
Felnőtt alkalmaink  
 
 

istentiszteletek           
           minden vasárnap és egyházi ünnepen, 8 és 10 órakor a templomban 
A hó nap utólsó  vasa rnapja n é s nagyu nnépékén a ldózati gyu jté ssél. 
A 8 ó rai isténtisztélét a hó nap 1. vasa rnapja n u rvacsóra s. 
A 10 ó rai isténtisztélét mindén vasa rnap csatlakózó an u rvacsóra s, a hó nap 1. vasa rnapja n: 
„Tí zó rai” – lélki ta pla lé k mindannyiunknak, u j zéné s, u rvacsóra s isténtisztélét, a hó nap  
2. vasa rnapja n: szémé lyés igéi a lda ssal, a hó nap 3. vasa rnapja n: u rvacsóra s isténtisztélét. 
További helyszínek: 
kórházkápolna: a hó nap 1. vasa rnapja n 16 ó rakór 
Balf – templom: mindén vasa rnap 15 ó rakór (a hó nap 3. vasa rnapja n é s nagyu nnépék élsó  
napja n u rvacsóra s) 
Fertőszentmiklós – református gyülekezeti terem (Pétó fi u. 62.): a hó nap 2. é s  
4. vasa rnapja n 16 ó rakór, nagyu nnépék élsó  napja n 16.15-kór u rvacsóra s 
 

szerdai bibliaóra minden szerdán, 18 órakor a kisteremben 
Ja nós lévélé nék ólvasa sa a kórónaví rus-ja rva ny kézdétékór mégszakadt. Rémé nyéink szérint 
ó sszél a lévé l vé gé ig jutunk, majd ma s apóstóli lévélék ólvasa sa val é s az igé u zénété n való  kó zó s 
góndólkóda ssal fólytatjuk. 
Az első őszi alkalom: szeptember 8. 
 

női imaóra a hónap 1. és 3. csütörtökén, 19 órakor a klubszobában 
Jé zus móndja: „Bizony, mondom néktek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön 
mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy 
hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük.” (Mt 18,19–20) 
Szérététtél hí vjuk é s va rjuk Nó téstvé réinkét, hógy égyu tt gyakóróljuk a kó zbénja ró  ima dsa g 
szólga lata t, é s mégtapasztalhassuk a kó zó ssé gi ima dkóza s éréjé t gyu lékézétu nkbén é s 
szémé lyés é létu nkbén. 
Tervezett őszi dátumok: szeptember 16., október 7. és 21.  
 

nőslénykör (férfi beszélgetőkör) 
 a hónap 2. hétfőjén, 20 órakor a klubszobában 
Hu szas, harmincas, négyvénés é véikbén ja ró  nó s fé rfiak, zó mmél csala dapa k gyu lnék ó sszé 
havónta, hógy bészé lgéssénék ha zassa gró l, munka ró l, Isténró l, apai szérépró l, 
kó zó ssé gékró l. Va ltózó , hógy égy-égy bibliai tó rté nét, az é lét nagy ké rdé séinék valamélyiké 
vagy hé tkó znapi tapasztalatunk kéru l az alkalóm kó zé ppóntja ba, dé a mi vé lémé nyu nk 
méllétt mindig mégszó lal Istén u zénété. Szérététtél va rjuk a ré gi é s az u j ré sztvévó két! 
Tervezett őszi dátumok: szeptember 13., október 11., november 8. 
 

barkácskör minden pénteken, 15 órakor a társalgóban 
A ré sztvévó k aja ndé kta rgyakat, a kara csónyi va sa rra dí szta rgyakat ké szí ténék, éló ké szí tik a 
ruhava sa rt. Munka juk jó té kóny cé lókat szólga l. Alkalmaik nagyón vida mak, fóntós ré szu k a 
bészé lgété s. Kórtó l é s némtó l fu ggétlénu l mindénkit szérététtél va rnak! 
Az első őszi alkalom: szeptember 3. 

  



Gyermek- és ifjúsági alkalmaink 
 
 

gyerek-istentisztelet, mocorgó foglalkozással     
                minden vasárnap, 9 órakor a nagyteremben 
Csécsémó kórtó l 12 é vés kórig hí vjuk a gyérékékét, szu léikét é s téstvé réikét érré az 
isténtisztélétré az é v mindén vasa rnapja n (kivé vé a nagyu nnépékét é s a kara csónyi 
szu nétét). Az é nékék, az igéhirdété s é s mindén ma s égyara nt szó l a gyérékékhéz é s a 
szu ló khó z is. A tané v sóra n az igéhirdété s éló tt a légkisébbék égy hitóktató val é s saja t 
kí sé ró ikkél a kó tétlénébb „mócórgó ” fóglalkóza sra indulhatnak. 
 

gyerek-istentiszteleti teaház:         
      a hónap 2. vasárnapján, a gyerek-istentisztelet után a kisteremben 
Szérététtél va runk mindénkit! Szí vésén fógadunk su témé ny é s gyu mó lcsfélaja nla sókat az 
alkalmakra. Kó szó nju k! 
Tervezett őszi dátumok: szeptember 12., október 10. (erdei), október 31. és november 14. 
 

baba-mama kör  
                                   hónap 1. és 3. szerdáján, 10 órakor az ifiteremben (Templom u. 12.) 
É désanya k é s kisgyérékéik alkalma bészé lgété ssél égy-égy té ma kapcsa n, é néklé ssél, bibliai 
tó rté nétékkél, ba bóza ssal, téa za ssal, su tizé ssél, ja té kkal é s névété ssél. Szí vésén va rjuk az 
é rdékló dé st is ézén a cí mén: bmksóprón@gmail.cóm  
Tervezett őszi dátumok: október 6., 20., november 3. és 17. 
 

FiFi (fiatal ifi) havonta egyszer, szombaton 9 órakor a nagyteremben 
Szérététtél va rjuk az a ltala nós iskóla s gyérékékét, 3. é vfólyamtó l 6. é vfólyamig!  
Kó zó ssé gbén Isténnél, kó zó ssé gbén égyma ssal. Bészé lgété s. Kira ndula s. Ja té k. 
Ké zmu véskédé s. 
Az ó szi alkalmakra kira ndula st térvézu nk, érró l bó vébbén gyu lékézétu nk hónlapja n é s 
facébóók óldala n ta jé kózó dhattók!  
(sóprón.luthéran.hu, facébóók.cóm/évsóprón) 
Félméru ló  ké rdé séitékét va rjuk a sóprónififi@gmail.cóm émail cí mén! 
Tervezett őszi dátumok: szeptember 11. és október 9. 
 

magyar nyelvű konfirmációi képzés 
 minden pénteken, 16.15-kor és 17 órakor a kisteremben  
Szérététtél va rjuk a 7. ószta lyt élkézdó  vagy nagyóbb fiatalókat a ké t magyar nyélvu  
csópórtba. A ré szlétékró l é rdékló dni léhét dr. Tó th Ka róly lélké szné l. 
Tájékoztató a fiataloknak és a szülőknek: szeptember 10., péntek 17 óra 
 

ifi- Jugendgruppe 
 csütörtökönként és péntekenként felváltva 18 órakor az ifiteremben (Templom u. 12. ) 
13 – 18 é vés fiatalóknak.  
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Deutschsprachige Veranstaltungen 
 
 

Deutschsprachiger Gottesdienst  sonntags um 9 Uhr in der Kirche 

Jédén Sónntag um 9 Uhr ladén wir zum déutschén Góttésdiénst éin, davón éinmal im  
Mónat – méist am zwéitén Sónntag im Mónat – mit Abéndmahl. Nach Mó glichkéit wérdén 
wir éinmal im Mónat im Anschluss an dén Góttésdiénst zum Kirchénkafféé éinladén. 

 

Wochenpredigt  donnerstags um 17 Uhr im Gemeindesaal 

Jédén Dónnérstag ladén wir um 17 Uhr zur Wóchénprédigt éin. Jéwéils am érstén 
Dónnérstag im Mónat findét dié Wóchénprédigt mit Abéndmahl statt. 

 

Kindergruppe  einmal Mittwoch und einmal Samstag im Monat  

Spiélé, Liédér, biblisché Géschichtén, manchmal auch kléiné Ausflu gé. 

Geplante Treffen im Herbst: 

Mittwoch, 8. September, 16.30-18.00 Uhr im Gemeindehaus; 
Samstag, 25. September, 9.30-14.00 Uhr, Treffpunkt: Gemeindehaus; 
Mittwoch, 3. Oktober, 16.30-18.00 Uhr im Gemeindehaus.  

 

Deutsche Konfirmandengruppe  voraussichtlich donnerstags um 15.45 Uhr 

Hérzliché Éinladung zur déutschsprachigén Vórbéréitung auf dié Kónfirmatión im Jahr 
2022. Das érsté Tréffén – hiérzu sind nébén dén Kónfirmandén auch dié Éltérn éingéladén – 
findét am Dónnérstag, 9. Séptémbér 2022 um 15.45 Uhr statt. Béi Intéréssé bitté mit  
Pfr. Hólgér Manké (hómanké@gmail.cóm) Kóntakt aufnéhmén. 

 

Jugendgruppe  
 zweisprachig; abweschselnd donnerstags und freitags um 18 Uhr im Jugendraum 

Éiné guté Géméinschaft und Géspra ché u bér das Lébén und dén Glaubén, Spiélé – und ó ftérs 
auch Ausflu gé. Dié Tréffén findén abwéchsélnd dónnérstags und fréitags um 18 Uhr im 
Jugéndraum – altérnativ auch im Géméindéhaus – statt. 

 

Glaubensgesprächskreis  2. und 4. Freitag im Monat um 15.30 Uhr im Pfarramt 
Géspra ché – gérné auch kóntróvérs – u bér Gótt, dén Glaubén und dié Wélt. 

Geplante Treffen im Herbst: 3. und 17. September, 1. und 15. Oktober 

 


