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Laiks, kad svinam trīs svētkus pēc kārtas.

Vasarsvētki, Trīsvienības svētki un mūsu Kristības svētki. Katru turpmāko svētdienu – 3 
reizes notiek svētki. 
    Vasarsvētki – Svētā Gara nākšanas svētki - ir viens no baznīcas trim lielajiem svētkiem. To arī 

var dēvēt par Baznīcas dzimšanas dienu, jo tad Svētais Gars redzamā veidā nāca pār 
Jēzus divpadsmit mācēkļiem un deva viņiem spēju liecināt pat dažadās valodās. Svētais 
Gars nāca pār apustuļiem un sāka dārboties Baznīcā caur viņu kalpošanu. Cilvēki saņēma 
viņu liecību un caur sludināšanu ticībā, cilvēki tika kristīti un saņēma Svēto Garu! 

Trīsvienības svētkos Svētais Gars tiek minēts savā kontekstā, proti, kā viens no personām 
trisvienīgā Dievā – Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Turklāt mēs šajos svētkos svinēsim mūsu 
Priekules baznīcas “atdzimšanas” (atjaunošanas) svētkus. (6.jūnijā – 11.gadi). Šajā 
dienā arī mūsu prāvests pagodina mūs ar savu klātbūtni.

Mūsu kristības dažās baznīcās tiek īpaši uzsvērtas pirmajā svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem 
galvenokārt tādēļ, ka mēs tiekam kristīti trīsvienīgā Dieva vārdā – Tēva, Dēla un Svētā 
Gara vārdā, jo tā Dievs mums ir pavēlējis un Sevi atklājis kā Trīsvienīgo Dievu.

Tagad, kad ir sācies otrais baznīcas pusgads, kurā vairāk tiek uzsvērta mūsu garīgās dzīves augšana, 
ir dabiski, ka mēs sākam ar sākumu, ar mūsu garīgo piedzimšanu Svētajā kristībā, kur 
mēs kā dāvanu saņemam Svēto Garu. Kristības ir mūsu piedzimšana no augšienes. 
Kristības nav tikai ceremonija, bet garīgā dzīve, kas mums tiek dota. Ir svarīgi ka mēs 
apzināmies šo garīgo dzīves realitāti un to kopjam.

Ja esam kristīti, tad būtu vienlīdz dabiski svinēt savu kristības dienu kā savu dzimšanas dienu. Arī 
mūsu avīzē mēs reizi gadā attiecīgā numurā ieliekam mūsu kristības jubilārus. Kad es nesen biju pie 
mūsu māsu draudzes “Shumway” ASV, viņi savā avīzē katrā numurā bija ielikuši gan draudzes 
locekļu dzimšanas dienas, gan kristības dienas. Šogad mēs visi kopā gribam atcerēties un svinēt 
savu Kristību un to darīsim 14.jūnijā. – ne tikai lai atcerētos un pateiktos Dievam par lielo dāvanu, 
ko Viņš mums ir devis Kristībā, bet arī lai priecātos par katru, kas ir mūsu draudzē. Tāpēc arī aktīvi 
iedrošināsim un uzaicināsim viens otru piedalīties.  

Ja mēs pagājuša gadā īpaši priecājāmies par brīnumu, ka mūsu baznīca 10 gadus atpakaļ tika 
atjaunota,  tad  mēs  šogad īpaši  priecāsimies  par  to  celtni,  ko  veidojam mēs,  kas  Kristībā  esam 
savienoti ar Jēzu Kristu, un par ko apustulis Pāvils runā šādi:

“…jūs esat …, Dieva celtne.” (1 Kor.3:9)
“…jūs esat dzīvā Dieva nams,..”(1 Kor.6:16)

Draudzes mācītājs Hanss Jensons
     

  Informācija
Viens  no  svarīgākajiem  un  aizraujošākajiem  notikumiem  mūsu  Baznīcā  šogad  būs  plānotās 
Baznīcas dienas, kas notiks no 24. jūlija līdz 26. jūlijam Valmierā. Šīs būs otrās Baznīcas dienas, 
kurās pulcēsimies, lai vienotībā piedzīvotu sadraudzību ar mūsu Kungu un mūsu baznīcas brāļiem 
un māsām no visas Latvijas. Lai apzinātu piedalīties gribētājus šajā pasākumā no mūsu draudzes, 
interesentus lūdzu pieteikties pie Mārtiņa Cukura.



BAZNĪCAS DIENU 2009 programma 
EJAM un LŪDZAM
Baznīcas dienu laikā nāksim Dieva priekšā ar pateicību rīta, pusdienu un vakara svētbrīžos. Kopīgās 
pārdomās un meditācijā mūs vadīs sestdienas vakarā paredzētais „Gaismas ceļš” pilsētas laukumā 
pie Sv. Sīmaņa baznīcas. Svētdien būsim vienoti Baznīcas dienu noslēguma dievkalpojumā.
EJAM un EJAM
Tiem, kas uz Baznīcas dienām ieradīsies jau piektdien pa dienu, būs vienreizēja iespēja sākt šīs 
dienas ar došanos pārdomu ceļā, kura garums ir līdzvērtīgs Kristus mācekļu mērotajam ceļam uz 
Emavu. 
EJAM un SKATĀMIES
Baznīcas  dienu  programma  paralēli  citām aktivitātēm piedāvās  arī  vairākas  vērtīgas  filmas  no 
kinoforuma  „Un  vārds  tapa  filma”  repertuāra,  ko  varēsim  noskatīties  Valmieras  kinoteātrī 
„Gaisma”. Sestdienas vakarā varēsim skatīties plašu atsaucību ieguvušo Jauniešu centra muzikālo 
uzvedumu  „Himna  mīlestībai”.  Baznīcas  dienu  laikā  varēsim  aplūkotmūsu  draudžu  drukātos 
izdevumus Sv. Sīmaņa baznīcas tornī, no kurienes paveras arī brīnišķīga Valmieras pilsētas ainava.

EJAM un KLAUSĀMIES
Baznīcas  dienu   muzikālo  daļu  atklās  Baznīcas  dienu  iezvanīšanas  koncerts  piektdienas 
pēcpusdienā. Ar ierašanos Baznīcas dienās viens otru varēsim apsveikt koncertā „Miera sveiciens” 
piektdienas vakarā. Jauniešu koncerts „Pieslēdzies” ar savu programmu pulcēs visus tos, kas ir ar 
mieru neiet gulēt, lai paklausītos skaļu mūziku. Savukārt sestdien varēsim atrast sirdsmieru īpašās 
muzikālās pusstundās, kas dienas laikā norisināsies Valmieras baznīcā.
EJAM un MĀCĀMIES
Baznīcas  dienu  laikā  katrs  mācīsimies  pildīt  Kristus  aicinājumu,  piedaloties  kopīgās  Misijas 
studijās. Atbilstoši savām interesēm un talantiem varēsim izvēlēties arī sev piemērotākās nodarbības 
no plašā interešu studiju un radošo darbnīcu klāsta.
EJAM un JAUTĀJAM
Ir labi, ja mums ir jautājumi – bet vēl labāk, ja atrodam uz tiem atbildes. Individuālām sarunām ar 
mācītāju sestdienas  laikā kalpos Pastorālā  telts,  savukārt  vēlā  piektdienas  vakarā varēsim uzdot 
mācītājiem mūs interesējošos jautājumus SMS īsziņu formā baznīcā. Informatīvajās teltīs Baznīcas 
dienu laikā varēsim uzzināt vairāk par dažādām mūsu baznīcas organizācijām.
EJAM un DEJAM
Ar  prieku  varēsim  nākt  Dieva  priekšā  uz  kopīgu  sadziedāšanos  visu  paaudžu  dalībnieku  vidū 
sestdien vakarā. Savukārt intriģējošais sestdienas nakts pasākums jauniešiem ar kafejnīcu un dejām 
draudzes angārā sola beigties tiešām vēlu.
EJAM un UZVARAM
Paralēli  citām  interešu  grupām  sestdien  Baznīcas  dienās  paredzēta  plaša  un  azartiska  sporta 
programma. Cīnīsimies un uzvarēsim, spēlējot Melno un Balto volejbolu, Optisko un Akustisko 
futbolu, Evaņģēlisko strītbolu. Varēsim uzzināt arī to, kas ir Dviebols un kā ar to cīnīties. Brīvā stila 
un  individuālās  sportošanas  piekritējiem būs  iespēja  apgūt  nūjošanas  prasmes.  Bet  galvenais  – 
atcerēties, ka ar Kristu mēs visi esam uzvarētāji!
Sekosim Kristus aicinājumam Baznīcas dienās Valmierā!



Pārdomas
Vai tu patiešām klausies?
“Skaties uz mani, kad es ar tevi runāju!” (ko parasti nokaitināti vecāki saka saviem bērniem) Tas 
izsaka arī “pievērs uzmanību, tas ir svarīgi, izrādi cieņu man un tam, kas man sakāms.” Ja kāds 
jums saka, ka jūs viņā neklausāties, viņš iespējams domā, ka kaut arī jūsu ķermenis ir šeit, jūsu 
domas jau ir pavisam citur.

Visbiežāk jūs vēlaties, lai citi jums pievērš uzmanību un respektē jūs, kad runājat. Cik cītīgi jūs 
tā pat darat citiem? Vai jūs klausāties tik labi, cik spējat? Šeit būs daži ieteikumi no Luterāņu Bērnu 
un Ģimenes Kalpošanas, kā būt uzmanīgākam klausītājam.

Izslēdz televizoru. Sarunas ir daudz dzīvākas un dziļākas, kad tām nav jākonkurē ar televizoru 
vai kādām citām izklaidēm.

Skaties  uz  runātāju. Noliec  avīzi.  Pārstāj  griest  salātus.  Skatīšanās  uz  runātāju  un  pauzes 
ieturēšana  nodod  ziņu:  “Es  klausos.  Man  tas  ir  pietiekami 
svarīgi,  lai  es  pārstātu  darboties  un  ieklausītos.  (Ja  jums 
jāklausās bērnā, centieties noliekties līdz viņa/viņas līmenim.)

Koncentrējies uz runātāju. Parstājiet domāt, ko jūs teiksit 
nākamo, vai arī ko darīsiet, kad saruna būs beigusies.

Uzklausiet  runātāju pilnībā. Tas  var  būt  īpaši  grūti,  ja 
runa iet par mums un tas ir kaut kas, ko mēs īsti nevēlamies 
dzirdēt.  Pārtraukšana, ignorēšana vai aiziešana sarunas laikā 
nav labs veids, kā risisnāt šo nepatīkamo situāciju. 

Apstipriniet, ka jūs klausāties. Sarunas laikā pamājiet ar 
galvu vai atbildiet ar kādu frāzi, lai parādītu, ka klausāties. 

Komentējiet to, ko runātājs ir teicis.“Laba ideja”, “Tas 
droši  vien  bija  grūti”,  “Cik  garlaicīgi”,  “Esmu  priecīgs,  ka 
man to pateici.” Ieklausīšanās citos ir viena no dāvanām, ko 
mēs varam dāvināt. Tā cilvēkiem pasaka, ka viņi ir nozīmīgi 
un  ka  jums  viņu  teiktais  ir  pietiekoši  svarīgs,  lai  tajā 
ieklausītos. 

Kristību dienas svētki

Svētdien, 14. Jūnijā plkst.11:00 mūsu draudzē notiks Kristību dienas svētki, kuros ne tikai atcerēsimies katrs 
savu ticības ceļa sākumu, bet arī to, kādu sadraudzību mums piedāvā Dievs.
Pēc dievkalpojuma arī Tu esi mīļi aicināts uz draudzes māju, kur notiks Kristību dienai veltīts svētdienas skolas 
leļļu uzvedums.
         Pēc tam kopēja sadraudzība un aicinājums uzklausīt brāļu un māsu personīgu liecību un stāstījumu par 
savām kristībām. Draudzes locekļi tiek īpaši aicināti un iedrošināti pastāstīt citiem par savu ticības dzīves sākumu, 
jo kādam tas var būt par iedrošinājumu un stiprinājumu. Būsim ikviens par sava un līdzcilvēku garīgā tīruma 
sējējiem! 
Līdzi ņemiet draugus.



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

Vasarsvētku laiks
Priekules draudzes kalendārs

31. maijs SVĒTDIENA Vasarsvētki - Svētā Gara svētki
      11.00 DIEVKALPOJUMS. 
2. jūnijs otrdiena 8.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)

18.00 AA – grupa un līdzatkarīgie 
4. jūnijs ceturtdiena     8.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
5. jūnijs piektdiena 16.00-17.30 Pieņemšanas laiks

18.00 Lūgšanas stunda

7. jūnijs SVĒTDIENA Trīsvienības svētki
14.00      DIEVKALPOJUMS 

Kalpo Prāvests Ainārs Jaunskalže un draudzes mācītājs Hanss Jensons.
9. jūnijs otrdiena 8.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)

  18.00 AA – grupa un līdzatkarīgie
11. jūnijs ceturtdiena     8.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
12. jūnijs piektdiena 16.00-17.30 Pieņemšanas laiks

   18.00 Lūgšanas stunda

14. jūnijs SVĒTDIENA Otrā Svētdiena pēc Vasarsvētkiem 
11.00 DIEVKALPOJUMS. 
Mūsu kristības tēma. Svinam mūsu kristības dienu!!! Paskatīties informāciju par to.
Īpaša progamma pēc dievkalpojuma.

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

18. jūnijs ceturtdiena      8.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)
19. jūnijs piektdiena 18.00 Padomes sēde

21. jūnijs SVĒTDIENA   Trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11.00  DIEVKALPOJUMS. 

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

    22.00-06.00 Lūgšanas nakts
24. jūnijs trešdiena Jāņa Kristītāja diena

   18.00  DIEVKALPOJUMS.
25. jūnijs ceturtdiena   8.30 Rīta svētbrīdis (baznīcā)

Bunkas draudzes kalendārs
7. jūnijs SVĒTDIENA Trīsvienības svētki

11.00 DIEVKALPOJUMS. 
Svētdienas skola.

21. jūnijs SVĒTDIENA   Trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11.00 DIEVKALPOJUMS bez Sv.Vakarediena  Svētdienas skola.

____________________________________________________________
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                        
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