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Kā māte iepriecina savus bērnus,  
tā Es jūs iepriecināšu.  

(Jes. 66:13) 

Aicinājums 
Nomaksāt draudzes ikgadējo nodokli  

(saskaņā ar LELB Satversmi) par 2008. gadu. 
Draudzes nodokli var samaksāt kancelejas 
pieņemšanas laikos vai ar pārskaitījumu. 
Draudzes rekvizīti: 
Tukuma evaņģēliski luteriskā draudze 
Brīvības laukums 1, Tukums, LV 3101 
Reģ. Nr. LV 90000298831 
SEB Unibanka, kods UNLALV2X 
Konts: LV54UNLA0032000701801 
Maksājot draudzes nodokli ar bankas starpniecību, 
lūdzu, norādiet maksājuma mērķi. Ja maksājiet par 
vairākiem ģimenes locekļiem vienlaicīgi, 
nepieciešams norādīt katra ģimenes locekļa vārdu un 
uzvārdu. 
Draudzes locekļa gada nodoklis  
2008. gadā noteikts: 
Draudzes nodoklis - 12 Ls 
Minimālais draudzes nodoklis - 8 Ls 
Draudzes locekļiem ar zemiem ienākumiem - 6 Ls 
Pateicamies par jūsu ziedojumiem!  
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Jauniešu tikšan ās  
turpmāk notiks pirmdienās  
plkst. 18:00 draudzes namā. 

Atnāc un ieraugi!  

Dievkalpojuma laikā draudzes namā notiek 
Svētdienas skolas nodarbības bērniem.  

Bērniem lūgums pulcēties dievkalpojumā baznīcā 
pirmajās solu rindās kanceles pusē.  

Meditatīvā zīmēšana Klusumā, vārdā, krāsā, simbolā, kopībā atrast sevi un piedzīvot Dieva pieskārienu. Mēneša otrajā trešdienā  plkst. 18:00-20:00 draudzes namā. 
Meditācijas tēma (7. janvārī) „Ceļa zīmes debesīs”. Nodarbības vada LELB evaņģēliste Ieva Zeiferte.  Meditācijas metode aizgūta pēc benediktīniešu tradīcijas Švānbergas (Vācija, Bavārija) rekreatīvajā centrā (internetā: www.schwanberg.de). Aicināts ikviens ar un bez priekšzināšanām zīmēšanā un meditācijā. 

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. 
Ziedojumos līdz 16.12.2008. saņemts:  
380.62 Ls. Paldies visiem ziedotājiem! 

Mērķa kolekte iesvētes dievkalpojumā 
svētdien, 21. decembrī - baznīcas 

apskaņošanas iekārtas iegādei (1. kārta). 
Plānotais ziedojuma  

projekta budžets - 600 Ls. 
Lūgums būt visiem atsaucīgiem un atbalstīt! 
Dievs lai svētī dāvanas un dāvanu devējus! 



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 Pabērza 
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! 
Iepriecinājums – vārds, kas savu īpašo nozīmi 
iegūst Ziemsvētku laikā. Kas gan to nepazīst? Kas gan to negaida? Kuru gan tas atstāj 
vienaldzīgu? Pat ja klimatisko apstākļu dēļ 
kamanu sliedes ziemeļbriežu pajūgam ir 
jānomaina pret ratu riteņiem, pieaugušie vaigu 
sviedros nopūlas, lai saviem bērniem acu priekšā uzburtu kādu nereālu pasauli, kas ļautu 
kaut vai uz mirkli aizmirsties, nolikt pie malas 
ikdienas rūpes, tā ka varētu neraizēties, 
aizmirst par krīzi, naudas trūkumu, varbūt pat darba zaudējumu, atalgojuma samazinājumu 
un pieaugošajām nodokļu nastām. Ar dažādiem 
patīkamiem pārsteigumiem, dāvanām, 
paciņām, uzvedumiem, svētku rotājumiem, 
saldumiem bērnudārzos, skolās, sabiedriskās vietās pieaugušie cenšas iepriecināt bērnus, - 
laikam jau tāpēc, ka viņi to ne tikai sagaida, bet 
ar jaušamo brīnuma pieskārienu sirdī uztver to 
tik neviltoti un patiesi. Kad pravietis Jesaja 
sludināja par iepriecinājumu, tad viņš tautai norādīja, - lūk, kā māte iepriecina savus 
bērnus, tā Dievs iepriecinās. Viņa 
iepriecinājums būs atbilde uz tautas lūgšanu. 
Pēc daudziem prombūtnes un svešatnes gadiem cilvēki atgriezīsies atpakaļ Jeruzalemē. 
Dievs pats būs ar savu tautu un dzīvos viņu 
vidū. Šī doma ir ieausta Bībelē: „Un Es staigāšu 
jūsu vidū un būšu jums par Dievu, un jūs būsit 
Man par tautu” (3. Moz. 26:12). Ziemsvētku notikumā to redzam īpaši, jo Dievs pats ir 
ienācis cilvēku vidū. Viņa ienākšanu pavada 
eņģeļi, vientiesīgi gani, Betlēmes zvaigzne un 
svešinieki no tālām zemēm.  „Es esmu atklājies 
tiem, kas pēc Manis nejautāja, Mani atrod tie, kas Mani nemeklēja, un tautām, kas Manu 
Vārdu nepiesauca, Es saku: „Še Es esmu! Še Es 
esmu!”” (Jes. 65:1). Lūk, Dieva atbilde, 
patiesais iepriecinājums ikvienam, – Kristus, kurš „pusnakts tumsībā” dzimis mums (Mihaela 
Praetorius korālis „Es skaistu rozīt’ zinu”). 
Priecīgus visiem Ziemsvētkus un Dieva svētītu 
2009. gadu! 

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

draudzes namā plkst. 18:00, sākot ar 15. janvāri. 
• Vīru grupas tikšanās notiks trešdienās plkst. 

18:00 (14., 28., janvārī). 
• Meditatīvā zīmēšana notiks trešdienās 

draudzes namā plkst. 18:00 (7., 21. janvārī). 
• 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! 

Dievkalpojumi Ziemsvētku laikā: 
21. decembrī plkst. 11:00 - 4. Advents 
(iesvētes dievkalpojums) 
24. decembrī plkst. 16:00 un 19:00 - 
Ziemsvētku priekšvakars 
25. decembrī plkst. 16:00 (ar bērnu un 
jauniešu uzvedumu) - Ziemsvētki 
28. decembrī plkst. 11:00 - pirmā svētdiena 
pēc Ziemsvētkiem 
31. decembrī plkst. 18:00 - Vecgads 
4. janvārī plkst. 11:00 - otrā svētdiena pēc 
Ziemsvētkiem 
6. janvārī plkst. 18:30 - Zvaigznes diena 

Izmaiņas kancelejas darba laikos 
Ziemsvētku laikā: 
23. decembrī 10:00-13:00. 
24.,25.,26.,27. decembrī – kanceleja slēgta. 
29.,30. decembrī 10:00-13:00. 
31.decembrī - atvērta pirms dievkalpojuma - 
17:00 līdz 17:50. 
1., 2., 3., janvārī – kanceleja slēgta. 


