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Kad tu izsalkušam atvērsi savu sirdi un 
paēdināsi apbēdinātu dvēseli, tad tava 

gaisma atspīdēs tumsībā, un tava tumsa 
būs kā gaiša pusdiena.  

(Jes 58:10) 

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. 3 (11).  
2008. gada novembris. 

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).  

Jauniešu tikšan ās turpmāk 
notiks pirmdienās plkst. 

18:00 draudzes namā. 
Atnāc un ieraugi!  

Aicinājums 
Nomaksāt draudzes ikgadējo nodokli 

(saskaņā ar LELB Satversmi) par 2008. gadu. 

Dievkalpojuma laikā draudzes namā notiek 
Svētdienas skolas nodarbības bērniem.  

Bērniem lūgums pulcēties dievkalpojumā baznīcā 
pirmajās solu rindās kanceles pusē.  

Kā būs man Tevi 
saņemt? 
Adventa laiks un 
gatavošanās Kristus 
piedzimšanas svētkiem 

 
 
Sestdien, 29. novembrī:  
plkst. 15:00 (draudzes namā)  

Bībeles studijas, lūgšanas, klusuma laiks, 
sadraudzība  

(lektori māc. Mārcis Zeiferts; evaņģ. Linda Straume). 
plkst. 19:00 (baznīcā) vakara dievkalpojums. 

Mēneša tikšanās: Arnis Šablovskis  “Ceļojums uz Ķīnu - no Pekinas līdz Mongolijai”.  Būs interesanti!  Svētdien, 16. novembrī pēc dievkalpojuma ap plkst. 13:00 draudzes namā.  

Adventa labdarības akcija 
“Atver savu sirdi mīlestībā” 

Kā tu vari piedalīties? 
• ar ziedojumiem īpašā ziedojumu kastītē 
baznīcā; pārskaitot uz draudzes 
bankas kontu (A/s „Latvijas Unibanka”, kods 
UNLA LV2X, IBAN: LV54UNLA0032000701801) 
ar norādi “Adventa labdarības akcijai”; 

• kancelejā atnesot jaunas vai 
mazlietotas (!) drēbes, rotaļlietas, 
saimniecībā derīgas un lietojamas (!) 
mantas; 

• Piedaloties piparkūku cepšanas akcijā 
trešdien, 17. decembrī no plkst. 17:00 
draudzes namā. 

Jūsu ziedojumi pēc akcijas tiks nodoti 
trūcīgajām ģimenēm ar bērniem pilsētā vai 
tās apkārtnē, iegādājoties tikai 
nepieciešamāko un pēc konkrētas 
vajadzības. Piparkūkas tiks dāvātas kā 
Ziemsvētku paciņas bērniem, pansionātos, 
veciem cilvēkiem. Labdarības akcijas 
laiks - viss Adventa laiks līdz 
Ziemsvētkiem. 



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: baznica@tukums.parks.lv Draudzes mājas lapa internetā: 
www.tukumabaznica.lv 

Labdien jūsmājās! 
Nesen televīzijā izskanēja ziņa, ka 
finanšu krīze pasaulē un valstī neesot 
mazinājusi sabiedrības gatavību ar 
ziedojumiem atbalstīt labdarības un 
filantropijas projektus. Izrādās, ka grūtos 
brīžos cilvēki prot būt iejūtīgi un 
atsaucīgi. Vai krīze mobilizē sabiedrību? 
Vai tie ir kādi pirmatnēji kolektīvie 
izdzīvošanas instinkti, augstākas morāles 
likumi vai tuvākmīlestības bauslis, kas 
ierunājas kritiskās situācijās?  „Vai tas ko 
palīdzēs?”, skeptiski varētu iebilst. Ko tas 
izmainīs, ja kādus santīmus vai latu 
noziedosim patversmei, bāreņu namam 
vai grūtībās nonākušam nespējīgajam?  
Varētu dažkārt šķist, - neko jau īpašu. 
Visu pasauli tāpat nevarēsim izglābt. Un 
tomēr, vai runa vienmēr ir par to, cik un 
vai esam devuši? Vai dodam tamdēļ, lai 
nomierinātu savu sirdsapziņu, vai lai 
palīdzētu? Kāda ir mūsu attieksme 
iepretī šiem grūtībās nonākušajiem 
cilvēkiem? Kur paliek cieņa, cilvēka 
vērtība un žēlsirdība? Maizes 
pavairošanas brīnums un 5000 
paēdināšana  iesākās ar brīdi, kad „Jēzus 
sirds par tiem iežēlojās”.  Pravietis Jesaja 
aicina „atvērt izsalkušajam sirdi un 
paēdināt apbēdinātu dvēseli”. Ne tikai 
maizes rieciens iztrūkst, bet arī tas, ko 
varam sniegt no sirds uz sirdi. 
Iežēlošanās spēj vairāk ienest gaismu 
pasaulē nekā ielu apgaismojums 
tumšajās pilsētas ielās un pagalmos. 
Jūsu, 
Mācītājs Mārcis Zeiferts 

Draudzes mazās grupas un nozares: 
• Bībeles studijas un aizlūgšanas ceturtdienās 

draudzes namā plkst. 18:00.  
• Vīru grupas tikšanās notiks 26. novembrī un 

10. decembrī 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! 

• Trešdien, 19.novembrī, 3. decembrī plkst. 
18:00 draudzes namā notiks Meditatīvās 
zīmēšanas nodarbība.  

Iespēja 
kalpot un būt 
līdzdalīgiem! 

 
Lūgums būt 

atsaucīgiem un 
pieteikties  

Bībeles 
lasījumiem 

svētdienas 
dievkalpojumos. Pieteikties draudzes kancelejā. 

Ekumēnisks dievkalpojums 
veltīts LR 90. gadadienai  
Tukuma ev. lut. baznīcā 

notiks 18. novembrī plkst. 
12:00.  

Piedalīsies Tumes pagasta jauktais koris, diriģents 
Andris Pundurs. 


