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• Ma, 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 – 
bábjátékkal és mocorgó foglalkozással. 
10 órakor magyar nyelvű istentisztelet a 
templomban – áldozati gyűjtéssel és 
csatlakozó úrvacsorával. 15 órakor 
istentisztelet Balfon. 16 órakor istentisztelet 
Fertőszentmiklóson. 

• Kedden 18 órakor teremtésünnepi 
istentisztelet a nagyteremben. 

• Szerdán 18 órakor bibliaóra a 
kisteremben. 

• Csütörtökön 15.45-kor német nyelvű 
konfirmációi óra a kisteremben. 17 órakor 
úrvacsorás Wochenpredigt a nagyteremben. 

• Pénteken 15 órakor barkácskör a 
társalgóban. 15.30-kor Glaubensgesprächs-
kreis a lelkészi hivatalban. 16.15-kor és  
17 órakor magyar nyelvű konfirmációi órák 
a kisteremben. 18 órakor ifi az ifiteremben. 

• Szombaton 8 és 12 óra között 
jótékonysági ruhavásár a nagyteremben.  
18 órakor a Fidelissima Vegyeskar 
belépőjegyes koncertje a nagyteremben 
Szokolay Sándor emlékére, vezényel Szilágyi 
Miklós, közreműködnek Moser Barnabás, 
Varga Borbála, Varga Nadin és a Horváth József 
AMI tanárai.  
 

 

Kapható az Evangélikus Élet múlt vasárnapi 
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). 

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). 

EE ll éé rr hh ee tt őő ss éé gg ee ii nn kk 
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. 39. szám. Szerkesztette: Dr. Major Tamás. 

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

Az a győzelem, amely legyőzte a világot, 
a mi hitünk. (1Jn 5,4) 

Hírlevél 
2021. szeptember 26.  

Szentháromság ünnepe utáni 17. vasárnap 

Ezt az igét kapta látomásban Ézsaiás, Ámóc fia 
Júdáról és Jeruzsálemről: Az utolsó napokban 
szilárdan fog állni az ÚR házának hegye a többi hegy 
fölött, és kimagaslik majd a halmok közül. Özönlik 
majd hozzá valamennyi nép. Eljön a sok nép, és ezt 
mondják: Jöjjetek, menjünk föl az ÚR hegyére, Jákób 
Istenének házához! Tanítson minket útjaira, hogy az 
ő ösvényein járjunk. Mert a Sionról jön a tanítás, és 
az ÚR igéje Jeruzsálemből. Igazságot szolgáltat a 
nemzetek között, ítéletet hoz minden nép ügyében. 
Kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáik-
ból pedig metszőkéseket; nép a népre kardot nem 
emel, hadakozást többé nem tanul. Jákób háza, 
jöjjetek, járjunk az ÚR világosságában! (Ézs 2,1−5) 

ÉÉbb rree ss zz ttőő   gg oo nn ddoo ll aatt ookk   
Népek kerekednek fel a világ minden sarkából – ezt 
jövendöli meg Ézsaiás próféta. De mi ez a nagy 
esemény, ami miatt milliók kelnek útra? Semmi 
más, csak az Úr igéje. Az, ami itt van közöttünk a 
könyvespolcunkon lévő Bibliában és a vasárnapról 
vasárnapra hirdetett igében. Mintha akkor 
jönnének rá hatalmas tömegek, hogy igen, tudjuk, 
hogy Isten szava eddig is szólt, de csak most látjuk, 
hogy erre van szükségünk. Hogy ez nemcsak 
valami hasznos jótanács, hanem ez igazítja rá 
lábunkat az útra. Ennek teremtő, vigasztaló, 
békéltető, megújító ereje van. Az Úr világosságában 
járni azt jelenti, hogy Isten igéjét követve, annak 
erejével járok az úton. A próféta szerint egyszer 
mindannyian rájövünk, hogy erre van szükségünk. 

Dr. Tóth Károly 

https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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Megáldottuk  
 Szlávik Tamás és Rátz Szimonetta testvérünk 

házasságkötését. 

Eltemettük  
  Horváth Lászlóné született Kóczán Mária 

Terézia 87 évet élt testvérünket. 

Elhunyt 
 Németh János testvérünket 81 éves korában. 

Temetése október 1-jén, pénteken 13 órakor 

lesz temetőnkben. 

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. 

 

 
 

A Soproni Evangélikus Múzeum október végéig 
szombati és vasárnapi munkavégzésre nyugdíjas 

teremőrt keres. 
Jelentkezés a múzeumban személyesen vagy: 

sopron.gyujtemenyek@lutheran.hu 
 

 
 

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 3-án, az aratási hálaadás vasárnapján 
8 órakor magyar nyelvű úrvacsorás istentisztelet 
a templomban. 9 órakor német nyelvű istentiszte-
let a templomban. 9 órakor gyerek-istentisztelet 
a nagyteremben – mocorgó foglalkozással.  
10 órakor „Tízórai” – lelki táplálék mindannyi-
unknak címmel magyar nyelvű úrvacsorás, új 
zenés istentisztelet a templomban. Délelőtt a 
templom előterében iratterjesztés. 15 órakor 
istentisztelet Balfon. 16 órakor istentisztelet a 
kórházkápolnában.  

• Október 5-én, kedden 17 órakor presbitériu-
mi ülés a kisteremben. 

• Október 6-án, szerdán 10 órakor baba-mama 
kör az ifiteremben. 16.30-kor Kindergruppe a 
kisteremben. 18 órakor bibliaóra a kisteremben. 

• Október 7-én, 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. 

• Október 8-án, pénteken 15 órakor barkácskör 
a társalgóban. 16.15-kor és 17 órakor magyar 
nyelvű konfirmációi órák a kisteremben. 

• Október 9-én, szombaton 10 és 13 óra között 
országos evangelizáció Budapesten, a Deák téri 
evangélikus templomban „Legyetek irgalmasok, 
amint a ti Atyátok is irgalmas” címmel. Délelőtt a 
Fifi-kör (fiatal ifi) kirándulása. 

• 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. 

– 4 – 

DDeeuutt sscchh sspprr aacchh iigg ee  GGoo tttt ee ssddiiee nnss ttee   

uunndd  GGeemm eeiinndd eevv ee rraann ss ttaa ll ttuunnggeenn   
ab 26. September 2021 

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

• Donnerstag, 30. September, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Pfarramt 

• Donnerstag, 30. September, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke 

• Freitag, 1. Oktober, 15.30 Uhr 
Glaubensgesprächskreis im Pfarramt 

• Freitag, 1. Oktober, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Jugendraum 

• Sonntag, 3. Oktober, 9 Uhr 
Gottesdienst 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 

Deutschsprachige Konfirmanden 

Die Jugendlichen, die sich in deutscher Sprache auf 
die Konfirmation vorbereiten sind: 

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. – Gottes Segen für den 
gemeinsamen Weg zur Konfirmation! 

Der Konfirmandenvorstellungsgottesdienst findet 
am Donnerstag, 14. Oktober 2021 um 17 Uhr statt. 

mailto:sopron.gyujtemenyek@lutheran.hu

