
                                    

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

“Es Tevi piesaucu, jo Tu uzklausi mani, ak, Dievs. Pievērs man Savu 
ausi, uzklausi manu runu! Parādi man Savu brīnišķo žēlastību, Tu, 
glābējs tiem ļaudīm, kas no saviem pretiniekiem tveras pie Tavas 
labās rokas!”/17.Ps:6-7/ 
 

1. Par Svētā Gara darbību caur dievkalpojumiem un tiešraidēm. 
2. Par Dieva aizsardzību no Covid- 19 draudzes locekļiem, 

apmeklētājiem un viņu ģimenēm. 
3. Lai draudzē neceļas šķelšanās saistībā ar Covid- 19 potēm. 
4. Par draudzes kalpošanas projektiem: 
a) Par dievkalpojumu priekš nedzirdīgajiem noorganizēšanu un 

izveidi vasaras laikā.  
b) Par draudzes iesaistīšanos sedziņu labdarības akcijā. 
c) Par videoskolas  “Puteklītes stāsts”, lai tā uzrunā daudzas 

ģimenes. 
d) Par sieviešu sarunu vakaru “Sirdsdārzs” 6.jūnija noslēguma 

tikšanos un turpmāko darbu. 
e) Par Misijas māceklības kursa augļiem- jaunām grupām. 
5. Par to, lai draudzes cilvēki šajā laikā neatdziest pret Dievu, 

draudzi un savu kalpošanu. 
6. Par draudzes saimnieciskajiem projektiem- Rīgas draudzes 

balkona zāles remonts un citas vajadzības. 
7. Par klātienes dievkalpojumu uzsākšanu Tukumā. 
8. Par Tukuma draudzes oficiālas dibināšanas procesa svētību.  
9. Par cilvēku un draudzes finanšu svētību. 
10. Par draudzes slimajiem, senioriem un neaktīvajiem locekļiem. 
11. Lai latviešu tauta atgriežas no elkdievības saistībā ar Jāņiem. 
12. Par Latvijas valsti un valdību- apsardzību, žēlastību, svētību un 

palīdzību pandēmijas laikā. 
 

 

 

Tukums, Pils iela 11, LV-3101 

www.ceriba.lv  

www.facebook.com/ceribatukums 

Ziedojumiem: 

Nosaukums: Rīgas evaņģēliskā vasarsvētku draudze “Cerība” 

Reģ. nr.: 90000159462 

Konts: LV44HABA0551042105470 

http://www.facebook.com/ceribatukums
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NOTIKUMI 
Dievkalpojuma tiešraide katru svētdienu plkst.11.00 
www.ceriba.lv 
No 06.06 klātienes dievkalpojumi plkst.16.00 Tukuma 
ledus hallē! 

05.06. pl.10.00-17.00 Misijas Māceklības kurss- 8. 
modulis Draudze kā dzīvs organisms 

06.06 pl.9.30-10.30 Draudzes kopējais lūgšanu rīts 
(savās mājās) 

06.06. pl.16.00 draudzes dzimšanas dienas 
dievkalpojumus, viesis- bīskaps Modris Ozolinkēvičs 
(Tukuma ledus halllē) 

06.06. pl.15.00, draudzes Youtube „Sirdsdārza 
sarunas”, viesis- dzejniece, kapelāne Rudīte Losāne 

12.06. draudzes talka telpās 

13.06. Rīgas draudzē evanģelizācijas dievkalpojums 

27.06. pl. 13.30-15.30 kopsapulce par draudzes 
dibināšanu 

26.06. draudzes kalpošanu vadītāju izbraukuma lielā 
sapulce 

Ikvakara draudzes kopējais lūgšanu laiks plkst. 21.00! 

Tukuma draudzes notikumu kalendārs 2021. gada JŪNIJAM 
 

 WWW.CERIBA.LV 

 
TICĪBAS AUGŠANAS GADS TICĪBAS AUGŠANAS GADS 

SIRSNĪGI SVEICAM JŪNIJA JUBILĀRUS: 

Kristīne Pīra 02.06.  

Irēna Breča 12.06. 

Aija Ašmane 20.06. 

 

“Mums vienmēr jāatceras, ka mūs pazīst, mūs saprot un mūs 
mīl KĀDS, kuram ir ļoti labi zināms mūsu dzīves ceļš. Kāds, 

kurš ir izcīnījis uzvaru mūsu vietā un Kurš nāk mums līdzi, lai 
kurp mēs arī dotos. Šis kāds ir Kristus.” Roberts Velčs 


