Priekules un Bunkas evaņģēliski luterisko draudžu

Mājas Lapa
1.novembris - 27.novembris 2009. Nr.12 (65)
Novembris– diakonijas mēnesis.
Sakarā ar baznīcas gada noslēgumu, kurā tiek runāts par pēdējo laiku notikumiem, pastaro dienu un mūžību,
bieži tiek minēti šie vārdi no Jēzus, kas ļoti labi paskaidro diakonijas kalpošanas būtību.
“Tad Ķēniņš sacīs tiem, kas pa labo roku: nāciet šurp, jūs Mana Tēva svētītie, iemantojiet Valstību,
kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma. Jo Es biju izsalcis un jūs esat Mani paēdinājuši; Es biju
izslāpis un jūs esat Mani dzirdinājuši; Es biju svešinieks un jūs esat Mani uzņēmuši. Es biju pliks un
jūs esat Mani apģērbuši; Es biju slims un jūs esat Mani apmeklējuši; Es biju cietumā un jūs esat
nākuši pie Manis.
… patiesi Es jums saku: ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs
esat Man darījuši. (Mt.25:34-36,40)
Tie ir vārdi no Jēzus pārdomām gan draudzei kopumā, gan katram tās loceklim savā ikdienā.
Runājot par diakonijas darbu draudzē es gribu minēt sekojošo:
Kapela slimnīcā!
Mēs priecājamies par to, ka pēc ilga sagatavošanas laika, šā gada septembrī tika iesvētīta slimnīcas kapela.
Tā ir domāta lietošanai un ir pieejama gan no slimnīcas puses, gan no poliklīnikas puses. Droši var uz turieni
iet un lūgt. Ja apmeklējat kādu, kas ir slimnīcā, vai ejat līdzi kādam uz poliklīniku, varbūt varat arī kopā uz
turieni iet lūgties vai parunāties par Dievu. Tur ir laba iespēja apsēsties kopā ar kādu un parunāties par
garīgām lietām.
“Es biju slims un jūs esat Mani apmeklējuši;” (Mt.25)
Ražas produkti slimnīcai!
Ne tikai es priecājos par draudzes locekļu atsaucību sakarā ar pļaujas svētkiem ziedot produktus slimnīcai.
Mēs esam arī saņēmuši pateicības vārdus no slimnīcas pārstāvjiem, ka tas ir ļoti noderīgi. Protams var arī
turpmāk turpināt dot produktus slimnīcas virtuvei.
“Jo Es biju izsalcis un jūs esat Mani paēdinājuši” (Mt.25)
Mājapmeklējums
Mēs kopā ar diakonijas vadītāju uzskatam, ka ļoti svarīgi ir apmeklēt draudzes locekļus, kas nevar atnākt uz
dievkalpojumiem un piedāvāt iespēju saņemt Svēto Vakarēdienu mājās (vai tur, kur viņi atrodas). Ja ir tāda
vajadzība, tad droši sazinieties ar draudzes diakonijas vadītāju - Inesi Jaunzemi T:26427993
Jaunums!
Baznīcas Gadagrāmata 2010 un Baznīcas Kalendārs 2010
Ar pirmo adventu sākas jaunais baznīcas gads.
Tā, kā mums ir mācību gads (kas sākas ar 1.sept. un beidzas junijā), tāpat arī laicīgais gads (jeb kalendārais
gads), kas sākas 1.janvārī, mums ir arī baznīcas gads, kas sākas ar Adventa pirmo svētdienu.
Tāpēc Baznīcas gadagrāmata un Baznīcas kalendārs sākas ar 29.novembri, kas šogad ir Adventa pirmā
svētdiena (Kalendārs satur informāciju arī par visu 2010.gadu).
Tas kas ir īpašs šajos kalendāros, ir ka nedēļa sākas nevis ar pirmdienu, bet ar svētdienu. Jo, kā mēs zinām,
katra svētdiena ir maza augšamcelšanās diena, jo tā notika “pirmajā nedēļas dienā” un liturģiski mēs svinam
svētdienā iesākto tēmu vai notikumu līdz nākamajai svētdienai. Lai palīdzētu dzīvot katrā nēdēļā no
svētdienas gaismas, es ieteiktu iegādāties un lietot šos kalendārus. Tas palīdz izdzīvot baznīcas gadu nēdēļu
pēc nedēļas, dienu pēc dienas.
Jaunums ar šo gadu ir arī Bībeles lasījumi katrai dienai, kas palīdz izlasīt Bībeli divu gadu laikā. Piemēram
Doma baznīcas rīta dievkalpojumi seko šiem lasījumiem. Tie, kas pievienojas šiem lasījumiem, lasa reizē ar
daudziem mūsu baznīcā, kas arī var īpašā veidā uzrunāt.
Baznīcas gadagrāmatā, kā parasti, ir klāt arī interesanti raksti.

Es par baznīcas gadagrāmatu un kalendāru šajā numurā rakstu, lai jūs laicīgi varētu to iegādāties līdz jaunā
baznīcas gada sākumam un arī izlemt kādam to uzdāvināt. Tas būtu veids, kā pastāstīt par mūsu baznīcu un
aicināt arī viņus piedalīties un dzīvot līdzi baznīcas svētkiem.
Baznīcas gadagrāmatu un Baznīcas kalendāru var iegādāties mūsu grāmatu galdā 4 Ls par katru.
Jauns lektors!
Ražas svētkos mūsu Liepājas diecēzes katedrālē amatā tika ievesti 39 lektora amata kandidāti, kas bija
piedalījušies lektoru apmācības kursos. Starp tiem bija arī mūsu Jānis Diekonts. Tas nozīmē, ka mūsu
draudzē ir trīs lektori (arī Mārtiņš Cukurs un Voldemārs Vilerts), kas dažādos veidos ir palīgi mācītājam.
Jāni es arī esmu lūdzis būt par palīgu kā piekalpotāju, tad, kad es vadu dievkalpojumu.
Atgādinājums par ikgadējo ziedojumu!
Kā draudzes locekļi jūs zināt, ka mūsu baznīcas kārtība nosaka, ka draudzes locekļu pienākums ir arī
piedalīties draudzes uzturešanā. Pamatā tas ir, ko katrs ziedo kolektēs. Bet, lai būtu skaidrs, kas grib skaitīties
kā draudzes locekļi, ir vajadzīgs pie kasieres nokārtot vienu ziedojumu gadā, lai tas būtu reģistrēts. Šis
ziedojums pašlaik ir 10 Ls (izņemot nepilngadīgi, kuriem tas ir 1 Ls). Ja gadijumā kādam nav iespējams šādu
ziedojumu veikt, tad var lūgt atlaidi un tad tas tiek skatīts draudzes valdē. Tie draudzes locekļi, kas ir 85
gadu un vecāki skaitās draudze kā draudzes locekļi, neskatoties uz viņu iemaksu. Parējie saskaņā ar
satversmi tiek atskaitīti no draudzes locekļu saraksta, ja gadu nav piedalījušies Svētajā Vakarēdienā un ja
divus gadus nav ziedojuši šo ikgadējo ziedojumu.
Es gribu šeit uzstvērt, ka tas ir katram par svētību - ziedot. Lai mēs paliktu draudzes kopībā, prasa ka
parādam savu vēlēšanos tajā būt. Un šis ikgadējais ziedojums ir viena no šīm zīmem, ar kurām katrs
draudzes loceklis parāda, ka tas vēlas piederēt draudzei. Par draudzes locekļiem mums ir atbildība nodrošināt
garīgo kalpošanu. Es vienkārši ceru un lūdzu, ka katrs draudzes loceklis vēlas palikt draudzē.
Draudzes mācītājs Hanss Jensons

Ikmēneša tematiskā sapulce
Novembra mēneša sapulce pēc dievkalpojuma būs 15.novembrī, kad Inese Jaunzeme stastīs un rādīs bildes
no svētceļojuma ar velosipēdiem
„DIEVNAMI ZIEMEĻKURZEMES PIEKRASTĒ”
Rīga – Ventspils 15. - 23. augusts 2009
Mirušo piemiņas diena 22.novembris
Kopš pagājušā gada mirušo piemiņas dienas miruši
draudzes locekļi:
Pučkare Ilona 27.12.2008
Smaida Kamņeva 22.06.2009
Ella Kadeģe 27.09.2009

Žēlastības un godības Dievs! Mēs Tavā priekšā
pieminam savas aigājušās māsas. Mēs Tev
pateicamies, ka Tu viņas mums šīs zemes gaitās biji
devis iepazīt un iemīlēt. Savā neizmērojamā žēlsirdībā
mierini sērotājus.

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

Priekules draudzes kalendārs
1. novembris SVĒTDIENA Visu svēto dienas tēma
11.00
DIEVKALPOJUMS bez Sv. Vakarediena.
Svētdienas skola.
3.novembris. Otrdiena 8.30 Rīta svētbrīdis
18.00 AA – grupa un līdzatkarīgie
6. novembris piektdiena
16.00-17.30 Pieņemšanas laiks
18.00 Semināru cikls “Bībele un finanses”3
8. novembris SVĒTDIENA Divdesmit trešā Svētd. pēc Vasarsvētk.
11.00 DIEVKALPOJUMS Svētdienas skola.
10. novembris otrdiena 8.30 Rīta svētbrīdis

18.00 AA – grupa un līdzatkarīgie
12. novembris ceturtdiena 8.30 Rīta svētbrīdis
13. novembris piektdiena 16.00-17.30 Pieņemšanas laiks
18.00 Lūgšanas stunda
15. novembris SVĒTDIENA Divdesmit ceturtā svētd. pēc Vasarsvētk.
11.00
DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.
Pēc dievkalpojuma Inese Jaunzeme stasta un rāda bildes no
Svētceļojuma - Velobrauciena
„DIEVNAMI ZIEMEĻKURZEMES PIEKRASTĒ”
17. novembris otrdiena 8.30 Rīta svētbrīdis
18.00 AA – grupa un līdzatkarīgie
18. novembris Latvijas Republikas proklamēšanas diena

19.00 Ekumēnisks Svētbrīdis
19. novembris ceturtdiena 8.30 Rīta svētbrīdis
20. novembris piektdiena 16.00-17.30 Pieņemšanas laiks

18.00 Padomes sēde
22. novembris SVĒTDIENA Mūžības svētdiena, Mirušo piemiņas diena
11.00 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.
24. novembris otrdiena 8.30 Rīta svētbrīdis
18.00 AA – grupa un līdzatkarīgie
26. novembris ceturtdiena 8.30 Rīta svētbrīdis
27. novembris piektdiena 16.00-17.30 Pieņemšanas laiks
18.00 Lūgšanas stunda

Bunkas draudzes kalendārs
8. novembris SVĒTDIENA Divdesmit trešā Svētd. pēc Vasarsvētk.
14.00 DIEVKALPOJUMS. Bunkas draudzes 6 gadu jubileja
Svētdienas skola.
22. novembris SVĒTDIENA Divdesmit piektā Svētd. pēc Vasarsvētk.
14.00 DIEVKALPOJUMS. 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

