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• Szentháromság ünnepén 8 órakor magyar 

nyelvű, 9 órakor német nyelvű istentisztelet a 

templomban – áldozati gyűjtéssel. 9 órakor 

gyermek-istentisztelet szabadtéren, a gyülekezeti 

ház előtt, eső esetén a nagyteremben. 10 órakor 

magyar nyelvű istentisztelet áldozati gyűjtéssel és 

hősök napi megemlékezéssel.  

15 órakor istentisztelet Balfon. 

• Kedden 17 órakor presbiteri ülés a 

nagyteremben. 

• Szerdán 17 órakor egyházmegyei közgyűlés 

Rábaszentandráson. 

• Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a 

nagyteremben. 

• Péntektől vasárnapig konfirmációi 

utóhétvége Révfülöpön. 

 
 

Megjelent gyülekezeti újságunk, 
a Christophoros pünkösdi száma. 

Elvihető a kijáratoktól, letölthető honlapunkról: 
sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2021

-punkosd-pfingsten.pdf 
 

 
 

 

Ajánljuk gyülekezetünk honlapját és 
Facebook-oldalait. 

Magyar és német nyelven is folyamatosan hírt 
adunk gyülekezetünk életének fontos 

információiról.  

sopron.lutheran.hu/irasaink/igehirdetes 
sopron.lutheran.hu/irasaink/iras 

facebook.com/evsopron    
facebook.com/evang.gemeinde.sopron 

youtube.com/channel/UCyR7-JVqaIJRS11Ql02gU_A 
https://bit.ly/2PVV0QS 
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Vasárnap: 

a templomban 8 órakor magyar istentisztelet, 
9 órakor német istentisztelet,  

10 órakor magyar istentisztelet. 

9 órakor gyerek-istentisztelet a gyülekezeti ház előtt 
(eső esetén a nagyteremben). 

 
15 órakor istentisztelet Balfon. 

 
16 órakor istentisztelet: 

a hónap 1. vasárnapján a kórházkápolnában, 
a hónap 2. és 4. vasárnapján Fertőszentmiklóson. 

 

Csütörtökön: 

17 órakor Wochenpredigt a templomban. 

 

MM ii nn dd ee nn   hh éé tt ee nn   
Szerdán: 

18 órakor bibliaóra a kisteremben. 

 

EE ll éé rr hh ee tt őő ss éé gg ee ii nn kk 
Lelkészi Hivatal, Iroda, Pénztár: hétköznap 8-12 h,  
Sopron, Színház u. 27.  tel.: 99/523-002 (fax -003)  

honlap:     sopron.lutheran.hu 
e-mail:    sopron@lutheran.hu 

Számlaszámunk, amelyre az  
egyházfenntartói járulék átutalással (akár 

rendszeres átutalási megbízással) is fizethető:  
OTP 11737083-20006895 

XIII. évf. 22. szám  Szerkesztette: Dr. Major Tamás 
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, aki ezt kéri  

az evhirlev@gmail.com címen. 

 

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a 
Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal! 

(2Kor 13,13) 

Hírlevél 
2021. május 30.  

Szentháromság ünnepe 

Vigyázz: ne feledkezz meg az ÚRról, aki kihozott 
téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából! 
Az URat, a te Istenedet féld, őt tiszteld, és az ő 
nevére esküdj! Ne kövessetek más isteneket a 
körülöttetek levő népek istenei közül! Mert az 
ÚR, a te Istened, aki közöttetek van, féltőn 
szerető Isten: fölgerjed ellened az ÚRnak, a te 
Istenednek haragja, és kipusztít a föld színéről. 
Ne kísértsétek Isteneteket, az URat, ahogyan 
megkísértettétek Masszában. Tartsátok meg 
hűségesen Isteneteknek, az ÚRnak a parancsola-
tait, intelmeit és rendelkezéseit, amelyeket 
megparancsolt nektek. (5Móz 6,12–17) 

ÉÉbb rree ss zz ttőő   gg oo nn ddoo ll aatt ookk   
Könnyen megfeledkezik az ember a jóról és 
természetesnek veszi, miközben a bosszanko-
dás és elégedetlenség szavai könnyen a szájára 
állnak. Nem csak a mai ember ilyen: már az 
ószövetség népét is figyelmeztetni kellett arra, 
hogy a nagy szabadulás történetét sose 
feledjék el. Isten hozta ki őket az egyiptomi 
szolgaságból, és Isten hoz ki minket is lelki 
fogságainkból. De amennyire érezzük az ő 
szabadításának szükségességét akkor, amikor 
bajban vagyunk, annyira kéne hálásnak is 
lennünk utána. Az ószövetségi emlékeztető 
pedig ez: a szabadságban Isten parancsolatai 
adnak jó keretet a hálával teli életre. 
 Pelikán András 

http://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2021-punkosd-pfingsten.pdf
http://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2021-punkosd-pfingsten.pdf
https://sopron.lutheran.hu/irasaink/igehirdetes
https://sopron.lutheran.hu/irasaink/iras
https://www.facebook.com/evsopron
https://www.facebook.com/evang.gemeinde.sopron
https://www.youtube.com/channel/UCyR7-JVqaIJRS11Ql02gU_A
https://bit.ly/2PVV0QS
https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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Megkereszteltük  
 Müller Artúr Tamás, 

 Müller Mici Petra és 

 Mátis Maximilián kistestvérünket. 

Eltemettük  
 Németh Győzőné született Leyrer Veronika 

testvérünk 92 éves korában.  

Elhunyt 
 Várfalvi Andrásné született Braun Erzsébet 

Magdolna testvérünk 92 éves korában.  

Temetése Mezőberényben lesz. 

 Fiedler Nándor testvérünk 76 éves korában. 

Temetése június 12-én, szombaton 11 órakor 

lesz temetőnkben. 

 

 

EE gg yy éé bb   hh ii rr dd ee tt éé ss ee kk   
 

Templomunk átfogó felújításának 
munkálataihoz presbitériumunk döntése alapján 

a felmérési tervek elkészítésével nekifogunk. 
A közeljövőben előfordulhat, hogy a felmérési 

tervek elkészítéséhez szükséges munkák nyomait 
találhatjuk a templomban. 

Mindannyiunk közös érdeke, hogy templomunk 
megújuljon, így kérjük gyülekezeti tagjaink 
türelmét és a megújulásért való imádságot. 
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• Június 6-án, a Szentháromság ünnepe utáni 

első vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű 

úrvacsorás istentisztelet a templomban.  

9 órakor német nyelvű istentisztelet a templom-

ban. 9 órakor szabadtéri gyermek-istentisztelet 

a gyülekezeti ház előtt (eső esetén a nagyterem-

ben). 10 órakor magyar nyelvű istentisztelet a 

templomban csatlakozó úrvacsorával. 

15 órakor istentisztelet Balfon.  

16 órakor istentisztelet a kórházkápolnában. 

• Június 9-én, szerdán bibliaóra a 

nagyteremben. 

• Június 10-én, csütörtökön 17 órakor 

Wochenpredigt a nagyteremben. 

• Június 13-án, a Szentháromság ünnepe utáni 

második vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű 

istentisztelet a templomban, 9 órakor német 

nyelvű tanévzáró istentisztelet a templomban,  

9 órakor tanévzáró gyermek-istentisztelet a 

gyülekezeti ház előtt (eső esetén a nagyteremben) 

– csatlakozóan teaházzal, 10 órakor magyar 

nyelvű úrvacsorás istentisztelet a templomban. 

15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor 

istentisztelet Fertőszentmiklóson. 
 

 

Templomi jelenléti istentiszteleteinken továbbra 
is be kell tartanunk a korlátozásokat: a 

templomban kizárólag a távolságtartás 
betartásával, a kézfertőtlenítő használatával, az 

orrot és szájat elfedő maszk viselésével van 
lehetőség jelen lenni. Az úrvacsoravételre 
hamarosan újra lehetőség lesz a kis kelyhek 

használatával vagy bemártással. 
 

 
 

Napközi gyermektáborunk tervezett időpontja: 
2021. június 21–25. A téma bibliai mesterségek 

megismerése lesz. Várjuk a jelentkezéseket! 
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ab 30. Mai 2021 

• Sonntag, 30. Mai, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 
in der Kirche. Es wirken u.a. mit: 
Botond Hegedüs und Richard von Fuchs. 

• Donnerstag, 3. Juni, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke im Gemeindesaal 

• Freitag–Sonntag, 4.–6. Juni 
Konfirmandenwochenende in Révfülöp 

• Sonntag, 6. Juni, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Gertraud Winter 
in der Kirche. 

• Donnerstag, 10. Juni, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 
im Gemeindesaal 

• Sonntag, 13. Juni, 9 Uhr 
Gottesdienst zum Ende des Schul- und 
Arbeitsjahres mit Pfr. Holger Manke 
in der Kirche 

• Donnerstag, 17. Juni, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 
im Gemeindesaal 

• Sonntag, 20. Juni, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke in der Kirche 

 

Der Christophoros (Pfingsten 2021) ist 

erschienen und findet sich auch online: 

http://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/

2021-punkosd-pfingsten.pdf 

Darin u.a. Interviews mit 

Ágoston Frank und Zsombor Körmendy 

http://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2021-punkosd-pfingsten.pdf
http://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2021-punkosd-pfingsten.pdf

