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Gyülekezeti alkalmaink a héten
 Ma, a vízkereszt ünnepe utáni 3. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű, 9 órakor német
nyelvű istentisztelet a templomban áldozati
gyűjtéssel. 9 órakor gyermek-istentisztelet a
nagyteremben. 10 órakor magyar nyelvű
istentisztelet, áldozati gyűjtéssel és csatlakozó
úrvacsorával.
15 órakor istentisztelet a szeretetotthonban.
15 órakor istentisztelet Balfon.
16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson.
18 órakor Kuzsner Péter orgonakoncertje a
templomban.
 Hétfőn, 15 órakor bibliaóra a Szeretetotthonban, 18 órakor filmklub a kisteremben.
 Szerdán 17 órakor énekkari próba a
klubszobában. klubszobában. 17 órakor
beiskolázási szülői értekezlet a Hunyadi
iskolában. 18 órakor bibliaóra a kisteremben.
 Csütörtökön 16 órakor német nyelvű
konfirmációi óra a kisteremben. 17 órakor
Wochenpredigt a nagyteremben. 18 órakor
ifi/Jugendgruppe az ifiteremben.
 Pénteken 15 órakor barkácskör a
társalgóban. 16.15-kor és 17 órakor magyar
nyelvű konfirmációi órák a kisteremben.
Gyülekezetünk önállóan dolgozni tudó,
lehetőleg
jogosítvánnyal
rendelkező
munkatársat keres gondnoki, karbantartói
munkára, belvárosi épületeink és temetőnk
gondozására, teljes állásban, vagy akár
részfeladatok elvégzésére.
Érdeklődni és jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet!
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Istentiszteleteink

Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és
asztalhoz telepednek az Isten országában. (Lk 13,29)

Vasárnap:

a templomban 8 órakor magyar istentisztelet,
9 órakor német istentisztelet,
10 órakor magyar istentisztelet csatlakozó úrvacsorával.
9 órakor gyermek-istentisztelet a nagyteremben
(párhuzamosan mocorgó alkalom a legkisebbeknek).
15 órakor istentisztelet Balfon.
15 órakor istentisztelet az evangélikus Szeretetotthonban.
16 órakor a hónap 1. vasárnapján a kórházkápolnában,
a hónap 2. és 4. vasárnapján Fertőszentmiklóson
istentisztelet.

Csütörtökön:

17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben
(minden hónap 1. csütörtökén úrvacsorás).

Minden héten
Hétfőn:

15 órakor bibliaóra a Szeretetotthonban.

Szerdán:

17 órakor énekkari próba a klubszobában.
18 órakor bibliaóra a 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).

Elérhetőségeink
Lelkészi Hivatal: hétköznap 8-12 h,
Pénztár: hétfőtől csütörtökig 8-12 h
Sopron, Színház u. 27. tel.: 99/523-002 (fax -003)
honlap: sopron.lutheran.hu
e-mail: sopron@lutheran.hu
Számlaszámunk, amelyre az egyházfenntartói járulék
átutalással (akár rendszeres átutalási megbízással)
is fizethető: OTP 11737083-20006895
XII. évf. 4. szám. Szerkesztette: Kónyi-Kiss Gáborné dr.
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, aki ezt kéri az
evhirlev@gmail.com címen.

VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁNI HARMADIK VASÁRNAP

2020. j a n u á r 2 6 .
a Soproni Evangélikus Egyházközség hírei

Azután bejárta egész Galileát, tanított a
zsinagógáikban,
hirdette
a
mennyek
országának evangéliumát, és gyógyított
mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép
körében. El is terjedt a híre egész Szíriában,
és hozzá vitték a sokféle betegségtől és kíntól
gyötört szenvedőket, a megszállottakat,
holdkórosokat és bénákat, és meggyógyította
őket. Nagy sokaság követte Galileából, a
Tízvárosból, Jeruzsálemből, Júdeából és a
Jordánon túlról.
(Mt 4,23–25)

ÉBRESZTŐ GONDOLATOK
Mit hoz a Messiás? Ez a szakasz fordulópont
Jézus történetében. Eddig csak arról volt szó,
hogy Jézus a Messiás, hogy Keresztelő János
mit hirdet róla. De most már ő hirdeti meg,
hogy mit jelent a mennyek országának
eljövetele. Sokan ítéletet vártak, ezért meglepő,
hogy evangéliumot, örömhírt hirdet. Hogy ez
mit jelent, már az is jelzi, hogy nem elvárja az
emberek közeledését, hanem ő maga járja be a
településeket. De még többet mondanak róla
az
evangélium
hatására
bekövetkező
gyógyulások:
Az
evangélium
konkrét
megoldást tud hozni a konkrét bajra, változást,
szabadulást, tömegek megmozdulását.
Tóth Károly
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Elhunyt
 Horváth Zoltánné született Schey Erzsébet
testvérünk 77 éves korában.
Temetése január 31-én, pénteken 14 órakor
lesz temetőnkben.
 Richly Zsolt testvérünk 78 éves korában.

Egyéb hirdetések
Február 9-én, vasárnap a 10 órakor kezdődő
istentisztelet keretében, „A házasság hete”
programsorozat részeként megáldjuk a
házaspárokat. Szeretettel hívunk minden
házaspárt, aki megerősítő áldást szeretne kérni
kapcsolatukra.
Február 15-én 15 órától gyülekezetünk ismét
farsangi délutánt tart. Lesz előadás kicsiknek
és nagyoknak, farsangi fánk-kóstolás, tombola,
játék. Kérjük, akik részvételüket már most
tudják, jelentkezzenek a kijáratok melletti
íveken. Azok jelentkezését is várjuk, akik
szívesen hoznak fánkot (a vállalt mennyiség
megjelölésével). Köszönettel fogadunk tárgyi
felajánlásokat a tombolához!
Megújult gyülekezetünk honlapja, ami
naprakészen hirdeti alkalmainkat,
meghallgatható és olvasható számos
igehirdetés és más írás, megnézhető több, a
gyülekezetünkről készített tv-felvétel.
Elérhető a sopron.lutheran.hu címen.
Ajánljuk gyülekezetünk Facebook-oldalait:
facebook.com/evsopron és
facebook.com/evang.gemeinde.sopron.
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Idejében hirdetjük
 Február 2-án, a vízkereszt ünnepe utáni

utolsó vasárnapon 8 órakor magyar, 9 órakor
német nyelvű istentisztelet a templomban.
9 órakor gyermek-istentisztelet a nagyteremben.
10 órakor „Tízórai” – lelki táplálék mindannyiunknak elnevezésű úrvacsorás istentisztelet a
templomban.
15 órakor úrvacsorás istentisztelet a szeretetotthonban. 15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor
istentisztelet a kórházban. 16.30-kor emlékezés
Dr. Friedrich Károlyra a nagyteremben.
 Február 3-án, hétfőn 15 órakor bibliaóra a
szeretetotthonban.
 Február 4-én, kedden 17 órakor presbiteri
ülés a kisteremben.
 Február 5-én, szerdán 10 órakor baba-mama
kör az ifiteremben. 17 órakor énekkari próba
a klubszobában. 18 órakor bibliaóra a
kisteremben.
 Február 6-án, csütörtökön 17 órakor
Wochenpredigt a nagyteremben. 19 órakor női
imaóra a klubszobában.
 Február 7-én, pénteken 15 órakor barkácskör
a társalgóban. 18 órakor ifi-Jugendgruppe az
ifiteremben.
 Február 8-án, 10 órakor bábcsoport a
kisteremben.
17
órakor
filmvetítés
és
fórumbeszélgetés „Bolba Márta a Mandák-ház
lelkésze” címmel.
 Február 9-én, hetvened vasárnapon 8 órakor
magyar, 9 órakor német nyelvű istentisztelet a
templomban. 9 órakor gyermek-istentisztelet a
nagyteremben- csatlakozó teaházzal. 10 órakor
magyar nyelvű istentisztelet a templomban –
házaspárok megáldásával és csatlakozóan
úrvacsorával. 15 órakor istentisztelet a
szeretetotthonban. 15 órakor istentisztelet Balfon.
16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson

–4–

Deutschsprachige Gottesdienste
und Gemeindeveranstaltungen
ab 26. Januar 2020

• Sonntag, 26. Januar, 9 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke
• Donnerstag, 30. Januar, 16 Uhr
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus
• Donnerstag, 30. Januar, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke
• Donnerstag, 30. Januar, 18 Uhr
Ifi/Jugendgruppe im Jugendraum
• Sonntag, 2. Februar, 9 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke
• Donnerstag, 6. Februar, 16 Uhr
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus
• Donnerstag, 6. Februar, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Abendmahl
mit Pfr. Holger Manke
• Freitag, 7. Februar, 18 Uhr
Ifi/Jugendgruppe im Jugendraum
• Sonntag, 9. Februar, 9 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke
• Mittwoch, 12. Februar, 16.30 Uhr
Kindergruppe im Gemeindehaus
• Donnerstag, 13. Februar, 16 Uhr
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus
• Donnerstag, 13. Februar, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke

Zsolt Richly (1941–2020)
Zsolt Richly ist im Alter von 78 Jahren verstorben.
Wir blicken dankbar auf einen Menschen, der
mit unserer Gemeinde verbunden war und seine Gaben
auf vielfältige Weise für die Kirche einsetzte.
Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Familie.
In der Reformationsausgabe 2017 unserer
Gemeindezeitung sprach er über seine Verbundenheit
mit unserer Gemeinde und darüber, wie seine
Ödenburger Zeit seinen Luther-Film beeinflusste.

