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 Ma, a húsvét ünnepe utáni 5. vasárnapon 8 és 

10 órakor magyar nyelvű, 9 órakor német nyelvű 

istentisztelet a templomban. 9 órakor online 

gyermek-istentisztelet. 15 órakor online 

Mocorgó. 15 órakor istentisztelet Balfon. 

 Csütörtökön, mennybemenetel ünnepén 17 

órakor kétnyelvű istentisztelet a templomban. 
 

 

Templomunk átfogó felújításának 
munkálataihoz presbitériumunk döntése alapján 
a felmérési tervek elkészítésével nekifogunk. Az 
előkészítő, tervezési munkákhoz Magyarország 
Kormánya 70 millió forintos támogatást ad. 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. 
 

 
 

Ajánljuk gyülekezetünk honlapját és Facebook-
oldalait. Magyar és német nyelven is 

folyamatosan hírt adunk gyülekezetünk életének 
fontos információiról. Magyar nyelven hétfőtől 
szombatig naponta kétperces videóáhítatot, 

vasárnaponként és ünnepnapokon a templomi 
igehirdetés videófelvételét, valamint online 
gyerek-istentiszteletet és Mocorgót is közzé 

teszünk: 
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  
 

 
 

Napközi gyermektáborunk tervezett időpontja: 
2021. június 21–25. 

A téma bibliai foglalkozások megismerése lesz.  
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Vasárnap: 
 

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

10 órakor magyar istentisztelet. 

 
Balfon 15 órakor istentisztelet. 

 

 

Csütörtökön: 
 

17 órakor Wochenpredigt a templomban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EEll éé rrhh ee tt őősséé gg eeii 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. 19. szám  Szerkesztette: Dr. Garab József 
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, aki ezt kéri  

az evhirlev@gmail.com címen. 

 

Áldott legyen Isten, mert nem utasította el 
imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem. 

(Zsolt 66,20) 

Hírlevél 
2021. május 9.  

Húsvét ünnepe utáni 5. vasárnap (Rogate) 

Jézus arról is mondott nekik példázatot, 

hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem 

szabad belefáradniuk. Így szólt: Az egyik 

városban volt egy bíró, aki Istent nem félte, 

az embereket pedig nem becsülte. Élt abban 

a városban egy özvegyasszony is, aki 

gyakran elment hozzá, és azt kérte tőle: 

Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel 

szemben! Az egy ideig nem volt rá hajlandó, 

de azután azt mondta magában: Ha nem is 

félem az Istent, és az embereket sem 

becsülöm, mégis mivel terhemre van ez az 

özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, 

hogy ne járjon ide, és ne zaklasson engem 

vég nélkül. Azután így szólt az Úr: Halljátok, 

mit mond a hamis bíró! Vajon Isten nem 

szolgáltat-e igazságot választottainak, akik 

éjjel-nappal kiáltanak hozzá? És várakoz-

tatja-e őket? Mondom nektek, hogy 

igazságot szolgáltat nekik hamarosan. De 

amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet 

a földön? (Lk 18,1–8) 

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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Belefáradni az imádságba? Sokszor érezhetjük 

magunkat úgy, hogy talán hiábavaló is 

kéréseinket, gondjainkat elmondani, Isten nem 

ad nekünk választ, megoldást. Ilyenkor 

valóban lelki fáradtság lehet rajtunk, Jézus 

szavai pedig ebből igyekeznek minket 

kiemelni. Nincs hiábavaló imádság. Isten nem 

mindig azt adja válaszul, amit mi várnánk, de 

mindig figyel ránk, hallja hangunkat és 

szeretetével gondot visel rólunk. A példázat 

bírója ezt nem vette komolyan, és hamis 

életével hibát hibára halmozott. Legyünk mi 

kitartóak, hogy az Emberfia bennünk is hitet 

találjon! Pelikán András 

 

Eltemettük  
 Gábriel Ernő 78 évet élt testvérünket és 

 Huber Károly 78 évet élt testvérünket. 

Elhunyt 
 Bokor Sándor testvérünk 57 éves korában. 

Temetése május 12-én, szerdán, 13 órakor 

lesz temetőnkben. 

EEgg yy éébb  hhii rr ddee tt ééss eekk   
 

Konfirmációi istentiszteleteinket pünkösdkor 
tartjuk. A járványhelyzet miatt az eddigiektől 

eltérően összesen négy istentiszteleten 
konfirmálnak majd a fiatalok. Pünkösd előtti 
szombaton egy, pünkösd vasárnapján három 

konfirmációi istentisztelet lesz. Úrvacsoravételre 
csak a most konfirmáló fiataloknak lesz 

lehetősége. 
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 Május 16-án, a húsvét utáni hatodik 
vasárnapon 8 és 10 órakor magyar nyelvű 
istentisztelet a templomban, 9 órakor német 
nyelvű istentisztelet konfirmációi vizsgával a 
templomban. 9 órakor szabadtéri gyermek-
istentisztelet a gyülekezeti ház előtt (eső esetén a 
nagyteremben), 15 órakor online Mocorgó. 15 
órakor istentisztelet Balfon. 

 Május 20-án, csütörtökön 17 órakor 
Wochenpredigt a templomban. 

 Május 22-én, szombaton 10 órakor magyar 
nyelvű konfirmációi istentisztelet a templomban. 

 Május 23-án, pünkösd ünnepén 8 órakor 
magyar nyelvű istentisztelet a templomban. 9 
órakor német nyelvű, 10.15-kor és 11.30-kor 
magyar nyelvű konfirmációi istentisztelet a 
templomban. 15 órakor istentisztelet Balfon. 
16.15-kor istentisztelet Fertőszentmiklóson. 

 Május 24-én, pünkösdhétfőn 8 és 10 órakor 
magyar, 9 órakor német nyelvű istentisztelet a 
templomban. 

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 istentiszteleteken nem 

lehetséges az éneklés és az úrvacsoravétel, 
rövidített liturgiával zajlanak ezek az alkalmaink. 
Hétközi alkalmaink még továbbra is szünetelnek. 

 
 

Kérjük, támogassák egyházunkat a személyi 
jövedelemadó 2×1%-ának felajánlásával. A 
Magyarországi Evangélikus Egyház technikai 

száma: 0035, a Soproni Evangélikus Alapítvány 
adószáma: 18986745-1-08. Kérjük, a 

nyilatkozaton elérhetőségeik felhasználásának 
engedélyezésével is segítsék egyházunk és az 

alapítvány munkáját. 
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ab 9. Mai 2021 

• Sonntag, 9. Mai, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke in der 
Kirche. Musikalisch wirken mit: Botond 
Hegedüs, Gabica Varga, Richard von Fuchs und 
Marion Zeisler. 

• Donnerstag, 13. Mai, 17 Uhr 
Zweisprachiger Gottesdienst zu Himmelfahrt 
mit Pfr. András Pelikán und Pfr. Holger Manke 
in der Kirche 

• Sonntag, 16. Mai, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Konfirmandenprüfung 
mit Pfr. Holger Manke und den deutschen 
Konfirmanden in der Kirche. 
Musikalisch wirken mit: Zsombor Körmendy, 
Boróka Varga, Gabica Varga, Luca Horváth 

• Donnerstag, 20. Mai, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 
in der Kirche 

• Pfingstsonntag, 23. Mai, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Konfirmation der deutschen 
Konfirmanden 
mit Pfr. Holger Manke in der Kirche. 
Musikalisch wirken mit: Zsombor Körmendy, 
Boróka Varga, Gabica Varga, Luca Horváth 

• Pfingstmontag, 24. Mai, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke in der 
Kirche. 

Die deutschsprachigen Online-Gottesdienste 
aus der Zeit März/April 2021 können unter 

diesem Link angesehen werden: 
https://bit.ly/2PVV0QS 

 

Zu Pfingsten 2021 werden folgende Jugendliche 
in deutscher Sprache konfirmiert: Hédi Amrein, 

Nelli Friedrich, Gellért Grieszler, Florian Jakab, 
Bálint Lankovics, Máté Lankovics, Kata Szabó, 

Vivien Tóth und Viktória Wilfing. 

https://bit.ly/2PVV0QS

