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Jaunais mācību gads
Ar 1. septembri sākas jaunais mācību gads skolās. Mazliet mēs to jau   arī jūtam draudzes 

dzīvē. Kaut arī draudzes dzīve nav identiska ar skolu, tomēr ir dažas lietas, ko mēs varam arī 
attiecināt uz draudzi.

Kaut arī bērni visa gada garumā ir aicināti piedālīties dievkalpojumos, mēs arī ar pirmo 
svētdienu septembrī iesākam svētdienas skolu.Tā, kā mēs sagatavojam bērnus iet uz parasto skolu, 
mums reizē arī vajadzētu sagatavot viņus uz svēdienas skolu. Jo  kristīgā un  garīgā audzināšana un 
mācīšanās ir ļoti svarīga un bērniem tas vajadzētu būt tik pat saprotama, kā iet uz svētdienas skolu, 
kā uz parasto skolu. 

Manā bērnībā, mums bērniem nebija izvēle - iet vai neiet uz baznīcu un tikai pēc iesvētīšanas 
kursiem mums vajadzēja pašiem  izdarīt izvēli. Daži no mums to turpināja darīt un līdz pats šai 
dienai to arī darām. Ja mani vecāki to man nebūtu likuši sākumā darīt, nezinu vai es būtu tur, kur es 
esmu šodien. Paskatoties atpakaļ  man liekas, ka mani vecāki ar savu rīcību rāda uz pareizo izpratni 
atbildības sadalījumā. Kā vecākiem, viņiem bija atbildība dod mums pamātus dzīvē, audzināt mūs 
arī garīgos aspektos, bet pēc tam iestājas atbildība pašam,  ko darīt tālāk.

Gribu uztvērt to, cik svarīgi, ka vecāki nāk ar saviem bērniem uz baznīcu. Tad, kad biju ASV 
un tur man jautāja, cik ģimenes mēs esam draudzē, es mazliet apmulsu, jo nebiju tādā veidā par to 
domājis. Mēs zinām, piemēram, ka Priekules draudzē mēs esam apmēram 200 reģistrēti draudzes 
locekļi. Kādu laiku atpakaļ dabūju zināt, cik mēs esam ar visiem bērniem, kas kristīti, bet vēl nav 
iesvētīti un  skaitās pie vecākiem. Tad mēs esam 283 !! Atbraucot atpakaļ, es sāku skaitīt ģimenes. 
Ja mēs skaitam, ka viena ģimenes vienība vecākiem ar berniem, bet arī tie, kas ir pilngadīgi, bet 
dzīvo vieni paši, arī ir kā viena ģimenes vienība, tad mēs esam 151 !

Lai Dievs palīdz vecākus un mūsu draudzi šajā svarīgā uzdevumā audzināt un mācīt jaunajai 
paaudzei palikt un izaugt kristīgā ticībā. 

Mācītājs Hanss Jensons

Labdien draudzes ģimenes!

Pēdējās vasaras dienās mēs vairāk domājam par savu bērnu izglītību. Mums Dievs ir devis 
piedzīvot šos laikus, kuros ir tik daudz pārmaiņu, gan labu, gan pilnīgi aplamu, tāpēc ir vērts 
iedziļināties un padomāt, kuras lietas mūsu bērniem ir visvērtīgākās. 

Mūsu draudzē ir svētdienas skola un tā darbojas jau krietni ilgu laiku. Mēs, skolotāji ,šogad gribam 
mazliet vairāk kā parasti vērsties pie draudzes ģimenēm ar aicinājumu laist bērnus pie Kristus. Jo, 
ko tad māca svētdienas skolā? Svētdienas skola nav izklaide vai laika pavadīšana, kamēr vecāki ir 
baznīcā. Svētdienas skola ir vieta, kur bērns var vairāk uzzināt par Dievu, noskaidrot kādus 
nesaprotamus jautājumus, iegūt kristīgu pieredzi, mācīties Dieva vārdus un protams arī rotaļāties, 
darboties. Svētdienas skola ir palīgs vecākiem un ģimenēm , kuras grib lai bērns būtu arī garīgi 
izglītots un zinātu kas ir Dievs. Galvenā atbildība vienalga ir vecāku ziņā, cik bieži ar bērnu tiek 
runās par garīgām lietām, par bijību Dieva priekšā, par problēmu risinājumiem izmantojot Bībeles 
atziņas un vai kopā ar bērniem lūdzam par viņu un savu dzīvi. Bet ja mēs paši neejam uz baznīcu, 
vai tad bērni nāks? Tad bērni arī būs tikai īslaicīgi un nedroši, jo neredzēs savas ģimenes paraugu. 



Un, kā tas ir, ka bērns redz, ka tikai mamma iet vai, tikai vecmāmiņa, kur ir mūsu tēti un vectētiņi? 
Ko domā mazais puisītis, kādēļ mans tētis ir mājās, bet mamma skrien uz baznīcu? Kāpēc viņiem 
nav vajadzīga stiprinājums un garīgā maize, ko dod dievkalpojums un Bībele. Pārmaiņas mūsu 
dzīvē varbūt mums var palīdzēt atgriezties pie īstā pamata un savas dzīves patiesajām vērtībām. Jo 
izrādās naudu var zaudēt, darbu arī, stāvokli sabiedrībā, jauno mašīnu, bet tas ko neviens nevar 
atņemt ir Kristus ar savu upuri un žēlastību, kuru tas dāvā ikvienam. Aicinu draudzes ģimenes sūtīt 
savus bērnus uz svētdienas skolu un bērni var ņemt līdz arī savus vecākus, kuriem var būt ir nedroši 
iet baznīcā .Sāksim visi ar svētdienas skolu un palīdzēsim skolotājām ar savu interesi, piedalīšanos 
un ierosinājumiem. Šogad mums būs nopietns plāns, žurnāls un beigšanas apliecība par bērna 
sekmēm un apmeklējumu svētdienas skolā. Tiksimies pirmajā septembra svētdienā draudzes mājā!
Sk. Kristīne novēl: „Bet dzenaties papriekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, tad 
jums visas lietas taps piemestas”(Mat.6:33)

Informācija

Koris no Ogres!
Svētdienā, 6.septembrī, pēc dievkalpojuma plkst.12.30, koncertu sniegs koris no Ogres Ev.Lut. 
Draudzes mūsu baznīcā.

Braucam ekskursijā!
Grobiņas iecirkņa Diakonija rīko ekskursiju uz Durbes, Ilmājas, Apriķu dievnamiem un Apriķu 
muzeju.
Sestdien, 12. septembrī, plkst. 8.00 no Liepājas universitātes aties autobuss. Dalības maksa 3 
lati. Pieteikšanās pa telefoniem 28255928 vai 63426707.  Svētīgu ekskursiju!

Par ģimeņu pasākumu.
Piektdien,  2. oktobrī plkst 19.00 Priekules ev. lut. draudze aicina ģimenes uz sadraudzības 
vakaru un iepazīšanos ar svētdienas skolu

Baznīca atvērta.
Baznīca un draudzes nams būs atvērti apmēklējumiem un lūgšanām arī   septembra  mēnesī 

piektdienās no plkst.16.00 līdz 19.00 un  sestdienās no plkst. 11.00  līdz 14.00,  kā arī citā laikā, pēc 
iepriekšējas vienošanās.



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

Priekules draudzes kalendārs
30. augusts SVĒTDIENA   Trīspadsm. svētdiena pēc Vasarsvētkiem

11.00 DIEVKALPOJUMS bez svētā Vakarēdiena.
1.septembris otrdiena         8.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)

      18.00   AA – grupa un līdzatkarīgie
3.septembris ceturtdiena    8.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)

19.00 Darbdienas dievkalpojums.
4.septembris piektdiena 16.00-17.30 Pieņemšanas laiks

18.00 Lūgšanas stunda
5.septembris sestdiena 13.00 Laulības. 

Ieva Pinkovska un Edijs Jurgensons

6. septembris SVĒTDIENA  Četrpadsm. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11.00 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.

8.septembris otrdiena   8.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
 18.00  AA – grupa un līdzatkarīgie

10.septembris ceturtdiena   8.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
11.septembris piektdiena  16.00-17.30 Pieņemšanas laiks

18.00 Lūgšanas stunda

13. septembris SVĒTDIENA  Piecpadsm. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11.00 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.

15.septembris otrdiena  8.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
18.00  AA – grupa un līdzatkarīgie

17.septembris ceturtdiena   8.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
18.septembris piektdiena  16.00-17.30 Pieņemšanas laiks

18.00 Lūgšanas stunda

20.septembris  SVĒTDIENA  Sešpadsm. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11.00 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.

22.septembris otrdiena 8.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
18.00 AA – grupa un līdzatkarīgie

24.septembris ceturtdiena   8.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
25.septembris piektdiena 16.00-17.30 Pieņemšanas laiks

18.00 Padomes sēde

Bunkas draudzes kalendārs
30. augusts SVĒTDIENA   Trīspadsm. svētdiena pēc Vasarsvētkiem

11.00 DIEVKALPOJUMS bez svētā Vakarēdiena
13.septembris SVĒTDIENA   Piecpadsm. svētdiena pēc Vasarsvētkiem

14.00 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.
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Draudžu mācītājs Hanss Jensons t. 3461545, m.t. 26524555
Priekules dr. priekšnieks Andris Andersons t. 3467036, m.t. 26427074
Bunkas draudzes priekšniece Irute Ziņģe, t. 26128491,26024146
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