draudzes JUBILEJA
Dievkalpojums svētdien, 7. oktobrī plkst. 11:00. Kalpos
mācītājs Mārcis Zeiferts. Dievkalpojumā piedalīsies
Normunds Krūmiņš un Ingūna Augsne. Svētdienas tēma –
„diakonija, kalpošana tuvākajam”. Aizsākas labdarības akcija
"No sirds uz sirdi". Esat visi aicināti ziedot pārtikas
produktus trūcīgajiem!
Pēc dievkalpojuma – zupa draudzes pagalmā, ābolu sulas
spiešana pie draudzes nama un kopīgas aktivitātes.
Dievkalpojums svētdien, 14. oktobrī plkst. 11:00. Kalpos
mācītāji Mārcis Zeiferts un Jānis Saulīte. Dievkalpojumā
piedalīsies Tukuma Mūzikas skolas bērni.
Svētdienas tēma – „Svētdienas skola, bērni un jaunieši”. Pēc
dievkalpojuma dažādi pasākumi bērniem un vecākiem
baznīcas pagalmā un draudzes namā visas dienas garumā.
Dievkalpojums svētdien, 21. oktobrī plkst. 11:00. Kalpos
mācītāji Mārcis Zeiferts un Kaspars Kovaļovs. Dievkalpojumā
piedalīsies Jelgavas Sv. Annas draudzes koris.
Svētdienas tēma – „sadraudzība, draudzes kopība”. Pēc
dievkalpojuma pēcpusdienas pasākums draudzes namā.
Dievkalpojums svētdien, 28. oktobrī plkst. 11:00. Kalpos
mācītājs Mārcis Zeiferts un bīskaps Pāvils Brūveris.
Svētdienas tēma – „misija, baznīcas vienotība”.
Dievkalpojumā piedalās Tukuma senioru koris "Skandīne"
un Milzkalnes TN senioru ansamblis "Tīne". Kolektīvu
mākslinieciskā vadītāja Gita Vanaga. Pēc dievkalpojuma –
tēja un kafija draudzes namā.
Draudzes mācītāju atcere. „Pieminiet savus vadītājus, kas
jums Dieva vārdu runājuši; vērodami viņu dzīves galu,
sekojiet viņu ticībai!” (Ebr. 13,7). Svētbrīdis 28. oktobrī
plkst. 14:00 Mācītajmuižas kapsētā Lauktehnikā un Meža
kapos (orientējoši plkst. 15:00). Došanās ar privāto
transportu no draudzes nama.
Dievkalpojums svētdien, 4. novembrī plkst. 11:00. Kalpos
mācītāji Mārcis Zeiferts un Guntis Apriķis. Dievkalpojumā
piedalās Tukuma Kultūras nama jauktais koris "Gavile" un
Smārdes Kultūras centra vokālais ansamblis "Randevu".
Kolektīvu mākslinieciskā vadītāja Gita Vanaga.
Pēc dievkalpojuma draudzes 445 gadu jubilejas svinības
Tukuma Kultūras namā. Ieeja tikai ar Galda kartēm,
kuras lūgums izņemt kancelejā (draudzes namā) par
ziedojumiem līdz 28. oktobrim. Svētku programma ar
kopīgām pusdienām, torņa mūziku, priekšnesumiem
viduslaiku noskaņās, apsveikumu runām, dziesmām un
lūgšanām. Svētku viesus un draudzes locekļus iepazīstinās
ar draudzes nākotnes projektiem – Tukuma evaņģēliski
luteriskās baznīcas atjaunošanas iecerēm, draudzes vēstures
grāmatas izdošanu un draudzes jaunās mājas lapas
prezentāciju u.c.

kā mūs ATRAST

Labvēlīgs ir tas Kungs tam, kas uz Viņu cer,
dvēsele, kas Viņu meklē. (Rdz 3,25)

Tukuma evaņģēliski luteriskā baznīca
Adrese: Brīvības lauk. 1, Tukums, LV – 3101.
Tālrunis: 63122305,
mob.: 20221951
Kancelejas e-pasta adrese:
tukumabaznica@apollo.lv
Draudzes mājas lapa:
www.tukumabaznica.lv
Mācītājs Mārcis Zeiferts,
pieņemšanas laiki baznīcas sakristejā:
otrdienās plkst. 16:00 - 18:00.
piektdienās plkst. 10:00 - 12:00.
mob.: 29145305
e-pasts: marcis.zeiferts@gmail.com

Mācītājs jūs uzklausīs pieņemšanas laikos. Uz pieņemšanu
iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. Saruna ar
mācītāju par kristībām, iesvētībām, laulībām, bērēm,
grēksūdze, vai vienkārši saruna, kurā vēlaties būt uzklausīts
savās garīgajās vajadzībās, kopīgi ar mācītāju aizlūgt, var
notikt arī citā, iepriekš saskaņotā laikā. Mācītājs vajadzības
gadījumā var apmeklēt draudzes locekļus mājapmeklējumā
(ar vai bez Svētā Vakarēdiena).
Draudzes
priekšnieks
mob. 29197998.

Vladimirs

Akimovs

Kancelejas darba laiki Draudzes namā:
Pirmdienās – slēgts
Otrdienās 9:00 – 17:00
Trešdienās 9:00 – 17:00
Ceturtdienās 9:00 – 17:00
Piektdienās 9:00 – 17:00
Sestdienās – slēgts
Svētdienās 9:00 – 10:45, kā arī pēc dievkalpojuma.
Kancelejā apmeklētājus pieņem lietvede Zane Greivule.

Pieņemšanas laikos jūs variet iesniegt iesniegumus par
kristībām,
iesvētībām un laulībām; saņemt jums
nepieciešamo informāciju par draudzes nozarēm un
pasākumiem u.c., kā arī ziedot draudzes vajadzībām un
mērķiem.
Svētdienas skolas vadītāja Inga Kalniņa pieņem
apmeklētājus pēc vienošanās, mob. 29178005.
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neizsmeļamā LABVĒLĪBA
Šajā gadā mūsu draudzei aprit 445 gadi kopš tās
dibināšanas un 325 gadi dievnamam. Atrodoties uz
svētku sliekšņa, manī nejauši ienāca doma pajautāt
baznīcas gailim dažus jautājumus. Kas gan var izskaitīt,
cik reižu šajā laikā ir vērtas baznīcas durvis uz
dievkalpojumiem, svētbrīžiem, kristībām, iesvētībām,
laulībām un bērēm? Cik reižu draudze ir dziedājusi „Dievs
Kungs ir mūsu stiprā pils”, apliecinājusi ticību Dievam un
lūgusi „Mūsu Tēvs”? Cik reižu draudze ir locījusi savus
ceļus pie tā Kunga galda? Cik reižu mācītāji mudinājuši
draudzi uz grēku nožēlu un pasludinājuši Kristus
Evaņģēliju? Cik lūgšanu no mūsu dievnama un draudzes
locekļu sirdīm ir vērstas uz debesīm? Uz mūsu draudzi ir
nākuši tik daudz cilvēku smelties cerību un
iedrošinājumu, tik daudzi ir meklējuši Dieva pieskārienu
un Viņa klātbūtni! Dievs mums patiešām ir bijis bezgala
labvēlīgs, ja Viņš draudzei dažādos laikos un gadsimtos ir
ļāvis to visu piedzīvot! Par to visu piedomājot pārņem
neparastas trīsas un bijība. Šeit luteriskā mācība ir
sludināta gan vācu mēlē, gan latviešu valodā. Draudze ir
pārdzīvojusi labākus un sliktākus laikus, saviļņojumus un
pārmaiņas, mēri un kara dunoņu, miera laikus un
atdzimšanu. Baznīcas sienas kā klusie liecinieki zinātu par
to visu stāstīt, ja vien varētu runāt! Arī gailim, kas
nosēdies uz zelta lodes, virs tukumnieku namiem un
jumtiem, par atgādinājumu būt modriem, pacēlis krusta
zīmi, būtu ne mazums stāstāmu notikumu! Bet cilvēku
sirdis vislabāk pazīst dvēseles Labais gans. Viņam ir
zināmas visas cerības, katra lūdzēja sirds meklējumi.
Dievs apsola, ka Viņš neatstās nevienu, kas uz Viņu cer,
nepametīs nevienu dvēseli, kas Viņu meklē! Cauri visiem
laikiem un gadsimtiem skan viena un tā pati balss un
atgādina – Dieva labvēlībai un žēlsirdībai vēl nav pienācis
gals. Mēs varam tāpēc nākt atkal par jaunu pie sava
Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus gūt cerību un no jauna
meklēt Viņa žēlastību! Jo labvēlīgs ir tas Kungs tam, kas
uz Viņu cer, dvēsele, kas Viņu meklē. Vienīgi Dievam lai ir
gods un pateicība par Viņa neizsmeļamo labvēlību
mūžīgi!
Jūsu mācītājs Mārcis Zeiferts

svinēsim DIEVKALPOJUMU
Tukuma evaņģēliski luteriskajā draudzē
dievkalpojumi ar Svēto Vakarēdienu
notiek svētdienās plkst. 11:00.

aktualitātes DRAUDZĒ
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•
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•
•
•
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Svētdienas dievkalpojuma laikā Draudzes namā notiek
Svētdienas
skolas
nodarbības
bērniem. Bērnu
dievkalpojums plkst. 11:00. Informācija pie Ingas Kalniņas,
mob. tālr. 29178005.
Iesvētes mācības iesākušās ar iepazīšanos un sadraudzības
vakaru Draudzes namā 25. septembrī. Vēl ir iespēja
pieteikties! Tuvāka informācija un pieteikšanās iesvētes
kandidātiem kancelejā pie Zanes Greivules, vai zvanīt pa
tālr. 63122305, mob. 20221951. Vairāk informācijas
draudzes mājas lapā.
Bībeles studijas un aizlūgšanu grupa notiek ceturtdienās
Draudzes namā plkst. 18:00. Dalībniekiem iespējams
pieteikt dažādas aizlūgšanu vajadzības.
Līdz 28. oktobrim lūgums izņemt Galda kartes jubilejas
svinībām, kas notiks 4. novembrī Tukuma Kultūras namā.
Galda kartes var saņemt kancelejā par ziedojumiem.
Draudzes jubilejas mēnesim ir izveidots īpašs lūgšanu
maratons. Lūgšanu tēmas ir publicētas draudzes mājas
lapā, kā arī izdrukātas saņemamas baznīcā pie ieejas vai
kancelejā.
Zupas virtuve atvērta otrdienās un ceturtdienās no plkst.
12:00 - 13:00.
Otrdienās un ceturtdienās plkst. 11:00 - 12:00 var gan
saņemt, gan ziedot apģērbu un apavus.
Baznīcas kopšanas un sadraudzības grupa „Sinepju
sēkliņas” kalpo otrdienās no plkst. 10:00 līdz 14:00.
Grāmatu
galdā
Draudzes
namā
var
iegādāties
Bībeles.
Lūgums draudzes locekļiem kancelejā izņemt Baznīcas
pasi (dokuments, kas apliecina draudzes piederību). Tuvāka
informācija: tel. 63122305, mob. 20221951
Lūgums draudzes locekļiem paziņot par iespējamām
izmaiņām dzīves datos - vārda vai uzvārda maiņa, adreses
un tālruņa maiņa, kā arī, ja mainīta draudzes piederība, vai
tuvinieka nāves gadījumā.
AA grupas tikšanās ceturtdienās plkst. 19:00 Draudzes
namā.

draudzes NAMTURĪBA
Lūgums iemaksāt
draudzes gadskārtējo ziedojumu par 2012. g.:
• Draudzes locekļiem - minimālais ziedojums 12 Ls;
• Ar zemiem ienākumiem - 6 Ls;
• Papildus lūdzam ziedot mērķa ziedojumu baznīcas
un draudzes nama apkurei vismaz 5 Ls.
Draudzes gadskārtējo ziedojumu var samaksāt kancelejas
pieņemšanas laikos (skatīt šī bukleta otrajā pusē)
Draudzes namā (jaunajās telpās baznīcas iekšpagalmā)
vai ar pārskaitījumu.
Draudzes rekvizīti:
Tukuma evaņģēliski luteriskā draudze
Brīvības laukums 1, Tukums
Tukuma novads, LV-3101
Reģ. Nr. LV 90000298831
SEB Unibanka, kods UNLALV2X
Konts: LV54UNLA0032000701801
Maksājot draudzes gadskārtējo ziedojumu ar bankas
starpniecību, lūdzu, norādiet maksājuma mērķi. Ja
maksājiet par vairākiem ģimenes locekļiem vienlaicīgi,
nepieciešams norādīt katra ģimenes locekļa vārdu un
uzvārdu.
Sirsnīgi pateicamies par jūsu ziedojumiem!
Atcerieties!
Ziedojums draudzes sabiedriskā labuma darbībai ļauj
izmantot valsts noteiktās nodokļu atlaides!
Tuvāka informācija draudzes lietvedībā!
INFORMĀCIJA PAR DRAUDZES
IEŅĒMUMIEM UN IZDEVUMIEM 2012. GADĀ
(no 1. janvāra līdz 31. augustam):
Saņemts ziedojumos apkurei: 1262,79 Ls
Izlietots apkurei: 2959,13 Ls
Saņemts draudzes gadskārtējais ziedojums: 2987,00 Ls
(Plānotais draudzes gadskārtējais ziedojums
līdz gada beigām kopā: 4403,00 Ls)
Ziedots dievkalpojumos: 5307,75 Ls
Ieņēmumi no saimnieciskās darbības: 27850,82 Ls
Iemaksāts LELB: 5759,35 Ls
Izlietots draudzes namturībai kopā: 34292,65 Ls
(t.sk. darbinieku algas, nodokļi, elektrība, apkure,
izdevumi draudzes nama un baznīcas uzturēšanai).

