunkas draudzēs priēks niēcē Irute Zin g e,t .26128491  

Atbiļdī gais par izdēvumu Voldema rs Vilerts ,  t .63461647  

Iērosina jumus un atsauksmēs su tiēt: priēkuļēs@ļēļb.ļv  

mailto:priekules@lelb.lv

