draudzes NOMETNE

kā mūs ATRAST

Draudzes vasaras nometne 2012

Bērnu nometne “Dieva armija” - notiks no 23. – 27. jūlijam
Smārdes pagasta „Kalnažagaros”. Bērnu nometne notiek no

pirmdienas līdz piektdienai. Maksa par nometni 5 Ls par dienu.
Pieteikšanās notiek pie Ingas Kalniņas Draudzes namā
mob. 29178005.

Nometnes programmā: Nometnes programmā: Radošās

darbnīcas, sporta un atpūtas aktivitātes, mūzika, pārsteigumu
maiss, svētbrīži, Bībeles stundas, nometnes noslēguma
dievkalpojums.

Ierašanās nometnē: 23. jūlijā līdz plkst. 11:00
Atgriešanās Tukumā: 27. jūlijā plkst. 16:00

Pieaugušo nometne “Brīnišķīgās pārvērtības”- notiks no 27.
– 29. jūlijam Smārdes pagasta „Kalnažagaros”. Dalības maksa
15 Ls. Pieteikšanās kancelejas darba laikos.

Nometnes programmā: filmu vakars, lekcija, radošās

darbnīcas, uzvedums, Bībeles stunda, svētbrīži un nometnes
noslēguma dievkalpojums.

Ierašanās nometnē: 27.jūlijā līdz plkst. 18:00
Atgriešanās Tukumā: 29.jūlijā plkst. 15:00

Kopējās prasības:
Pieteikšanās: līdz 15.jūlijam - bērnu nometnei un līdz 25.
jūlijam - pieaugušo nometnei draudzes kancelejā Brīvības
laukumā 1, Tukumā. Turpat jautājiet pēc papildus informācijas.
Norises vieta: Viesu māja "Kalna žagari", Smārdes pagasts,
Engures novads (www.kalnazagari.lv).
Dzīvošana viesu mājā, katram sava gultas vieta, istabiņā duša
un WC.
Nokļūšana nometnē: ar savu transportu vai draudzes īrētu
autobusu.
Nepieciešamo mantu saraksts, kas jāņem līdz uz nometni:
•Gultas veļas komplekts (spilvendrāna, palags, segas pārvalks).
Gadījumā, ja gultas veļa nav paņemta, to varēs nomāt
nometnē par samaksu 5Ls.
•Peldkostīms, dvielis.
•Higiēnas piederumi (zobu birste, pasta, ziepes, ķemme,
tualetes papīrs).
Ja dalības maksu veiksiet ar bankas starpniecību, maksājuma
uzdevumā lūdzu norādiet, ka tiek veikts mērķziedojums
nometnei un dalībnieka vārdu, uzvārdu.

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.

Ar kādu mēru jūs mērāt, ar tādu jums
nomērīs. (Mk 4:24)
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Tā Kunga GODĪBA
Mūsdienu pasaulē ir daudzi paņēmieni un tehnoloģijas
kā veikt precīzus mērījumus visdažādākajām sadzīves
vajadzībām un zinātniskajiem atklājumiem. Bez
speciālām iekārtām neiztiek optometrijā, kodolfizikas
institūtos, auto industrijā un jebkurā inženierzinātnē.
Nesen atrasti pierādījumi par tā sauktajām Dieva
daļiņām jeb zinātnieka Higsa bozonu, kas matērijai
piešķir masu. Līdz ar to cits zinātnieks Hokings zaudējis
derībās 100 ASV dolārus, kurš uzskatīja, ka tādas Dieva
daļiņas netiks atrastas. Citādāki jautājumi ir tie, kas
saistīti ar kategorijām, kas nav mērāmas ar
vispārzināmām metodēm. Kā savstarpēji vērtēt baroka
mākslu un impresionismu, vai skatītāju simpātijas operā
un pilnmetrāžas mākslas filmās vai kā varam salīdzināt
itāļu ēdienus ar ķīniešu virtuvi? Un kā kristieši mēs
jautājam, vai ir pareizi vērtēt savā starpā brāļus un
māsas, jo taču mums visiem pietrūkst dievišķās godības
un visi ir grēkojuši? Jēzus sacīja, ar kādu mēru jūs mērāt,
ar tādu jums nomērīs. Viņa sacītais mums liek būt
atvērtiem, vērīgiem un pazemīgiem vienlaicīgi, jo mēs
nekad nezinām, kā mūsu attiecinātais mērs uz citiem
var ietekmēt mūs pašus. Mūsu ētiskie uzstādījumi
citiem vienmēr ātrāk vai vēlāk atnāk atpakaļ pie mums
pašiem. Ecehiēla grāmatā ir kāda neparasta epizode,
kas apraksta kā pravietis pēc Dieva aicinājuma mēra
nākotnes vīzijā parādīto templi. Šeit Dievs pats uztic
cilvēkam veikt kādu mērījumu. Kad pravietis tuvojās
sava uzdevuma noslēgumam un lielākie tempļa
uzmērīšanas darbi bija jau aiz muguras, nāca Tā Kunga
godība un piepildīja visu templi. Šī vīzija mums rāda
kādu dziļu sakarību starp to, ko pravietis dara un kāds ir
viņam uzticētais uzdevums – uzmērīt templi, un to kas
notiek tikai neilgu brīdi vēlāk – kā Dieva godība
piepilda šo templi. Šī vīzija mums palīdz saprast pašiem
sevi un to iekšējo templi, kas ir katrā no mums, ja to
uzlūkojam nevis šauri vēsturiskajā laikā, kad darbojās
Ecehiēls, bet, piemēram, kā aicinājumu katram
ieskatīties savas garīgās dzīves arhitektūrā. Ja mēram,
tad mēram katrs pats sevi. Ieskatāmies godīgi savos
grēkos, dzīves notikumos, rūpēs un dvēseles
ievainojumos, un visā tajā, kas mūs padara tik
neatkārtojamus Dieva acīs un citu cilvēku priekšā.
Mērīsim savu dvēseles templi tā, lai tur varētu atklāties
Tā Kunga godība.
Jūsu mācītājs Mārcis Zeiferts

svinēsim DIEVKALPOJUMU
Tukuma evaņģēliski luteriskajā draudzē
dievkalpojumi ar Svēto Vakarēdienu
notiek svētdienās plkst. 11:00.
Sestdien, 4. augustā
14:00 – Brīvkapos;
15:00 – Veļķu kapsētā;
16:00 – Vilkājas kapsētā;
Svētdien, 5. augustā

14:00 – Ozoliņu kapsētā;
15:00 – Meža kapsētā;

16:00 – Kalnu kapsētā.

aktualitātes DRAUDZĒ
• Pirms bērnu kristībām vecākiem un krustvecākiem
ir jāapmeklē kristību sagatavošana (ilgst aptuveni
2 stundas). Kristību sagatavošana dod iespēju
noskaidrot visus sev interesējošos jautājumus par
kristībām. Nākamā kristību sagatavošana notiks 10.
jūlijā plkst. 18:00 Draudzes namā. Iepriekšēja
pieteikšanās lietvedībā vai pie draudzes mācītāja.
• Par iesvētību fotogrāfijām jautājiet draudzes
kancelejā.
• Grāmatu galdā Draudzes namā var iegādāties
Bībeles.
• Lūgums atsaukties un draudzes nometnes
vajadzībām ziedot dārzeņus (tomāti, gurķi, sīpoli,
dilles, kāposti u.c.).
• Zupas virtuve atvērta otrdienās un ceturtdienās
no plkst. 12:00 - 13:00.
• Baznīcas kopšanas un sadraudzības grupa
„Sinepju sēkliņas” otrdienās no plkst. 10:00 līdz
14:00.
• Otrdienās un ceturtdienās plkst. 11:00 - 12:00 var
gan saņemt, gan ziedot apģērbu un apavus.
• 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 30. jūnijam):
Saņemts ziedojumos apkurei: 908,79 Ls
Izlietots apkurei: 2959,13 Ls
Saņemts draudzes gadskārtējais ziedojums: 2350,00 Ls
(Plānotais draudzes gadskārtējais ziedojums
līdz gada beigām kopā: 4403,00 Ls)
Ziedots dievkalpojumos: 4229,36 Ls
Ieņēmumi no saimnieciskās darbības: 17701,29 Ls
Iemaksāts LELB: 4363,00 Ls
Izlietots draudzes namturībai kopā: 21272,40 Ls
(t.sk. darbinieku algas, nodokļi, elektrība, apkure, izdevumi
draudzes nama un baznīcas uzturēšanai).

