
– 5 – 

GGyyüü ll eekk eezzee tt ii   aa llkk aa llmm aaii nnkk  aa   hhéé ttee nn   

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

• Hétfőn 20 órakor nőslénykör (férfi 
beszélgetőkör) a lelkészi hivatalban. 

• Szerdán 10 órakor baba-mama kör a 
klubszobában. 18 órakor bibliaóra a 
klubszobában. 19 órakor női imaóra a 
klubszobában. 

• Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a 
nagyteremben. 

• Pénteken 15 órakor barkácskör a 
társalgóban. 18 órakor ifi az ifiteremben. 

• Szombaton 10 órakor bábcsoport a 
klubszobában. 18 órakor a Fidelissima 
vegyeskar Pater noster című belépőjegyes 
koncertje a templomban. 
 

 

A lelkészi hivatal és a pénztár 
az energiaárak emelkedése miatt 

péntekenként nem tart nyitva, 
csak hétfőtől csütörtökig, délelőttönként. 

 

 
 

Az elektromos árammal való spórolás 
érdekében a templomban a padfűtést csak a 

szószékkel szembeni padsorban működtetjük. 
Kérjük a testvérek megértését! 
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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 istentisztelet Balfon. 

15 órakor istentisztelet a Fabricius szeretetotthonban. 

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   hhéé tt ee nn   
Szerdán: 

18 órakor bibliaóra kisteremben. 

Csütörtökön: 

18 órakor ifi−Jugendgruppe a nagyteremben 
(heti váltásban a péntekivel). 

Pénteken: 

15 órakor barkácskör−Bastelkreis a társalgóban, 

18 órakor ifi−Jugendgruppe a nagyteremben 
(heti váltásban a csütörtökivel). 

EE lléé rr hh ee ttőő sséégg ee ii nn kk 
Lelkészi hivatal: hétfőtől csütörtökig 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 
XIV. évf. 45. szám. Szerkesztette: Dr. Major Tamás 

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

Mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk 
Krisztus ítélőszéke elé. (2Kor 5,10) 

Hírlevél 
2022. november 13.  

Reménység vasárnapja 

Mert ahogyan az Atyának van önmagában élete, 
úgy a Fiúnak is megadta, hogy élete legyen 
önmagában. Sőt arra is adott neki hatalmat, hogy 
ítéletet tartson, mert ő az Emberfia. Ne 
csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben 
mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az ő 
hangját, és kijönnek: akik a jót tették, az életre 
támadnak fel, akik pedig a rosszat cselekedték, az 
ítéletre támadnak fel. Én önmagamtól nem 
tehetek semmit: ahogyan tőle hallom, úgy ítélek; 
és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam 
akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki 
elküldött engem. (Jn 5,26–30) 

ÉÉbb rree ss zz ttőő   gg oo nn ddoo ll aatt ookk   
Éljük az életünket és tudomásul vesszük, 
legtöbbször magunkra számíthatunk csak, tehát 
meg kell tudni oldani a problémákat, feladatokat. 
Megedz minket az élet, de azért időnként 
érezhetünk nagy vágyat arra, bárcsak lenne 
segítségünk, valami vagy valaki, amiben vagy 
akiben a reménységünk lehet. Azt érezni, hogy 
mégsem vagyunk teljesen egyedül, és nem 
vagyunk végleg kiszolgáltatottak, és amikor a 
magunk ereje már elfogy, akkor tovább tudunk 
onnan lépni… És reménység vasárnapján Jézus 
mutatja magát ilyen erőforrásnak, amikor az 
Atya akaratának beteljesítőjeként kegyelemben 
mutatkozik meg. 

Pelikán András 

https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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Eltemettük  
 Dombi Lajosné született Pausz Gabriella 

87 évet élt testvérünket. 

Elhunyt 
 Hauer Ernő testvérünk 86 éves korában. 

Temetése november 14-én, hétfőn 13 
órakor lesz temetőnkben. 
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November 26-án, szombaton 17 órakor 

adventi koszorúkészítést tartunk az 
Erdészeti Múzeumban (Templom u. 4.), kérjük 

a családok előzetes jelentkezését a lelkészi 
hivatalban. 

 

 
 

Megjelent gyülekezeti újságunk, a 
Christophoros reformációi száma. Letölthető 

honlapunkról: 
sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/20

22-reformacio-reformation.pdf 
 

 
 

Kapható az Evangélikus Élet múlt vasárnapi 
száma 600 Ft-os áron.  

 

Október 1-jétől népszámlálást tartanak 
Magyarországon. A felekezeti hovatartozásra 
vonatkozó kérdésre nem kötelező válaszolni. 

Fontos, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, 
egyházunk kéri, hogy valljuk meg 

evangélikusságunkat. Ezzel kapcsolatban a 
templom bejárataitól szórólap vihető el, 

kérjük, adják tovább evangélikus 
ismerőseiknek! 
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• November 20-án, a Szentháromság ünnepe 
utáni utolsó (örök élet) vasárnapon 8 órakor 
magyar nyelvű, 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 
– megemlékezéssel az egyházi év során 
elhunytakról. 14 órakor német nyelvű áhítat 
a temetőkápolnában. 15 órakor úrvacsorás 
istentisztelet Balfon. 15 órakor istentisztelet a 
Fabricius szeretetotthonban. 
• November 23-án, szerdán 16.30-kor 
Kindergruppe a klubszobában. 18 órakor 
bibliaóra a klubszobában.  
• November 24-én, csütörtökön 17 órakor 
Wochenpredigt a nagyteremben. 18 órakor ifi 
az ifiteremben. 
• November 25-én, pénteken 15 órakor 
barkácskör a társalgóban. 15.30-kor 
Glaubensgesprächskreis a lelkészi hivatalban. 
• November 26-án, szombaton 17 órakor 
adventi koszorúkészítést tartunk az 
Erdészeti Múzeumban (Templom u. 4.), kérjük 
a családok előzetes jelentkezését a lelkészi 
hivatalban. 
• November 27-én, advent 1. vasárnapján 
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 istentiszte-
let Balfon. 15 órakor istentisztelet a Fabricius 
szeretetotthonban. 16 órakor istentisztelet 
Fertőszentmiklóson. 
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ab 13. November 2022 

• Sonntag, 13. November, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 17. November, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 17. November, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Freitag, 18. November, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Gemeindehaus 

• Sonntag, 20. November, 9 Uhr 
Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag 
mit Pfr. Holger Manke 
anschl. Kirchenkaffee im Gemeindehaus 

• Sonntag, 20. November, 14 Uhr 
Friedhofsandacht mit Pfr. Holger Manke 

 

Die neue Ausgabe des Christophoros … 
ist erschienen und liegt zum Mitnehmen aus. 
https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf
/2022-reformacio-reformation.pdf 
– Hier ist die Zeitung online erreichbar. 

 

Einladung zum Musikalischen Advent … 
am Freitag, 2. Dezember 2022 um 17 Uhr 
im Gemeindehaus 
Es wirken mit: Péter Kuzsner, Oskar Aizenpreisz, 
die Jugendgruppe mit András Pelikán, die 
deutschen Konfirmanden, Lilla Vajda, Zsombor 
Körmendy, Borcsi Kovács, Pál Horváth, Gabica 
Varga, Barna Cser, Marion Zeisler, Kati Németh, 
Richard von Fuchs, Boróka Varga, Csenge Rév, 
Barnabás Orbán, Luca Horváth, Regina Király, 
Márta Farsang, Robert Wild, András Winkler, 
Erzsébet Ghiczy, Ágoston Frank. Durch den Abend 
führen Hanna Józsa und Holger Manke. 

https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2022-reformacio-reformation.pdf
https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2022-reformacio-reformation.pdf
https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2022-reformacio-reformation.pdf
https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2022-reformacio-reformation.pdf

