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• Ma, a Szentháromság ünnepe utáni  
14. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű 
úrvacsorás istentisztelet a templomban. 9 órakor 
német nyelvű istentisztelet a templomban. 9 órakor 
gyerek-istentisztelet a nagyteremben – mocorgó 
foglalkozással. 10 órakor magyar nyelvű 
istentisztelet a templomban – csatlakozó 
úrvacsorával. 15 órakor istentisztelet Balfon.  
16 órakor istentisztelet a kórházkápolnában.  

• Szeptember 7-én, kedden 17 órakor 
presbitériumi ülés a kisteremben. 

• Szeptember 8-án, szerdán 16.30-kor 
Kindergruppe a kisteremben. 18 órakor bibliaóra 
a kisteremben. 

• Szeptember 9-én, csütörtökön 15.45-kor a 
német nyelvű konfirmációi oktatás első alkalma 
a lelkészi hivatalban. 17 órakor Wochenpredigt a 
nagyteremben. 18 órakor ifi az ifiteremben. 

• Szeptember 10-én, pénteken 15 órakor 
barkácskör a társalgóban. 17 órakor tájékoztató 
a magyar nyelvű konfirmációi oktatásról a 
kisteremben.  

• Szeptember 11-én, szombaton 8 és 12 óra 
között jótékonysági ruhavásár a nagyteremben. 
Délelőtt a Fifi-kör kirándulós alkalma, találkozás 
9.15-kor a Printz-pihenőnél. 

Szeptemberben újra konfirmációs csoportok 
indulnak gyülekezetünkben. 

Tájékoztató a magyar csoportokba jelentkező 
fiataloknak és szüleiknek: szeptember 10-én, 

pénteken 17 órakor. Az órák tervezett időpontja: 
péntek, 16.15 és 17 óra. 

Jelentkezés a német csoportba: szeptember 
elejéig. Tájékoztató: szeptember 9-én, 

csütörtökön, 15.45-kor. Az órák tervezett 
időpontja: csütörtök, 15.45. 

Várjuk a 7. osztályos vagy nagyobb fiatalok és 
családjuk érdeklődését és 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. 36. szám.  Szerkesztette: Kóczán Krisztián. 
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, 

 aki ezt kéri az evhirlev@gmail.com címen.

„Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el,  
mennyi jót tett veled!” (Zsolt 103,2) 

Hírlevél 
2021. szeptember 5.  

Szentháromság ünnepe utáni 14. vasárnap 

Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így 
szóltak: Kemény beszéd ez: ki hallgathatja őt? 
Mivel pedig Jézus jól tudta, hogy ezért zúgolódnak 
a tanítványai, így szólt hozzájuk: Ez megbotrán-
koztat titeket? Mi lesz, ha majd meglátjátok az 
Emberfiát felmenni oda, ahol előzőleg volt? A 
Lélek az, aki életre kelt, a test nem használ 
semmit: azok a beszédek, amelyeket én mondtam 
nektek: Lélek és élet. De vannak közöttetek 
néhányan, akik nem hisznek. Mert Jézus kezdettől 
fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki 
az, aki el fogja árulni őt. És így folytatta: Ezért 
mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha 
nem adta meg ezt neki az Atya. Ettől fogva 
tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem 
jártak vele többé. (Jn 6,60–66) 

ÉÉbb rree ss zz ttőő   gg oo nn ddoo ll aatt ookk   
Könnyű Jézus mellett megmaradni? A tanítvá-
nyok lelkesen indultak vele elhívásuk után, de 
egyre többször tapasztalták meg azt, hogy nem 
siker, kényelem és hatalom a jutalmuk, hanem 
sokszor szenvedés, megnemértés, ellenkezés, 
kudarc. A világ által kínált tágas úthoz képest 
nekünk is nehéz a keskenyen megmaradni, nem 
engedve a könnyű siker csábításainak. Furcsa 
paradoxon ez: a kényelmesnek látszó út vezet a 
gyötrelmekhez és a nehéz és küzdelmes út a 
békességre és beteljesedésre. Tanítványai közül 
sokan nem maradtak meg e keskeny úton… Vajon 
mi meg tudunk-e maradni? Pelikán András 

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

 Holzmann Pál kistestvérünket, valamint 

 Holzmann Vivien testvérünket. 

Megáldottuk  
 Szabó Gergely és Csikós Gyöngyi 

testvérünk házasságkötését. 

Eltemettük  
 Fiedler Nándor 76 évet élt testvérünket. 

Elhunyt 
 Molnár Pál testvérünk 65 éves korában. 

Temetése szeptember 7-én, kedden  
11 órakor lesz temetőnkben. 

 Magyar Gézáné Németh Éva Mária 
testvérünk 74 éves korában. 
Temetése szeptember 9-én, csütörtökön  
11 órakor lesz temetőnkben. 

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

ezekbe! 
 

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

istentisztelet-sorozatot. 
 

Pelikán András igazgató lelkészi megbízatása 
augusztus 31-én lejárt. A presbitérium 

dr. Tóth Károlyt választotta gyülekezetünk 
igazgató lelkészévé a 2021. szeptember 1. és 

2024. augusztus 31. közötti időszakra. 
 

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 12-én, 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 
nagy-teremben – mocorgó foglalkozással és 
teaházzal. 10 órakor magyar nyelvű 
istentisztelet a templomban – személyes 
áldással és csatlakozó úrvacsorával. 15 órakor 
istentisztelet Balfon. 16 órakor istentisztelet 
Fertőszentmiklóson. 

• Szeptember 13-án, hétfőn 20 órakor 
nőslénykör, férfi beszélgetőkör a klubszobában. 

• Szeptember 15-én, szerdán 18 órakor 
bibliaóra a kisteremben. 

• Szeptember 16-án, csütörtökön 15.45-kor a 
német nyelvű konfirmációi óra a lelkészi 
hivatalban. 17 órakor Wochenpredigt a 
nagyteremben. 19 órakor női imaóra a 
klubszobában. 

• Szeptember 17-én, 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. 

• Szeptember 18-án, szombaton 17 órakor 
koncert az ifi ötéves jubileuma alkalmából a 
nagyteremben. 

• Szeptember 19-én, a Szentháromság ünnepe 
utáni 16. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű 
istentisztelet a templomban. 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 5. September 2021 

• Sonntag, 5. September, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

• Mittwoch, 8. September, 15.30 Uhr 
Kindergruppe im Gemeindehaus 

Konfirmation 2021/22 
Die Jugendlichen, die sich in unserer Gemeinde 

auf die Konfirmation 2022 vorbereiten möchten, 
können dies in ungarischer oder in deutscher 

Sprache tun. Wer den deutschen Konfirmanden-
unterricht erwägt, muss aber keine Angst wegen 

der Sprachkenntnisse haben. 
Am Donnerstag, 9. September findet um 15.45 Uhr 
ein erstes Treffen für die künftigen Konfirmanden 

und deren Eltern statt. 
Interessierte mögen sich jedoch schon vorab bei 

Pfr. Holger Manke (homanke@gmail.com) melden! 

• Donnerstag, 9. September, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 9. September, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Gemeindesaal 

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

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 5-jährigen Bestehens unserer 

Jugendgruppe werden mehrere Jugendliche – u.a. 
Zsombor Körmendy, Gabica Varga, Luca Horváth und 

Boróka Varga – musizieren. 
Zudem wird Richard von Fuchs wird zum 

musikalischen Gelingen beitragen. 
Herzliche Einladung an alle – auch im Namen der 

Jugendgruppe! 
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