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

Informācijas lapiņa Nr. 2 (10).  
2008. gada oktobris. 

Informācijas lapiņas redaktors: mācītājs M. Zeiferts 

Ziņas draudzes informācijas lapiņai iesniedzamas 
draudzes kancelejā.  Draudzes locekļiem 
informācijas lapiņā piedāvājam ievietot bezmaksas 
sludinājumus  
(tālr. 63122305, e-pasts: baznīca@tukums.parks.lv).  

Svētdienās plkst. 
18:00 Raiņa 
ģimnāzijas sporta 
zālē notiek sporta 
aktivitātes. 
Aicināti piedalīties 
visi draudzes 
locekļi! Tuvāka 
informācija pie Māra 
Erzama (mob. 
26189217).  

Paziņojums 
Draudzes kancelejā var jautāt pēc CD diska ar 

bildēm no draudzes nometnes  
Usmā (1.-3. augusts).  Ir pieejamas arī 
videolekcijas un Bībeles stundu ieraksti! 

Svētdien, 19. oktobrī pēc dievkalpojuma (aptuveni 13:00) notiks tikšanās ar Initu 
Lūku, Talsu ev. lut. draudzes locekli un  

a/s Swedbank Kurzemes reģiona vadītāju:  
“Kā plānot ģimenes budžetu, un kāda 

tam visam ir saistība ar Dieva valstību?” 
Aicināti visi interesenti! 

Jauniešu tikšan ās 
turpm āk notiks 

trešdien ās plkst. 
18:00 

draudzes 
namā. 

Atn āc un 
ieraugi!  

Aicinājums 
Nomaksāt draudzes ikgadējo nodokli 

(saskaņā ar LELB Satversmi) par 2008. gadu  
(veicams līdz katra gada 1. jūlijam). Trešdien, 22.oktobrī plkst. 18:00  

draudzes namā notiks nākamā 
Meditatīvās zīmēšanas nodarbība  

(vadīs Ieva Zeiferte).  
Meditatīvā zīmēšana ir evaņģēliskajā 

benediktīniešu klosterī Vācijā (Bavārija, 
Švānberga) aizgūta metode, kas veicina 

iekšējo dialogu par Bībeles patiesībām un 
piemērota jebkuram cilvēkam. 



DIEVKALPOJUMI TUKUMA EV. LUT. BAZNĪCĀ:  
Svētdienās plkst. 11:00 (ar Sv. Vakarēdienu). 
Pieņemšanas laiki draudzes birojā  
Brīvības lauk. 1 (sakristejā): 
Mācītājs Mārcis Zeiferts 
otrdienās no plkst. 11:00 - 13:00. 
ceturtdienās no plkst. 14:00 - 17:00. 
mob. (+371) 29145305 
mzeiferts@apollo.lv 
Mācītājs Kaspars Kovaļovs  
pirmdienās no plkst. 15:00 - 18:00. 
piektdienās no plkst. 14:00 - 16:00. 
mob. (+371) 25988060 
kaspars.kovalovs@inbox.lv 
SVĒTDARBĪBAS UN MĀCĪTĀJA AMATA DARBI 
Kristību, iesvētību, laulību, mājapmeklējumu, grēksūdzes 
un bēru gadījumos interesēties mācītāja pieņemšanas 
laikos vai zvanīt pa mob. 29145305. Papildus  
interesēties draudzes kancelejā, zvanīt pa tālr. 
63122305. 
Draudzes priekšnieces Indras Rassones  
PIEŅEMŠANAS LAIKS: 
Pieņem apmeklētājus pēc vienošanās pa tālruni  
mob. 29186332.  
KANCELEJAS DARBA LAIKI: 
Pirmdienās - 15:00 – 18:00 
Otrdienās 10:00 – 15:00 
Trešdienās - brīvs 
Ceturtdienās 12:00 – 18:00 
Piektdienās 10:00 – 16:00 
Sestdienās 10:00 – 15:00 
Svētdienās - apmeklētājus pieņem vienu stundu pirms, 
kā arī pēc dievkalpojuma.  
Kancelejā apmeklētājus pieņem  
draudzes lietvede Dace Krecere 
Adrese: Brīvības lauk. 1, Tukums, LV – 3101.  
Tālrunis un fakss: 63122305 
Kancelejas e-pasta adrese: baznīca@tukums.parks.lv Draudzes mājas lapa internetā: 
www.tukumabaznica.lv 

Labdien jūsmājās! 
Dievs par mums rūpējas. Viņa gādība ar mums ir katru rītu no jauna. Viņš liek gavilēt gan tiem, kas atrodas bēdās, gan tiem, kas dzīvo laimīgi. Bet kā tad izpaužas Dieva rūpes par saviem ļaudīm? Kopš apustulis Pāvils piedzīvoja Augšāmcēlušo Kristu, viņš runāja par žēlastību, ar ko apzīmēja Dieva dāvāto prieku. Visa viņa dzīve bija šis prieks. Ar Viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlastībā, kurā stāvam un teicam sevi laimīgus, cerībā iemantot dievišķo godību. Bet ne vien par to: mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturība – pastāvību, pastāvība – cerību, bet cerība nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar Svēto Garu. Tātad, prieks ir tā dāvana, ko Svētais Gars mīlestībā izlej mūsu sirdīs. Šī mīlestība apklāj visu rūgtumu un visas sāpes. 
Šajā laikā, kad tumšās stundas paliek ar vien vairāk un gaismas ar vien mazāk, atcerēsimies, ka Dievs par mums domā un vēro mūs vienmēr. Jo pat mats bez Viņa ziņas nenokrīt no mūsu galvas! Viņš mūs ir radījis un vēlas, lai mēs būtu laimīgi. Tāpēc, lai jūsu sirdīs ienāk vairāk prieka, kas izkliedē tumsu, un atcerēsimies, ka Kāds mūs vienmēr mīl ar neizsīkstošu mīlestību. 
 
Jūsu mācītājs Kaspars Kovaļovs 

MAZĀS GRUPAS DRAUDZĒ: 
• Bībeles studijas ceturtdienās draudzes namā  

plkst. 18:00.  
• Vīru grupas tikšanās notiks 29. oktobrī 

(pulcēšanās uz izbraukumu draudzes namā plkst. 
18:00). 

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

• Draudzē darbojas mūzikas kalpošanas grupas. 
Draudzes jauniešu liturģisko kori vada draudzes 
ērģelniece Inga Auziņa (mob. 26482434). Draudzes 
senioru kori “Sadraudzība” vada Ojārs Vītoliņš 
(mob. 29143136). Aicinām pieteikties kora 
dalībniekus visās balsu grupās! 

Dievkalpojuma laikā draudzes namā notiek 
Svētdienas skolas nodarbības bērniem.  

Bērniem lūgums pulcēties dievkalpojumā 
baznīcā pirmajās solu rindās kanceles pusē.  

Iespēja kalpot 
un būt 

līdzdalīgiem! 
 

Lūgums būt 
atsaucīgiem un 

pieteikties  
Bībeles 

lasījumiem 
svētdienas 

dievkalpojumos. 
Pieteikties draudzes kancelejā pie Daces. 

25.oktobrī plkst. 10:00 
Sestdienas brokastis un lekcija draudzes namā 
(aicināti arī citu draudžu locekļi, par ziedojumiem)  

“Diakonijas vēsture Latvijas teritorijā 19.gs.”  
(1. lekcija) 

lektors mācītājs Mārcis Zeiferts 


