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Plaujas svētki
“...redzi, es esmu atnesis zemes pirmos augļus no tās zemes, ko Tas Kungs ir man devis. Tad tev 
tos būs atstāt Tā Kunga, sava Dieva, priekšā un pielūgt To Kungu, savu Dievu, un tev jābūt priecīgam 
par visu to labo, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev un tavam namam ir devis,.... 
   Un, kad tu būsi pabeidzis nodalīt desmito tiesu no visas savas ražas.....  un tu būsi devis levītam, 
svešiniekam, bārenim un atraitnei, ka tie tavos vārtos ēd un ir paēduši,  tad tev būs Tā Kunga, sava 
Dieva, vaiga priekšā sacīt: 
es to, kas ir svētīts, esmu iznesis no sava nama un esmu to devis gan     levītam, gan svešiniekam, gan 
bārenim, gan atraitnei pēc visām Tavām pavēlēm, ko Tu man esi pavēlējis,- Tavus baušļus es neesmu 
ne pārkāpis, ne aizmirsis.

(5 Moz. 26)

Dosim Priekules slimnīcas virtuvei produktus no šī gada ražas!!
Plaujas svētki ir skaisti un priecīgi svētki. Parasti mēs nesam simboliski produktus no ražas Dieva vaiga, 
altāra, priekšā un to mēs arī daram šogad ar svētdienas skolas bērnu palīdzību. Kādus gadus atpakaļ saņēmu 
ietiekumu, ka mums arī vajadzētu Pļaujas svētkos savākt produktus kādam bērnu namam vai tamlīdzīgi. 
Sarunās pēc slimnīcas kapelas iesvētīšanas radās idēja, ka mēs varētu savākt produktus slimnīcas virtuvei, lai 
palīdzētu slimnīcai šajos grutajos laikos!! Arī  pārlasot, kas ir rakstīts Bībelē (skat. augstāk minēto citātu no 
5.Moz.26) par ražas svētkiem, tas atbalsta tādu rīcību.  Tāpēc aicinām ņemt produktus no ražas līdzi uz 
Pļaujas svētkiem. 4.oktobrī vai jau sestdien 3. oktobrī no 11:00-14:00,  kad draudzes nams būs atvērts, lai jūs 
arī tad varētu atstāt produktus.  

Bībele un finanses 
Semināru cikls ar nosaukumu “Bībele un finanses”. Isemināra ievadā ir rakstīts ka tas ir domāts lai 
• uzlabotu finansiālo stabilitāti
• uzlabotu savu lūgšanu dzīvi
• uzlabotu savas Bībeles studijas
• uzlabotu savu kalpošanu
• uzlabotu savu ziedošanas stratēģiju.

Šis semināru cikls ir uzbuvēts tā, ka 4 sprediķos rudenī tiek runāts par šīm tēmām, proti:
1. Dieva atbildība un mūsu atbildība; Darbs (svētdien 4. oktobrī)
2. Meklēt padomu; Tēriņi; Parādi (svētdien 18. oktobrī)
3. Ziedošana; Krāšana; Kā iepazīt Dievu (svētdien 8. novembrī)
4. Godīgums; Bērnu audzināšana; Mūžība (svētdien 15. novembrī)

Sešos vakaros (16/10,23/10,6/11,20/11,4/12,18/12) tiek lietots Bībeles studijas materiāls, kas būs par pamatu 
brīvai sarunai par minētajām tēmam. Ir arī video materiāls, kas šajos vakaros tiks rādīts. Izmantosim šo 
piedāvājumu būt kopā parunāties par aktuālam lietam. 

Par Priekules slimnīcas kapellas iesvētīšanu jūs varat lasīt Piekules novadas avīzē.  

Iesvētību kursi.
Sestdienā, 10.oktobrī plkst. 15.30, sāksies iesvētību kursi. Lūdzu aiciniet savus draugus, paziņas, kaimiņus 
un radus izmantot šo iespēju tuvāk iepazīt Dievu un izjust patiesu kristīgo mīlestību un sadraudzību.



Reformācijas gadadiena
Pasaules luteriskās baznīcas oktobrī svin būtiskus ar savu identitāti saistītus svētkus – 
Reformācijas vai Ticības atjaunošanas dienu. 1517.gadā toreizējais mūks un teoloģijas profesors 
Mārtiņš Luters publiskoja 95 tēzes, aicinot tā laika baznīcu vairāk rūpēties par cilvēku ticību, nekā 
par baznīcas materiālo stāvokli. Turpmāko notikumu virkne baznīcā sāka reformāciju, kuras dēļ ne 
tikai tika atjaunota ticības izpratne baznīcā, bet lielā mērā mainījās arī Eiropas un pasaules kultūra 
kopumā. Pagājušajā gadā ar vērienīgu pasākumu programmu Reformācijas 500 gadu jubilejas 
sagaidīšanas desmitgadi jeb Lutera dekādi Vācijas evaņģēliskā baznīca sāka Lutera pilsētā 
Vitenbergā. Reformācijas notikumi skāra ne tikai ticības dzīvi un baznīcu, bet būtiski ietekmēja arī 
daudzu citu dzīves jomu – izglītības, mākslas, politikas, ekonomikas attīstību, kuras augļus mēs 
lielā mērā baudām vēl šodien. Lutera dekādes laikā no 2008.gadam līdz 2017.gadam iecerēts 
atskatīties uz reformācijas atstāto mantojumu dažādās sfērās, katram gadam šajā gadu desmitā 
piešķirot īpašu tēmu.

2009.gads – reformācija un ticība
2010.gads – reformācija un izglītība
2011.gads – reformācija un brīvība
2012.gads – reformācija un mūzika
2013.gads – reformācija un tolerance
2014.gads – reformācija un politika
2015.gads – reformācija, vizuālā māksla un Bībele
2016.gads – reformācija un viena pasaule
2017.gads – reformācijas gadadiena

Par šo tēmu varat lasīt arī žurnāla “Tikšanās” oktobra numurā.

Vairāk par Reformāciju un Mārtiņu Luteru varat izlasīt grāmatā “Vieta, kur stāvēt”, kas pieejama 
mūsu draudzes grāmatu galdā un bibliotēkā. Iepazīsim mūsu Baznīcas mantojumu!

Meklējiet To Kungu un Viņa spēku, vienumēr meklējiet Viņa vaigu!      Ps 105:4
Godājamie Priekules draudzes locekļi!

Mums,  Latvijas  evaņģēliski  luteriskās  Baznīcas  izdevniecībai  „IHTIS”,  būs  patiess  gods 
viesoties  pie  jums  –  Priekules  draudzes  locekļiem,  lai  uzrunātu  jūs  un  iepazīstinātu  ar  IHTIS 
darbību un izdevniecības jaunākajiem izdevumiem, kā arī dotu iespēju iegādāties pašus jaunākās 
grāmatas – nupat septembrī izdoto mācītāja Gunta Kalmes pārdomu krājumu par latviešu tautas 
vēsturi,  jauno LELB Baznīcas Gadagrāmatu un Baznīcas Kalendāru, kā arī  materiālus un darba 
burtnīcas Svētdienas skolai. 

Zinot to,  cik esat  aktīva draudze un arī  jūsu mācītājs -  esam iepazinušies ar  informatīvi 
vizuālo informāciju CD, viesojušies draudzes interneta mājas lapā, kā arī skatījuši draudzes avīzi 
Mājas Lapa u.c., mudinām arī šoreiz būt tikpat ieinteresētiem un aktīviem, aicinot sev līdzi draugus 
un radus, lai tiktos ar mums – LELB izdevniecības IHTIS darbiniekiem svētdien, 11.oktobrī, kad 
sadraudzībā risinātu sarunas par grāmatām, apmainītos ar jaunām un radošām idejām.

Esam ieplānojuši,  ka  kopā  ar  mums  pie  jums  viesosies  un  ar  mācītāju  Hansu  Jensonu 
dievkalpojumā piedalīsies LELB Virsvaldes sekretārs Artis Eglītis. 



Cerībā uz atsaucību un svētīgas dienas vēlot, 

„IHTIS” projektu vadītāja un izplatītāja
Anda Baraškina
67507968, 29427878
Anda.Baraskina@lutheran.lv

Pasākums ģimenēm
Ģimenē mēs kā vecāki bērniem vēlamies dot to vislabāko. Mēs domājam par labāko izglītību, labāko 
audzināšanu. Mēs pat domājam par mantojumu, ko atstāsim bērniem, kad mēs vairs nebūsim ar tiem kopā. 

Tomēr ir kāda ļoti svarīga lieta, kas mūsu bērniem ir vajadzīga. Tā ir garīgā audzināšana, ko mēs kā 
vecāki varam dot saviem bērniem. Tās ir lietas, kas ies bērniem līdzi visā viņu dzīvē un noteiks tās gaitu arī 
tad, kad mūsu pašu nebūs klāt.

Vecāku atbildība ir šo garīgo audzināšanu bērniem dot. Te ir runa ne tikai par vārdiem, bet arī par to 
kā paši dzīvojam, jo bērniem ir svarīgs ne tikai tas, ko mēs viņiem sakām, bet arī tas kā paši šīs lietas 
izdzīvojam viņu acu priekšā. 

Kristīgā draudze var palīdzēt vecākiem šajā uzdevumā gan ar to, ka pašiem vecākiem dot spēku 
dzīvot garīgu dzīvi, gan ar to, ka tā var būt atbalsts bērnu audzināšanā ar svētdienas skolas palīdzību.

Tāpēc aicinām jūs kopā ar bērniem apmeklēt ģimeņu pasākumu, kurā varēsim iepazīties gan ar 
svētdienas skolas darbību, gan arī paši uzzināt par garīgās audzināšanas pamatprincipiem. 

Piektdien 2.oktobrī plkst. 19.00 
Priekules ev. lut. draudzes namā

Vakara kartība: Ievads
      Lekcija: Garīgā audzināšana 

– svētītas dzīves pamats.
Mācītājs Jānis Bitāns

  Lekcijas laikā bērni darbosies 3 darbnīcās.
  Noslēgumā pārunas, gards pārsteigums un dziesmas.

Esat ļoti gaidīti!!!!
Ģimenes vakara sagatavošanas grupa Mācītājs Hanss Jensons, Inese Jaunzeme, Jānis Diekonts, Anita 
Balande, Agrita Hanzovska

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

Priekules draudzes kalendārs
27. septembris  SVĒTDIENA  Erceņģeļa Michaēla un visu eņģeļu 

dienas ( 29.09) tēma
                11.00 DIEVKALPOJUMS bez Svētā vakarēdiena. 

Svētdienas skola.
29. septembris otrdiena            8.30 Rīta svētbrīdis

           18.00 AA – grupa un līdzatkarīgie 
1. oktobris      ceturtdiena         8.30 Rīta svētbrīdis
           19.00 Darbdienas dievkalpojums
2. oktobris      piektdiena         16.00-17.30 Pieņemšanas laiks

          19.00 Ģimenes vakars. 
       Lekcija. Mācītājs Jānis Bitāns 

3. oktobris      sestdiena           11.00-14.00 Draudzes nams atvērts ražas 
       produktu saņemšanai.

4. oktobris SVĒTDIENA  Pļaujas svētki
              11.00 DIEVKALPOJUMS .      Svētdienas skola.

6.oktobris. Otrdiena          8.30  Rīta svētbrīdis
            18.00 AA – grupa un līdzatkarīgie
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8. oktobris ceturtdiena        8.30 Rīta svētbrīdis
           18.00 Lūgšanas stunda

9. oktobris piektdiena       16.00-17.30 Pieņemšanas laiks   
10. oktobris sestdiena         15.30  Iesvētību kursi 1.satikšana

11. oktobris SVĒTDIENA Deviņpadsmitā svētd. pēc Vasarsvētk.
11.00 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.
Pēc dievkalpojuma LELB izdevniecības IHTIS viesi.

13. oktobris  otrdiena         8.30 Rīta svētbrīdis
          18.00  AA – grupa un līdzatkarīgie

15. oktobris ceturtdiena      8.30  Rīta svētbrīdis
        18.00 Lūgšanas stunda 

16.  oktobris piektdiena    16.00-17.30 Pieņemšanas laiks
        18.00 Semināru cikls “Bībele un finanses”1

18. oktobris      SVĒTDIENA   Divdesmit trešā  svētd. pēc Vasarsvētk.
11.00 DIEVKALPOJUMS.  Svētdienas skola.

20. oktobris     otrdiena           8.30  Rīta svētbrīdis
                         18.00  AA – grupa un līdzatkarīgie

22. oktobris ceturtdiena      8.30 Rīta svētbrīdis
          18.00 Lūgšanas stunda 

23. oktobris piektdiena     16.00-17.30 Pieņemšanas laiks.
         18.00 Semināru cikls “Bībele un finanses”2 

25. oktobris     SVĒTDIENA  Reformācijas dienas tēma (31.10.)
                        11.00 DIEVKALPOJUMS . Svētdienas skola.

27. oktobris      otrdiena            8.30 Rīta svētbrīdis
         18.00 AA – grupa un līdzatkarīgie 

29. oktobris      ceturtdiena         8.30 Rīta svētbrīdis
          18.00 Lūgšanas stunda

31. oktobris      piektdiena       16.00-17.30 Pieņemšanas laiks

Bunkas draudzes kalendārs
27. septembris  SVĒTDIENA  Erceņģeļa Michaēla un visu eņģeļu 

dienas ( 29.09) tēma
11.00 DIEVKALPOJUMS bez Svētā vakarēdiena. 

Svētdienas skola.

4 oktobris    SVĒTDIENA   Pļaujas svētki
          14.00 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.

25. oktobris SVĒTDIENA  Reformācijas dienas tēma (31.10.)
                          11.00 DIEVKALPOJUMS bez Svētā vakarēdiena. Svētdienas skola.

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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