kalpo un PIEDALIES
• Bībeles
studijas
un
aizlūgšanu
grupa
ceturtdienās Draudzes namā plkst. 18:00. Studēsim
“Atklāsmes grāmatu”. Lūgšanu grupā aizlūdzam par
dažādām vajadzībām.
• Svētdienas dievkalpojuma laikā Draudzes namā
notiek Svētdienas skolas nodarbības bērniem.
Bērniem lūgums pulcēties uz bērnu dievkalpojumu
baznīcā plkst. 10:30.
• Jauniešu
tikšanās
sestdienās
plkst.
16:00
Draudzes namā.
• Vīru grupas tikšanās otrdien, 17. maijā plkst. 18:00.
• Visi, kam ir iespēja un vēlēšanās iesaistīties
muzikālajā kalpošanā — dziedāt, esiet aicināti
pieteikties pie ērģelnieces un mūzikas dzīves
vadītājas Ingas Auziņas (mob. 26482434).
• Baznīcas kopšanas un sadraudzības grupa
„Sinepju sēkliņas” otrdienās no plkst. 10:00
līdz 14:00.
• AA grupas tikšanās ceturtdienās plkst. 19:00
Draudzes namā.
• Bērnu dienas centrs “Pērle” atvērts darba dienās
no plkst. 13:00 līdz 18:00.
• Svētdienās plkst. 18.00 Tukuma Raiņa ģimnāzijas
sporta zālē notiek sporta aktivitātes. Dalības maksa
atkarīga no dalībnieku skaita.

diakonija KALPO
•
•
•

Zupas virtuve atvērta otrdienās un

ceturtdienās no plkst. 12:00 - 13:00.

Diakonijas darba laikos darbojas drēbju kamera.
Veco ļaužu sadraudzības dievkalpojums un
pusdienas 30. aprīlī plkst. 11:00.
Uzmanību!

Draudzes kanceleja atrodas blakus baznīcas
iekšpagalmam!

(ieeja no Brīvības laukuma puses)

kā mūs ATRAST
Tukuma evaņģēliski luteriskā baznīca

Adrese: Brīvības lauk. 1, Tukums, LV – 3101.
Tālrunis un fakss: 63122305,
mob.: 20221951

Kancelejas e-pasta adrese:
tukumabaznica@apollo.lv
Draudzes mājas lapa:

www.tukumabaznica.lv

"Esiet nomodā un lūdziet Dievu,
ka nekrītat kārdināšanā!" (Mt. 26:41)

KANCELEJAS DARBA LAIKI
DRAUDZES NAMĀ
Pirmdienās 12:00 – 18:00
Otrdienās 9:00 – 17:00

Trešdienās 9:00 – 17:00

Ceturtdienās 9:00 – 17:00
Piektdienās 9:00 – 17:00
Sestdienās - brīvs

Svētdienās 9:45-10:45, kā arī pēc dievkalpojuma.

Kancelejā apmeklētājus pieņem lietvede Inga Kalniņa.

Draudzes priekšniece Indra Rassone mob. 29186332.

MĀCĪTĀJU PIEŅEMŠANAS LAIKS BAZNĪCAS SAKRISTEJĀ
Mācītājs Mārcis Zeiferts

otrdienās plkst. 11:00 - 13:00.

ceturtdienās plkst. 14:00 - 17:00.
mob. (+371) 29145305

Tukuma
ev. lut.
draudzes
informācijas
lapiņa

marcis.zeiferts@gmail.com

Mācītājs Kaspars Kovaļovs

pirmdienās plkst. 15:00 - 18:00.

piektdienās plkst. 14:00 - 16:00.
mob. (+371) 25988060

kaspars.kovalovs@inbox.lv

SVĒTDARBĪBAS UN MĀCĪTĀJU 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.
Informācijas lapiņas redaktors: mācītājs M. Zeiferts

Informācijas lapiņa Nr. 2 (22).
2011. gada aprīlis.
L E L B
T u k u m a
d r a u d z e

Dvēsele mierā un KLUSUMĀ
„Esiet nomodā!” No mūsu Kunga mutes šie vārdi
skan kā pavēle. It kā Viņa mācekļi būtu kareivji
vai sargi, kuriem būtu jānosargā pilsēta vai kāds
cietoksnis no laupītāja. Kas tad tas ir par
cietoksni, kas ir jānosargā no ienaidnieka? Tā ir
mūsu sirds – tā, kas ir tik mainīga un
nepastāvīga. Vienu mirkli tā sauc: „Lai slavēts ir
Kungs”, un jau citu: „Sit Viņu krustā”. Mēs paši
nespējam pastāvēt, it īpaši, ja ir nakts, un zaglis
nav redzams. Mēs bieži līdzināmies laivai, kura
tiek svārstīta no viena sāna uz otru. „Es
nožēlojamais cilvēks! Kas mani izraus no šīs
nāvei lemtās miesas?”, izsaucās apustulis Pāvils.
Kas dāvās mums spēku pastāvēt? „Tad nu tiem,
kas ir Kristū Jēzu, vairs nav nekādas pazušanas”,
turpina apustulis. Lūgšana ir saruna ar Dievu,
kontakts ar Tēvu, ar Kungu. Mēs varam to
salīdzināt ar galda lampu, kas nav pieslēgta
strāvai. Kāpēc mana lampa nedeg un nerada
man gaismu? Tā nedeg, jo nav pieslēgta
dzīvības avotam. Lūgšana ir pieslēgšanās pie
dzīvības avota – pie Jēzus Kristus. Atslēdzoties,
neesot lūgšanā, mēs kādu laiciņu varam staigāt
it kā uzlādēti no šī avota, bet tas tiek iztērēts un
iestājas tumsa. Ir laiki, kad mums ir jābūt īpaši
modriem, jo velns, kā lauva mums ir pielavījies
pavisam tuvu. Šādos brīžos ir izšķiroši svarīgi vai
esam lūgšanā. Vai mēs saņemam strāvu no
dzīvības avota, vai nē. Būsim modri, brāļi un
māsas, lai šajā Gavēņa laikā, mūsu Kungs atrod
mūs nomodā – lūdzot!
Jūsu mācītājs Kaspars Kovaļovs

svinēsim DIEVKALPOJUMU

Noderīga grāmata sev
un citiem!
Draudzes kancelejā,
grāmatu galdā var iegādāties
Mārtiņa Lutera
“Lielo katehismu”,
cena 4,03 Ls.

Tukuma evaņģēliski luteriskajā draudzē
dievkalpojumi ar Svēto Vakarēdienu
notiek svētdienās plkst. 11:00.
Dievkalpojums bērniem
notiek svētdienās plkst. 10:30 baznīcā.

draudzes NAMTURĪBA

Dievkalpojumi Lieldienu laikā:
(ar Sv. Vakarēdienu)

Pūpolsvētdienā, 17. aprīlī plkst. 11:00;
Klusajā nedēļā – pirmdien, otrdien, trešdien,
Zaļajā Ceturtdienā plkst. 18:30;
Lielajā Piektdienā, 22. aprīlī –
plkst. 11:00 un 18:30;
Krusta ceļš - dalībnieki pulcējas pie
baznīcas plkst. 12:45.
Lieldienu naktī, meditācija - Gaismas ceļš,
23. aprīlī, sestdien plkst. 22:30 (bez Sv. Vakarēdiena);
Lieldienu rītā, 24. aprīlī, svētdien
plkst. 7:00 un 11:00.

Aicinām nomaksāt draudzes nodokli par 2011. g.:

• Strādājošajiem - ne mazāk par 12 Ls;

• Ar zemiem ienākumiem - 6 Ls
(jāuzrāda izziņa par trūcīgā iedzīvotāja statusu);

• Papildus lūdzam ziedot mērķa ziedojumu baznīcas un
draudzes nama apkurei 5 Ls.

Draudzes nodokli var samaksāt kancelejas pieņemšanas
laikos Draudzes namā (jaunajās telpas baznīcas
iekšpagalmā) vai ar pārskaitījumu.
Draudzes rekvizīti:

aktualitātes DRAUDZĒ

Tukuma evaņģēliski luteriskā draudze
Brīvības laukums 1, Tukums,
Tukuma novads, LV-3101

• Draudzes vasaras nometne notiks no 18.-24. jūlijam

Saldus novada “Juku dzirnavās” - bērniem un
pieaugušajiem.

Tuvāka

informācija

lietvedībā un mājas lapā www.tukumabaznica.lv .

• Draudzes kancelejā iespējams iepazīties ar dažādiem
darba piedāvājumiem. Interesēties kancelejas darba
laikos!

• Mācītāju

pieņemšana,

Bībeles

stunda,

iesvētes

mācības, kā arī mazās grupas Klusajā nedēļā nenotiek.

• Sestdien, 7. maijā Mākslas dienās baznīcas pagalmā
būs fotogrāfiju un mākslas darbu izstāde.

• Sestdien, 14. maijā mūsu baznīcas tornis būs atvērts

un to būs iespēja apmeklēt Muzeju nakts ietvaros no
plkst. 12:00 - 24:00.

Reģ. Nr. LV 90000298831
SEB Unibanka, kods UNLALV2X
Konts: LV54UNLA0032000701801

draudzes

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.
Aicinām

papildus

ziedot

draudzes

nozaru

nodrošināšanai mērķa ziedojumu (Svētdienas skolai,
draudzes vasaras nometnei, zupas virtuvei vai diakonijai
u.c.).

Sirsnīgi pateicamies par jūsu ziedojumiem!

