
Dievkalpojumi notiek 
svētdienās plkst. 11:00 

Tukuma evaņģēliski  
luteriskā baznīca 
Brīvības laukums 1,  
Tukums, Tukuma novads, 
LV 3101 

Draudzes konts un rekvizīti ziedojumiem 
Tukuma evaņģēliski  
luteriskā draudze 
Brīvības laukums 1,  
Tukums, LV 3101 
Reģ. Nr. LV 90000298831 
SEB banka, kods UNLALV2X 
Konts:LV54UNLA0032000701801 
 

Kontakti 

mob. (+371) 20221951 
tukumabaznica@gmail.com 
 
Draudzes kanceleja atvērta 
Trešdienās 9:00 - 17:00 
Ceturtdienās 9:00 – 17:00 
Svētdienās  9:45 – 10:45,  
un pēc dievkalpojuma 
Adrese: Brīvības lauk.1, Tukums 
(kanceleja atrodas baznīcas pagalmā aiz 
restorāna „Tuckum“) 

Mārcis Zeiferts, 
draudzes mācītājs 
mob. (+371) 29145305  
marcis.zeiferts@gmail.com 

Mācītājs pieņem apmeklētājus 
baznīcas sakristejā: 
otrdienās 16:00 - 18:00 
piektdienās 10:00 - 12:00 

Vladimirs Akimovs, 
draudzes priekšnieks 

Paliekoša dāvana ģimenei Ziemsvētkos! 

AR TICĪBU, CERĪBU, MĪLESTĪBU CAURI 
GADU SIMTIEM 

Grāmata „Ar ticību, cerību, mīlestību cauri gadu 
simtiem. Tukuma Sv. Trīsvienības evaņģēliski 
luteriskās baznīcas un draudzes vēsture 16.–
20. gadsimtā” ir kultūrvēsturisks pētījums un 
liecību atspoguļojums par Tukuma senāko 
dievnamu un tā draudzi piecu gadsimtu 
garumā. 

Visi iegūtie līdzekļi no pārdotajām grāmatām 
paredzēti baznīcas renovācijas darbiem. 

Grāmatu nopērkama draudzes kancelejā 
Brīvības lauk. 1 vai pasūtīt draudzes mājaslapā 
www.tukumabaznica.lv 

45,00 EUR (Draudzes locekļiem 40 EUR)

„Mazā Ceļamaize“  
Tukuma evaņģēliski luteriskās draudzes 
informatīvs izdevums 
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Pie Tukuma dievnama. 20. gadsimta 20.-30. gadi. 
E. Liepiņa foto. TMNM 1749

http://www.tukumabaznica.lv
http://www.tukumabaznica.lv


Priecāties?
Un, zvaigzni ieraudzījuši, tie priecājās ar varen 
lielu prieku. (Mt. 2, 10)

Ceļš pie Jēzus ne vienmēr iesākas ar krīzēm vai 
lieliem pārbaudījumiem. Nereti jau tieši tā mēs 
izprotam kristietību - kā atbildi cilvēka 
izmisuma saucieniem un ciešanām. Jautāsim - 
vai prieks varētu būt iemesls meklēt Dievu? 
Droši vien arī gudrajiem no austrumiem aiz 
muguras bija nostaigāti daudzi kilometri 
vientuļā tuksnesī. Jeruzalemē vajadzēja 
izskaidroties ar ļauno un viltīgo ķēniņu Hērodu. 
Iespējams, ka ceļā bija vēl citi mestie 
izaicinājumi. Taču nevaram nepamanīt - prieks 
par zvaigzni ir gudro ceļa sākums pie Jēzus! 
Kādam varbūt šķitīs nedaudz vientiesīgs, 
bērnišķīgs un mazliet naivs, bet, jebkurā 
gadījumā,- prieks! Hēroda cinisms nespēj 
aizēnot gaidāmo satikšanos. Gudrie pasaules 
Pestītāju neatradīs greznā pilī, kā viņi bija 
sākotnēji iedomājušies, bet Betlēmes trūcīgā 
un aukstā kūts silītē. Viņi nevarēja iztēloties 
par br īnišķīgiem un ar labvē l īgu roku 
pašķirtiem negaidītajiem atrisinājumiem ceļā. 
Viss negaidītais, egoistiski nekontrolētais, bet 
ar mūžīgu apredzību vadīts, vienmēr izrādās 
labākā dāvana meklējošam ceļiniekam. Tādam 
aicinājumam mēs varam atbildēt vienīgi ar 
prieku un pateicību. Jā, pat „varen lielu prieku“, 
kā mums šo nelielo epizodi atstāta evaņģēlists 
Matejs! Cik brīnišķīgi, ja tā varam atsaukties 
Dieva apgaismotam ceļam - viegli, ar bērna 
uzticību un necīnoties pretī reiz debesīs 
izlemtam jautājumam, ka Dievs mūs mīl un 
pieņem tādus, kādi mēs esam. Nekas šajā 
cilvēka prātam grūti aptveramajā debesu 
lēmumā attiecībā uz mums nevar izmainīties. 
Vai tu jūti tuvojamies šo prieku, mīļais draugs?  

Mācītājs Mārcis Zeiferts

Afišu stabs

2.12. Baznīcas gada sākums, 
dievkalpojums 1. Adventē, plkst.11.00. 
4.12. Draudzes padomes sēde,  
plkst. 19.00. 
6.12. Bībeles stunda, plkst. 12.00. 
6.12. Dievkalpojums Raudas pansionātā, 
plkst. 14.00. 
13.12. Bībeles stunda, plkst. 12.00. 
9.12. Dievkalpojums 2. Adventē,  
plkst.11.00. 
16.12. Dievkalpojums 3. Adventē,  
piedalās koris „Vanema“, plkst.11.00. 
20.12. Bībeles stunda, plkst. 12.00. 
23.12. Dievkalpojums 4. Adventē, 
iesvētības, svētdienas skolas bērnu 
uzstāšanās, koris “Noktirne“, plkst.11.00. 
23.12. Biļešu koncerts  
„Tik klusa un svēta“, plkst. 17.00. 
24.12. Ziemsvētku svētvakara 
dievkalpojums, plkst. 18.00. 
25.12. Ziemsvētku dievkalpojums, plkst. 
11.00. Pēc dievkalpojuma - kristības. 
26.12. Atjaunošanas fonda organizēts 
koncerts “Maigs ziemas pieskāriens”. 
Sabīne Krilova (mecosoprāns), Madara 
Kalniņa (pianiste), Elīze Sestule (čells),  
Zane Pakalne (vijole), Aija Linde (alts). 
26.12. Bērnudārza „Karlsons“ grupiņas 
„Gaismiņas“ Ziemasvētku pasākums. 
30.12. Dievkalpojums, plkst.11.00. 
31.12. Vecgada dievkalpojums,  
plkst. 18.00.

Notikumi decembrī


