
LAIPA         

Nr.11 
 

TAVAS   DRAUDZES 

ZINU   LAPA 
 

 Ar Dieva palīgu, Domes 

atbalstu un pašu cenšanos esam 

pabeiguši mūsu Ķemeru luterāņu 

dievnama restaurāciju – kā esmu to 

jau teicis, no dzīviem esošajiem 

neviens mūsu dievnamu nav 

redzējis tik skaistu, kā to šobrīd 

skatām mēs. Ne tikai skatām, bet 

lietojam un esam par to atbildīgi 

Kunga priekšā. Mūsu pienākums 

par visu, ko Dievs mums avansā ir 

devis, ir samaksāt celtniekiem par 

padarīto skaisto darbu; par padarīto  

pat vēl vairāk, kā bija domāts, 

tāpēc tagad ir mūsu solis neatstāt 

strādnieku bez algas, „proti, 

raksti saka: vērsim, kas klonā 

min labību, tev nebūs aizsiet 

purnu, un: strādnieks ir savas 

algas cienīgs.” Tādēļ  aicinu visus 

būt un darboties savā draudzē un 

dievnamā!                  Mācītājs Atis 
 

 

AKTIVITĀTES DRAUDZĒ: 
 

Dievkalpojums 

  svētdienās   

Bikts svētbrīdis  10:30 

Mesa    11:00 
 

Bībeles stundas 

  trešdienās 17:30 

Iesvētes mācības 

            svētdienās 12:30 
 

Svētdienas skola 

      mēneša 1.& 3. svētdienā 

ar sākumu plkst.11:00 baznīcā 
 

Mācītāja pieņemšana 

Iepriekš saskaņojot pa tālruni 

 
 

ĪPAŠIE NOTIKUMI LĪDZ ZVAIGZNES DIENAI 

 

 

11. NOV plkst. 17:00 Lāčplēša dienas svētbrīdis, kurā pie 

baznīcas esošajā piemiņas vietā dosim godu kritušajiem 

brīvības cīnītājiem. 

 

18. NOV plkst. 11:00 Latvijas Republikas neatkarības 

pasludināšanas 99. Gadadienai veltīts EKUMENISKAIS 

DIEVKALPOJUMS – kopā ar citu konfesiju garīdzniekiem 

un Ķemeru sabiedrības pārstāvjiem pateiksimies Dievam par 

savu valsti, brīvību un mūsu Ķemeriem. 

 

26. NOV pēc dievkalpojuma Draudzes Sapulce  – dienas 

kārtībā draudzes padomes vēlēšanu organizēšanas jautājumi. 

 

03. DEC plkst. 12:30 Tradicionālais I Adventes koncerts – 

dziedās mūsu labi draugi koris „SONANTE” 

 

24. DEC 10:30 IV Adventes dievkalpojums 

    17:00  Ziemsvētku Svētvakara dievkalpojums - 

jā, šogad 4. Advente un Ziemsvētku svētvakars ir vienā dienā: 

kamēr gaišs vēl Advents, bet ar tumsiņu jau gaidām Kristus 

piedzimšanu. 

 

25. DEC plkst. 10:30 Kristus piedzimšanas svētku 

dievkalpojums – lielā, skaistā svētku mesa par godu Kristus 

piedzimšanai. 

Pēc dievkalpojuma – draudzes svētku eglītes sadraudzība. 

 

31. DEC plkst. 10:30 Vecgada dienas dievkalpojums – 

pateiksimies Dievam par aizvadīto gadu un izlūgsimies 

svētību jaunajam mūsu Kunga žēlastības 2018. gadam. 

 

 
 

07. JAN plkst. 10:00 svinēsim Zvaigznes dienu  

 

14. JAN plskt. 10:00 svinēsim Kunga Kristības dienu 

  

 

 
N.B.!  

Var jau gadīties, ka notiek kādas izmaiņas, bet par to vienmēr 

var uzzināt draudzes mājas lapā vai e-pastā no mācītāja, bet 

tad savs e-pasts ir jādara zināms mācītājam, sūtot īsziņā vai 

uz e-pastu. 

 

S.D.G.       www.kemerubaznica.lv  

http://www.kemerubaznica.lv/

