
MAZĀS GRUPAS DRAUDZĒ: 
• Draudzes stunda ceturtdienās Lūgšanu namiņā 

plkst. 12:00. Bībeles tēma par Jņ. 4:1-42 (vada māc. 
Mārcis Zeiferts). Klusajā nedēļā Draudzes stunda 
nenotiks. 

• Vīru grupa notiks 15. martā plkst. 18:30 (vada māc. 
Mārcis Zeiferts). 

• Baznīcas kopšanas un sadraudzības grupa „Sinepju 
sēkliņas” otrdienās no plkst. 10:00 līdz 14:00. 

SVĒTDIENAS SKOLA 
Aicinām bērnus uz Svētdienas skolu! 
• vecumā no 4 līdz 10 gadiem no plkst. 10.45 līdz 

12.30 (dievkalpojuma laikā); 
• vecumā no 10 līdz 15 gadiem no plkst. 12.45 līdz 

plkst. 14.00 (pēc dievkalpojuma). 
Nodarbības notiek draudzes namā (ieeja no baznīcas 
pagalma, pirmās durvis no Brīvības laukuma puses). 
Līdzi jāņem pierakstu burtnīca vai kladīte. 
Ja ir nepieciešama papildus informācija, varat zvanīt un 
jautāt, vai pieteikties 
pie skolotājas Agneses Luščenokas pa mob. tālruni 
9480717 vai 3124729 (vakaros). 
Svētdienas skolu palīdz vadīt Zane Neilande un Līga Lag-
zdiņa. 
IESVĒTES MĀCĪBAS 
Nākamās iesvētes mācību nodarbības notiks 9. martā, 
10. martā, 16. martā un 30. martā. 
MUZIKĀLĀ KALPOŠANA 
Draudzē darbojas mūzikas kalpošanas grupas. Draudzes 
jauniešu kori vada draudzes ērģelniece Inga Kluce (mob. 
6482434). Draudzes senioru kori vada Ojārs Vītoliņš 
(mob. 9143136). Aicinām pieteikties jaunus kora dalīb-
niekus. 
DIAKONIJA 
Diakonijas darbinieku sanāksme notiks ceturtdien, 10. 
martā pēc Draudzes stundas Lūgšanu namiņā. 
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T ā  i r  r a k s t ī t s ,  k a  K r i s t u s  
c i e t ī s  u n  a u g š ā m c e l s i e s  n o  
m i r o ņ i e m  t r e š a j ā  d i e n ā  u n  
V i ņ a  v ā r d ā  s l u d i n ā s  
a t g r i e š a n o s  v i s ā m  t u t ā m ,  
l a i  g r ē k i  t i k t u  p i e d o t i   
( L k .  2 4 : 4 6 - 4 7 ) .  

Lūgšana 
Kungs Jēzu, Tu gāji nāvē, lai glābtu mūs no 
iznīcības un ļaunuma spēkiem. Mēs lūdzam Te-
vi: nāc un dziedē mūs no visām vainām un ap-
slēptiem grēkiem. Lai izlīst pār mums Tava pie-
došanas gaisma. Ved, Kungs, mūs pie ticības 
un atziņas avotiem, stiprinot, iedrošinot un ie-
dvesmojot. Esi mūsu maize un ūdens dvēseles 
tuksnesī. Piepildi mūs ar Savu mieru un Svēto 
Garu. Atbrīvo mūs Tavai mīlestībai. Iztiep savu 
roku pār visiem, kas meklē patvērumu un ceļu 
pie Tevis. Lai mūsu lūpas klusē, bet Tavs Vārds 
lai runā, un sirds pazemībā klausās. 

Draudzes ikgadējā pilnsapulce  notiks š.g. 17. aprīlī  pēc dievkalpojuma.  
Gada pārskatus sniegs draudzes mācītājs 

Mārcis Zeiferts un draudzes priekšniece Indra 
Rassone, un kalpošanas nozaru vadītāji. Revī-
zijas slēdzienu ziņos revidents Ilmārs Talle.  

Informācijas lapiņa Nr. 2.  
2005. gada marts. 

Arī tu vari piedalīties šī izdevuma tapšanā. Ziņas 
mūsu draudzes informācijas lapiņai iesniedzamas 
draudzes kancelejā līdz katra mēneša pēdējai svēt-
dienai.  Draudzes locekļiem informācijas lapiņā pie-
dāvājam ievietot bezmaksas sludinājumus. 

Tukuma ev. lut. draudzes izglītības un plānoša-
nas semināra dalībnieki pēc dievkalpojuma Cēsu 
Sv. Jāņa baznīcā 2005. gada 27. februārī. 



DIEVKALPOJUMI  TUKUMA EV. LUT. BAZNĪCĀ:  
Svētdienās plkst. 11:00 (ar Sv. Vakarēdienu). 
Dievkalpojuma laikā un  pēc tā draudzes namā 
notiek Svētdienas skolas nodarbības bērniem 
(sk. informācija sadaļā „Svētdienas skola”) 
PAPILDUS DIEVKALPOJUMI BAZNĪCĀ  LIELDIENU LAIKĀ: 
Klusās nedēļas dievkalpojumi  
(visi Klusās nedēļas dievkalpojumi  
ar Sv. Vakarēdienu): 

Klusajā pirmdienā, 21. martā plkst. 18:30 
Klusajā otrdienā, 22. martā plkst. 18:30 
Klusajā trešdienā, 23. martā plkst. 18:30 
Zaļajā Ceturtdienā, 24. martā plkst. 18:30 
Lielajā Piektdienā, 25. martā plkst. 11:00 

Lieldienu nakts dievkalpojums  
26. martā plkst. 22:30 (ar Sv. Vakarēdienu). 
Lieldienu agrais rīta dievkalpojums  
27. martā plkst. 7:00 (ar Sv. Vakarēdienu). 
Lieldienu dievkalpojums  
27. martā plkst. 11:00 (ar Sv. Vakarēdienu). 
Mācītāja Mārča Zeiferta  PIEŅEMŠANAS LAIKI: 
Otrdienās plkst. 15:00 līdz 18:00. 
Ceturtdienās plkst. 10:00 līdz 12:00. 
SVĒTDARBĪBAS UN MĀCĪTĀJA  AMATA DARBI 
Par kristībām, iesvētībām, laulībām un bērēm 
jautāt draudzes kancelejā vai mācītāja pieņem-
šanas laikos, vai zvanīt tālr. draudzes kancelejā 
3122305 un mob. draudzes mācītājam 
9145305. 
Draudzes priekšnieces Indras Rassones  PIEŅEMŠANAS LAIKS: 
Pieņem apmeklētājus pēc vienošanās pa tālruni 
mob. 9186332.  

KANCELEJAS DARBA LAIKI: 
Otrdienās 9:00 – 16:00 
Trešdienās 9:00 – 16:00 
Ceturtdienās 9:00 – 16:00 
Piektdienās 9:00 – 16:00 
Sestdienās 9:00 – 16:00 
Svētdienās 9:00 – 13:00  
(izņemot dievkalpojuma laiku) 
KANCELEJA ATRAŠANĀS VIETA: 
Brīvības laukums 1, Tukums, tālr. 3122305. 
DRAUDZES BIBLIOTĒKA 
Atvērta kancelejas darba laikā. 
BĒRNU KRISTĪBU DIEVKALPOJUMI  
TUKUMA EV. LUT. DRAUDZĒ 
Nākamie kristību dievkalpojumi notiks 20. mar-
tā, 24. aprīlī, 29. maijā un 26. jūnijā. 
Pieteikšanās: Piesakot kristības, līdzi ņemt bēr-
na dzimšanas apliecības kopiju. Kristības jāpie-
saka pie draudzes mācītāja. Neskaidru jautāju-
mu gadījuma zvaniet kancelejas vadītājai Ritai 
Līcei tālr. 3122305. 
Nosacījumi: 
Norma: bērna vecāki ir kristīti, iesvētīti un sa-
laulāti draudzē reģistrēti locekļi. Minimums: Vis-
maz vienam no kristāmā bērna vecākiem (jeb 
vecākiem, kas reāli audzina šo bērnu) ir jābūt 
kristītam un iesvētītam draudzē reģistrētam 
loceklim. Krustvecākiem (ja tādus pieaicina) ir 
jābūt kristītiem un iesvētītiem. 

Labdien jūsmājās! 
Aizvadītajā nedēļā no 26. - 27. februārim Val-
mieras raj., Burtnieku mācītājmuižā notika 
draudzes plānošanas un izglītības seminārs, 
kurā piedalījās 18 mūsu draudzes locekļi. 
Laiks Burtniekos aizritēja ļoti ātri. Stundas un 
minūtes pagāja kā viens mirklis. Esam guvuši 
jaunas ierosmes un iedrošinājumu kalpot savā 
draudzē. Un ne tikai, jo bija arī laiks mazliet 
apstāties, pārdomāt un sakārtot savu iekšējo 
pasauli klusumā. Ar izglītības un plānošanas 
rezultātiem draudzes locekļiem ir iespēja iepa-
zīties pie ziņojuma dēļa. Esam iecerējuši arī 
izdot speciālizlaidumu, kurā būs atspoguļots 
draudzes seminārs Burtniekos. 
Mēs tuvojamies Klusajai nedēļai un Lieldie-
nām. Draudzes locekļi būs jau ievērojuši, ka 
Klusajā nedēļa katru dienu notiks dievkalpoju-
mi ar Sv. Vakarēdienu. 
Pūpolsvētdienā notiks kristību dievkalpojums, 
kurā būs kristības vairākiem mūsu draudzes 
locekļu bērniem. 
Aicinām draudzes locekļus informācijas lapiņā 
bez maksas ievietot sludinājumus. Iespējams, 
ka ar draudzes locekļu starpniecību varam 
atrisināt arī kādu savu sadzīvisku lietu - atrast 
mājokli, kādam kaut ko uzdāvināt, iemainīt, 
atrast darbu u.c. 
17. aprīlī notiks draudzes informatīvā pilnsa-
pulce. Aicinām visus draudzes locekļus tajā 
piedalīties. 
Novēlu jums visiem pārdomu pilnu un svētīgu 
Ciešanu laiku, gatavojoties mūsu Kunga un 
Pestītāja Jēzus Kristus Augšāmcelšanās svēt-
kiem. 
Jūsu draudzes mācītājs, 
Mārcis Zeiferts 

DRAUDZES REKVIZĪTI: 
Tukuma evaņģēliski luteriskā draudze 
Brīvības laukums 1, Tukums, LV 3101.  
Reģ. LV 90000298831. 
KONTA NUMURS ZIEDOJUMIEM DRAU-DZES UN BAZNĪCAS VAJADZĪBĀM: 
A/s „Latvijas Unibanka”, kods UNLA LV2X, 
IBAN: LV54UNLA0032000701801. 


