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Kur ir jūsu manta, tur būs arī jūsu sirds.  
(Lk. 12:34) 

Aicinājums 
Nomaksāt draudzes ikgadējo nodokli  

(saskaņā ar LELB Satversmi) par 2009. gadu. 
 

Draudzes nodokli var samaksāt kancelejas pieņem-
šanas 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, nepiecie-
šams norādīt katra ģimenes locekļa vārdu un  
uzvārdu. 
Draudzes locekļa gada nodoklis  
2009. 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 sestdienās  
plkst. 16:00 Draudzes namā. 

Atnāc un ieraugi! 
(sākot no 12. septembra)  

Svētdien, 4. oktobrī plkt.13:00 notiks Svēt-
dienas skolas atklāšanas dievkalpojums. 

Aicinām pieteikties bērnus Svētdienas skolā ! 

Aicinām pieteikties dalībniekus Iesvētes 
mācībām, kas iesāksies 22. septembrī. 

Tuvāka informācija kancelejā vai 
http://www.tukumabaznica.lv/?ct=iesvete 

(vada M. Zeiferts) 

Zupas virtuve Pirmdien, 28. septembrī tiks atvērta zupas virtuve. Zupas virtuve darbosies pirmdienās plkst.12:00-13:00 Draudzes namā (ieeja caur baznīcas iekš-pagalmu no Brīvības lau-kuma puses gar apavu salonu “Ieva”). Aicinām pieteikties draudzes kancelejā tos, kas vēlētos apmeklēt zupas virtuvi - bezdarbniekus, mazturīgos, vientuļos, trūkumcietējus. Zupas virtuvi or-ganizē draudzes diakonija sadarbībā ar SIA “Dekšņi”.  

Jaunais Alfa kurss sāksies 2. oktobrī! 
Turpmāk piektdienas vakaros  

no plkst. 19:00 - 21:00. 
Nāc pats un aicini līdzi savu 

draugu, kaimiņu vai  
darba kolēģi! 

Alfa kursa koordinators  
Arturs Veldre  

(mob. 29288770, dažādiem 
jautājumiem) 

KAFIJAS   GALDS   JOKI  
MŪZIKA  LEKCIJA  DIS-

KUSIJAS 
Alfa kurss notiek draudzes 
namā, Tukumā, Brīvības lauk. 1 (ieeja caur baznīcas 
iekšpagalmu no Brīvības laukuma puses, ielas galā aiz 

apavu salona “Ieva”) 
Info: http://www.tukumabaznica.lv/?ct=alfa 

Dievkalpojums draudzes senioriem ar Sv. Vakarēdienu 
baznīcā un sadraudzības pusdienas Draudzes namā notiks  

sestdien, 10. oktobrī plkst. 11:00 



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  interesē-
ties 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 12:00 – 18:00 
Ceturtdienās 12:00 – 18:00 
Piektdienās 10:00 – 16:00 
Sestdienās - brīvs 
Svētdienās 9:45-10:45, kā arī pēc dievkalpojuma.  
Kancelejā apmeklētājus pieņem  
draudzes lietvede Dace 
Adrese: Brīvības lauk. 1, Tukums, LV – 3101.  
Tālrunis un fakss: 63122305, mob.: 20221951 
Kancelejas e-pasta adrese: tukumabaznica@apollo.lv Draudzes mājas lapa internetā: 
www.tukumabaznica.lv 

Labdien jūsmājās! 
Šie nebūt nav vienīgie vārdi, ko Jēzus bū-
tu teicis par mantu, bagātību un naudu, 
par to, cik aplami ir sagaidīt no materi-
ālās pasaules, ka tā spētu apmierināt cil-
vēku vēlmes un ar to dvēsele iegūtu mie-
ru. Īpaši jau Lūkas evaņģēlijā uzsvērts, ka 
„izsalkušo Viņš pildījis ar labumiem un 
bagātos viņš atstājis tukšus” (1:53). Iztei-
ciens par mantu un cilvēka sirds vietu ak-
tualizējas ikreiz, kad materiālā pasaule 
cilvēka dzīvē sāk ņemt virsroku. Vai kāds 
ieklausījās pravieša Hozejas balsī, kad tas 
brīdināja cilvēkus, kad tie pielūdza Baala 
dievu, to izgreznodami, un deva tam sud-
rabu un zeltu, bet to Kungu bija pavisam 
aizmirsuši (Hoz. 2:15)? Vai tie uzklausīja 
citus praviešus? Vai protam samanīt un 
izlasīt laika zīmes šodien? Ko cilvēks iesāk 
pielūgt, tas kļūst viņa dzīvē par dievu. 
Kam vieta ir tavā sirdī? Kas tavā dzīvē ir 
svarīgākais? Jēzus vārdi atgādina, ka ir 
bezjēdzīgi paļauties uz to, kas vienā mir-
klī var izputēt un zaudēt vērtību. Īstās 
mantas ir jāmeklē debesīs. Ne par velti 
Jēzus pasludinājuma viduspunktā nolikta 
Debesu valstība. Vienīgi tur cilvēka sirds 
iemantos mieru un skaidrību.  Ceļš turp 
sākas tavā sirdī jau šeit virs zemes. 
Jūsu mācītājs Mārcis Zeiferts 

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

dzes namā plkst. 18:00. Pirmā tikšanās - 10. septem-
brī. 

• Vīru grupas tikšanās notiks pirmajā un trešajā treš-
dienā, sākot ar oktobri, plkst. 18:00 (7., 21. oktobris). 

• 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 dalībnie-
kus visās balsu grupās! 

Meditatīvā zīmēšana Klusumā, vārdā, krāsā, simbolā,  kopībā atrast sevi un piedzīvot  Dieva pieskārienu. Mēneša otrajā un ceturtajā mēneša trešdienā  plkst. 18:00-20:00 draudzes namā  (14., 28. oktobrī). Nodarbības vada LELB evaņģēliste Ieva Zeiferte.  Meditācijas metode aizgūta pēc benediktīniešu tradīci-jas Švānbergas (Vācija, Bavārija)  rekreatīvajā centrā  (internetā: www.schwanberg.de). Aicināts ikviens ar un bez priekšzināšanām zīmēšanā un meditācijā. 

Baznīcas iekšpagalma  
svinīga atklāšana 

Svētdien, 6. septembrī pēc dievkalpojuma no-
tiks baznīcas iekšpagalma svinīga atklāšana. 
Aicinām visus draudzes locekļus būt kopā un  

nosvinēt šo notikumu!  
Svētdien, 18. oktobrī draudzē viesosies  

LELB Jauniešu centra vadītājs mācītājs Krists Kalniņš.  
Tikšanās pēc dievkalpojuma Draudzes namā.  

Visi mīļi aicināti! 


