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• Ma, a Szentháromság ünnepe utáni  
15. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű 
istentisztelet a templomban. 9 órakor német 
nyelvű úrvacsorás istentisztelet a templomban. 
9 órakor tanévnyitó gyerek-istentisztelet a 
nagyteremben – mocorgó foglalkozással és 
teaházzal. 10 órakor magyar nyelvű 
istentisztelet a templomban – személyes 
áldással és csatlakozó úrvacsorával.  
15 órakor istentisztelet Balfon.  
16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson.  

• Hétfőn 20 órakor nőslénykör, férfi 
beszélgetőkör a klubszobában. 

• Szerdán 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.  
15.30-kor Glaubensgesprächskreis a lelkészi 
hivatalban. 16.15-kor és 17 órakor magyar 
nyelvű konfirmációi órák a kisteremben.  

• Szombaton 17 órakor koncert az ifi ötéves 
jubileuma alkalmából a nagyteremben. 

Szeptemberben újra konfirmációs csoportok 
indulnak gyülekezetünkben. A magyar nyelvű 

órák időpontja: péntek, 16.15 és 17 óra. A német 
nyelvű órák időpontja: csütörtök, 15.45. 

Várjuk a 7. osztályos vagy nagyobb fiatalok és 
családjuk jelentkezését! 
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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. 

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 nagyteremben  
(minden hónap 1. csütörtökén úrvacsorás). 

MM ii nn dd ee nn   hh éé tt ee nn   
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. 37. szám.  Szerkesztette: dr. Garab József. 
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, 

 aki ezt kéri az evhirlev@gmail.com címen.

„Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki 
gondja van rátok.” (1Pt 5,7) 

Hírlevél 
2021. szeptember 12.  

Szentháromság ünnepe utáni 15. vasárnap 

Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a 
földön, ahol a moly és a rozsda megemész-
ti, és ahol a tolvajok betörnek, és ellopják, 
hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a 
mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda 
nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem 
törnek be, és nem lopják el. Mert ahol a te 
kincsed van, ott lesz a te szíved is. 

(Mt 6,19–21) 
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Vannak kincseink! Ezzel az örömhírrel 
szólít meg minket Jézus. A gyerekek olyan 
lelkesen tudnak felfedezni valami 
különlegességet egy kavicsban, fadarabban, 
gesztenyében. Mi, felnőttek sokszor 
egészen lelketlenül, szürkén nézünk sok 
mindenre, ami körülvesz minket. Jézus 
ilyen gyermeki felfedezésre hív minket: 
vannak kincseink! De arról is beszél, hogy 
ezek a kincsek különbözőek: van mulandó 
és van maradandó. Ő olyan kincset akar a 
kezünkbe adni, amihez képest annak, ami 
után kapkodunk, amit gyűjtünk, elenyésző 
az értéke. Ezeknek az el nem vehető 
kincseknek a keresésére hív. 

dr. Tóth Károly 

https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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Megkereszteltük  

 Pénzváltó Márton, 

 Kuhajda Zsófia Borka,  

 Sinkovits Borbála, 

 Balla Marcell és  

 Csoba Dominik kistestvérünket. 

Megáldottuk  

 Farkas Péter és Márkus Tímea testvérünk 
házasságkötését. 

Eltemettük  

 Molnár Pál 65 évet élt testvérünket és 

 Magyar Gézáné Németh Éva Mária 74 évet 
élt testvérünket 

Újraindulnak a hétközi alkalmak, csoportok. 
Szeretettel hívunk mindenkit, kapcsolódjanak be 

ezekbe! 
 

Október 3-án, vasárnap újraindítjuk a „Tízórai – 
lelki táplálék mindannyiunknak” című 

istentisztelet-sorozatot. 
 

A Soproni Evangélikus Múzeum október végéig 
szombati és vasárnapi munkavégzésre nyugdíjas 

teremőrt keres. Jelentkezés a múzeumban 
személyesen vagy: 

sopron.gyujtemenyek@lutheran.hu 
 

Megjelent gyülekezeti újságunk, a 
Christophoros tanévkezdési száma, elvihető 
istentiszteleteinkről, letölthető honlapunkról: 

sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2021
-szeptember-september.pdf 
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• Szeptember 19-én, a Szentháromság 
ünnepe utáni 16. vasárnapon 8 órakor magyar 
nyelvű istentisztelet a templomban. 9 órakor 
német nyelvű istentisztelet a templomban – 
csatlakozóan Kirchenkaffee a kisteremben.  
9 órakor gyerek-istentisztelet a 
nagyteremben– mocorgó foglalkozással.  
10 órakor magyar nyelvű úrvacsorás 
istentisztelet a templomban 15 órakor 
úrvacsorás istentisztelet Balfon.  

• Szeptember 22-én, szerdán 18 órakor 
bibliaóra a kisteremben. 

• Szeptember 23-án, csütörtökön 15.45-kor 
német nyelvű konfirmációi óra a 
kisteremben. 17 órakor Wochenpredigt a 
nagyteremben.  

• Szeptember 24-én, pénteken 15 órakor 
barkácskör a társalgóban. 16.15-kor és  
17 órakor magyar nyelvű konfirmációi órák 
a kisteremben. 18 órakor ifi az ifiteremben. 

• Szeptember 25-én, szombaton a 
Kindergruppe kirándulása, találkozás  
9.30-kor gyülekezeti házban 

• Szeptember 26-án, a Szentháromság 
ünnepe utáni 17. vasárnapon 8 órakor magyar 
nyelvű, 9 órakor német nyelvű istentisztelet a 
templomban – áldozati gyűjtéssel. 9 órakor 
gyerek-istentisztelet a nagyteremben – 
mocorgó foglalkozással. 10 órakor magyar 
nyelvű istentisztelet a templomban – áldozati 
gyűjtéssel és csatlakozó úrvacsorával.  
15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor 
istentisztelet Fertőszentmiklóson. 
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ab 12. September 2021 

• Sonntag, 12. September, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 16. September, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Pfarramt 

• Donnerstag, 16. September, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 16. September, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Jugendraum 

• Freitag, 17. September, 15.30 Uhr 
Glaubensgesprächskreis im Pfarramt 

Konzert anlässlich 
des 5-jährigen Bestehens der Jugendgruppe 

Am Samstag, 18. September laden wir um 17 Uhr 
alle interessierten Gemeindeglieder und Freunde 

unserer Gemeinde herzlich ins Gemeindehaus ein. 
Anlässlich des fünfjährigen Bestehens unserer 

Jugendgruppe werden die Jugendgruppe, 
Botond Hegedüs, Zsombor Körmendy, Gabica Varga, 

Luca Horváth, Boróka Varga, Ági Sebestyén, 
Barna Cser und – als besonderer Gast – 

Richard von Fuchs musizieren. Herzliche Einladung 
an alle – auch im Namen der Jugendgruppe! 

• Sonntag, 19. September, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 
anschl.: Kirchenkaffee im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 23. September, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Pfarramt 

• Donnerstag, 23. September, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Freitag, 24. September, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Jugendraum 

• Samstag, 25. September, 9.30 Uhr – 14.00 Uhr 
Ausflug der Kindergruppe 

• Sonntag, 26. September, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

mailto:sopron.gyujtemenyek@lutheran.hu
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