
Priekules un Bunkas evaņģēliski luterisko draudžu

M ā j a s  L a p a
 28.jūnijs – 1.augusts 2009. Nr .7 (61)

Informācija.

Baznīca atvērta.
Baznīca un draudzes nams būs atvērti apmēklējumiem un lūgšanām ceturtdienās, piektdienās un sestdienās no 
plkst. 12.00-16.00 līdz augusta beigām, kā arī citā laikā pēc iepriekšējas vienošanās.

Par kapusvētkiem
1. augusts Sestdiena Kapu svētki Bunkas pagasta kapos
                     13.00 Bunkas Vecos kapos

13.30 Bunkas Jaunos kapos
14.00 Usaiķu kapos                
15.00 Krotes kapos
16.00 Pētera kapos

15. augusts Sestdiena Kapu svētki Priekules pagasta kapos
13.30 Mazgramzdas kapos
15.00 Judu kapos

22. augusts Sestdiena Kapu svētki Priekules pagasta kapos
14.00 Stervēnu kapos
15.00 Nodegu kapos
16.00 Elku kapos

23. augusts Svētdiena Kapu svētki Priekules pilsētas kapos
14.00  Mālkalna kapos
15.00 Lībju kapos

Baznīcas dienas
LELB Baznīcas Dienas 2009 Valmiera 24.-26. jūlijs ar tēmu
“Ejiet un dariet”
Šīs būs otrās LELB Baznīcas Dienas, kurās pulcēsimies, lai vienotībā piedzīvotu sadraudzību ar mūsu Kungu 
un mūsu Baznīcas brāļiem māsām no visas Latvijas. Baznīcas dienu programma un dažadie pasākumi šajā 
nedēļas nogalē mums palīdzēs pieaugt misijas apziņā un saņemt jaunu pamudinājumu sekot Kristus pavēlei – 
EJIET UN DARIET! (Mt.28:19)
Pieteikties Baznīcas dienām vēl ir iespējams līdz 29. jūnijam pie Mārtiņa (t. 26534381)

Koru festivāls
Šogad atkal notiks koru festivāls, ko organizē Latvijas baptistu draudžu savienība  (LBDS), kas ir ekumēnisks 
un ar ārzemju koru dalību. Tas ir plānots no 7.-9. augustam.

Ciemiņi no mūsu māsu draudzes Zviedrijā.
Sakarā ar koru festivālu augustā  ieradīsies arī mūsu māsu draudzes koris no Zviedrijas.

Mācītājs atvaļinājumā.
Draudžu mācītājs Hanss Jensons būs atvaļinājumā no 6. jūlija-20. jūlijam. Ja ir vajadzības pēc mācītāja šajā 
laikā, var zvanīt Mārtiņam Cukuram (26534381) kas var palīdzēt jums atrast kādu mācītāju.



“Ja Tas  Kungs  tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to.”
(Jēk. 4:15)

Priekules draudzes kalendārs

28. jūnijs SVĒTDIENA   Ceturtā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
                     11.00 DIEVKALPOJUMS.

30. jūnijs otrdiena 8.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
18.00 AA – grupa un līdzatkarīgie

2. jūlijs ceturtdiena 8.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
3. jūlijs piektdiena 16.00-17.30 Pieņemšanas laiks

18.00 Lūgšanas stunda
4.jūlijs sestdien 18.30 Kustība „Par dzīvību" aicina uz

                                  lekciju “Auglība - dāvana vai sods?”

5. jūlijs SVĒTDIENA   Piektā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
                     11.00 DIEVKALPOJUMS. 

     (Vadīs Vaiņodes draudzes māc. Ivars Eisaks)
7. jūlijs otrdiena 8.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)

18.00 AA – grupa un līdzatkarīgie
9. jūlijs ceturtdiena 8.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
12. jūlijs SVĒTDIENA   Sestā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

                     11.00 DIEVKALPOJUMS bez Svētā Vakarēdiena 
14. jūlijs otrdiena 8.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)

18.00 AA – grupa un līdzatkarīgie
16. jūlijs ceturtdiena 8.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
                                          19.00 Darbdienudievkalpojums

19. jūlijs SVĒTDIENA   Septitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
                     11.00 DIEVKALPOJUMS bez Svētā Vakarēdiena. 

21. jūlijs otrdiena 8.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
18.00 AA – grupa un līdzatkarīgie

23. jūlijs ceturtdiena 8.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
                                          19.00 Darbdienudievkalpojums.

26. jūlijs SVĒTDIENA   Astotā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
                     11.00 DIEVKALPOJUMS bez Svētā Vakarēdiena. 

28. jūlijs otrdiena 8.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
18.00 AA – grupa un līdzatkarīgie

30. jūlijs ceturtdiena 8.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
                                          19.00 Darbdienudievkalpojums.
31.jūlijs piektidena 16.00-17.30 Pieņemšanas laiks

18.00 Padomes sēde

Bunkas draudzes kalendārs

5. jūlijs SVĒTDIENA   Piektā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
                 11.00 DIEVKALPOJUMS bez Svētā Vakarēdiena..

19. jūlijs SVĒTDIENA   Septitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
                11.00 DIEVKALPOJUMS bez Svētā Vakarēdiena.

1. augusts Sestdiena Kapu svētki Bunkas pagasta kapos
                     13.00      Bunkas Vecos kapos

13.30 Bunkas Jaunos kapos
14.00 Usaiķu kapos                
15.00 Krotes kapos
16.00 Pētera kapos

Draudžu mācītājs Hanss Jensons t. 3461545, m.t. 26524555
Priekules dr. priekšnieks Andris Andersons t. 3467036, m.t. 26427074
Bunkas draudzes priekšniece Iruta Ziņģe, t. 26128491,26024146



Kustība „Par dzīvību" aicina uz lekciju
Auglība – dāvana vai sods?

sestdien, 2009. gada 4. jūlijā, pulksten 18:30
Luterāņu draudzes namā

Priekulē
Lekciju vadīs un jautājumus uzklausīs

Ludmila Barakova – 
ārste-ginekoloģe, konsultante Pēterburgas ģimenes centrā, 
auglības atpazīšanas metodes instruktore. Vairākkārt viesojusies Latvijā un vadījusi apmācību kursus 
saderinātajiem, laulātajiem un laulību konsultantiem.

Tēmas:
• Dzimtas turpināšana mainīgajā pasaulē.
• Cilvēka dzīvība un reproduktīvās veselības ekoloģija.
• Cilvēka reproduktīvās sistēmas fizioloģijas pamati.
• Ģimene kā ekosistēma.
• Laulāto attiecību dabiskā harmonija.
• Mūsdienu auglības atpazīšanas metožu zinātniskais pamatojums. 
• Kā atpazīt auglīgā perioda robežas un noteikt bērna ieņemšanai vislabvēlīgāko periodu. 
• Kontraceptīvo līdzekļu ietekme uz organismu.

Aicinām visus interesentus, īpaši laulātos un saderinātos!
informācija: Diāna Staņko tālr. 26388578
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