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• Ma, az aratási hálaadás vasárnapján  
8 órakor magyar nyelvű úrvacsorás istentisz-
telet a templomban. 9 órakor német nyelvű 
istentisztelet a templomban. 9 órakor gyerek-
istentisztelet a nagyteremben – mocorgó 
foglalkozással. 10 órakor „Tízórai” – lelki 
táplálék mindannyiunknak címmel magyar 
nyelvű úrvacsorás, új zenés istentisztelet a 
templomban. Délelőtt a templom előterében 
iratterjesztés. 15 órakor istentisztelet Balfon. 
16 órakor istentisztelet a kórházkápolnában.  

• Kedden 17 órakor presbitériumi ülés a 
kisteremben. 

• Szerdán 10 órakor baba-mama kör az 
ifiteremben. 16.30-kor Kindergruppe a 
kisteremben. 18 órakor bibliaóra a 
kisteremben. 

• Csütörtökön 15.45-kor német nyelvű 
konfirmációi óra a kisteremben. 
17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben. 
18 órakor ifi az ifiteremben. 
19 órakor női imaóra a klubszobában. 

• Pénteken 15 órakor barkácskör a 
társalgóban. 16.15-kor és 17 órakor magyar 
nyelvű konfirmációi órák a kisteremben. 

• Szombaton délelőtt a Fifi-kör (fiatal ifi) 
kirándulása Fertőrákosra, indulás 9.30-kor 
Tómalomról, a fürdőtől. 10 és 13 óra között 
országos evangelizáció Budapesten, a Deák 
téri evangélikus templomban „Legyetek 
irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas” 
címmel. 
 

 

Kapható az Evangélikus Élet mai száma 600 Ft-
os áron és a Dunántúli Harangszó őszi száma 

400 Ft-os áron. 
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Vasárnap: 

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

10 órakor magyar istentisztelet 
csatlakozó úrvacsorával. 

9 órakor gyerek-istentisztelet a nagyteremben – 
mocorgó foglalkozással. 

15 órakor úrvacsorás istentisztelet Balfon. 
16 órakor istentisztelet: 

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

Csütörtökön: 

17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben  
(minden hónap utolsó csütörtökén úrvacsorás). 
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Szerdán: 

18 órakor bibliaóra kisteremben. 

Csütörtökön: 

18 órakor ifi−Jugendgruppe az ifiteremben 

(heti váltásban a péntekivel). 

Pénteken: 

15 órakor barkácskör−Bastelkreis a társalgóban, 

18 órakor ifi−Jugendgruppe az ifiteremben 

(heti váltásban a csütörtökivel). 
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Lelkészi hivatal: hétköznap 8–12 h,  
Pénztár: hétfőtől csütörtökig 8–12 h 

Sopron, Színház u. 27.  tel.: 99/523-002  
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. 40. szám. Szerkesztette: Kóczán Krisztián. 

A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, 
 aki ezt kéri az evhirlev@gmail.com címen. 

Mindenki várakozva néz rád, és te idejében 
adsz nekik eledelt. (Zsolt 145,15) 

Hírlevél 
2021. október 3.  

az aratási hálaadás vasárnapja 

Dávid zsoltára. Az ÚR az én pásztorom, nem 
szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes 
vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz 
ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka 
völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te 
velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem. 
Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. 
Megkened fejemet olajjal, csordultig van 
poharam. Bizony, jóságod és szereteted kísér 
életem minden napján, és az ÚR házában lakom 
egész életemben. (Zsolt 23,1–6) 

ÉÉbb rree ss zz ttőő   gg oo nn ddoo ll aatt ookk   
Mit jelent az, hogy van Istenünk? Sokszor talán 
úgy gondoljuk, csak annyit, hogy megszépíti az 
egyébként nehéz életet. Megvigasztal, tehát 
kedves, bátorító szavakat kaphatunk tőle. Ha egy 
pásztort látunk, amint terelgeti a nyáját, az 
számunkra, kívülállók számára csak egy szép, 
idillikus kép. A juhoknak viszont az életet jelenti. 
Isten vigasztalása nemcsak szavakban merül ki, 
hanem nagyon is kézzelfogható. Jól szemléltetik 
ezt a zöldségek és gyümölcsök az oltáron az 
aratási hálaadás ünnepén. Így vigasztalja a 
zsoltárost még a vessző és a bot is, mert ezek 
adnak védelmet a nyájnak. Isten terít nekünk 
asztalt, csak ő vezethet minket csendes vizekhez, 
ebből kiderül, hogy itt, a földön Isten vendégei 
vagyunk. Ennek felismerése viszont arra 
vezethet, hogy ne csak a vendége, hanem a 
lakótársa legyek. Dr. Tóth Károly 

https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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Megkereszteltük  
 Mózes-Gonda Alfréd és  

 Kovács-Temesi Mátyás kistestvérünket. 

Eltemettük  
  Németh János 81 évet élt testvérünket. 

Elhunyt 
  Piri Ferencné született Huber Anna 

testvérünk 85 éves korában.  
Temetéséről később intézkednek. 

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

Terveink szerint gyülekezetünkben lehetővé 
tesszük a gluténmentes ostyával való 

úrvacsoravételt a lisztérzékenyek számára. 
Kérjük gyülekezetünk érintett tagjait, különösen 
az erős gluténintoleranciával élőket, keressék fel 
a lelkészi hivatalt vagy a lelkészeket, hogy velük 

egyeztetve dolgozhassuk ki az úrvacsoravétel 
számukra is biztonságos módját. 

 

 
 

Október 3-án, vasárnap aratási hálaadó 
istentiszteleteket tartunk, kérjük, akiknek van rá 

lehetőségük, hozzanak zöldségeket és 
gyümölcsöket az oltár feldíszítéséhez. 

 

 
 

Múzeumunk rendszeres nyitva tartással várja a 
látogatókat, újra hétvégén is:  

hétfőn és szerdán 8 és 15 óra között,  
szombaton 9.30-tól 17 óráig,  
vasárnap 9.30-tól 18 óráig. 

 

 
 

Köszönjük a gyülekezetünk működéséhez adott 
támogatásokat. Várjuk az egyházfenntartói 

járulékot, ami befizethető személyesen 
pénztárunkban, internetes átutalással, vagy a 

perselypenz.hu oldalon bankkártyás fizetéssel. 
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• Október 10-én, a Szentháromság ünnepe 
utáni 19. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű 
istentisztelet a templomban. 9 órakor német 
nyelvű úrvacsorás istentisztelet a templomban. 
9 órakor gyerek-istentisztelet a Brennberg-
völgyi autós pihenőnél, csatlakozóan 
kirándulás az ágfalvi Ház-hegyi kilátóhoz (rossz 
idő esetén szokásos gyerek-istentisztelet a 
nagyteremben). 10 órakor magyar nyelvű 
istentisztelet a templomban – személyes 
áldással és csatlakozó úrvacsorával. 15 órakor 
istentisztelet Balfon. 16 órakor istentisztelet 
Fertőszentmiklóson. 

• Október 11-én, hétfőn 20 órakor 
nőslénykör (férfi beszélgetőkör) a 
klubszobában.  

• Október 13-án, szerdán 18 órakor 
bibliaóra a kisteremben. 

• Október 14-én, csütörtökön 15.45-kor 
német nyelvű konfirmációi óra a kisteremben. 
17 órakor német nyelvű istentisztelet a 
templomban. 18 órakor ifi az ifiteremben. 

• Október 15-én, pénteken 15 órakor 
barkácskör a társalgóban. 16.15-kor és  
17 órakor magyar nyelvű konfirmációi órák a 
kisteremben. 

• Október 16. szombat és 18. hétfő között 
ifjúsági hétvége Révfülöpön. 

• Október 17-én, a Szentháromság ünnepe 
utáni 20. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű,  
9 órakor német nyelvű istentisztelet a 
templomban. 9 órakor gyerek-istentisztelet a 
nagyteremben – mocorgó foglalkozással.  
10 órakor magyar nyelvű úrvacsorás 
istentisztelet a templomban. 15 órakor 
úrvacsorás istentisztelet Balfon. 
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ab 3. September 2021 

• Sonntag, 3. Oktober, 9 Uhr 
Gottesdienst zum Erntedankfest 
mit Pfr. Holger Manke 

• Mittwoch, 6. Oktober, 16.30 Uhr 
Kindergruppe im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 7. Oktober, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Pfarramt 

• Donnerstag, 7. Oktober, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 7. Oktober, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Jugendraum 

• Sonntag, 10. Oktober, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke 

• Mittwoch, 13. Oktober, 14.30 Uhr 
Glaubensgesprächskreis im Pfarramt 

• Donnerstag, 14. Oktober, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Pfarramt 

• Donnerstag, 14. Oktober, 17 Uhr 
Gottesdienst mit Vorstellung der deutschen 
Konfirmanden mit Pfr. Holger Manke, den 
deutschen Konfirmanden Szidóna Fazakas, 
Flórián Gabnai, Ádám Horváth, Csenge Horváth, 
Alina Nagy, Angéla Ollé, Hanna Pinezits, Márkó 
Pinezits, Barna Polyányi, Benjamin Schnell, Júlia 
Vajda, Karolina Wagner und Dávid Wilfing 
sowie mehreren weiteren Mitwirkenden. 
Zu Gast: Kirchenrat Raphael Quandt (München) 

• Donnerstag, 14. Oktober, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Jugendraum 

• Samstag–Montag, 16.–18. Oktober 
Jugendwochenende in Révfülöp 

• Sonntag, 17. Oktober, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Gertraud Winter 


