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ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK  
december 22-én, advent 4. vasárnapján 

  8 óra magyar istentisztelet 

  9 óra gyerek-istentiszteletet a nagyteremben 

  9 óra német istentiszteletet 

10 óra magyar istentisztelet gyerekműsorral és 
csatlakozóan úrvacsorával 

15 óra istentiszteletet Balfon 

15 óra istentiszteletet a Szeretetotthonban 

18 óra ökumenikus adventi gyertyagyújtás a Fő téren 

december 24-én, szenteste (kedden) 

15 óra istentiszteletet a Szeretetotthonban 

16 óra ökumenikus istentisztelet Balfon 

17 óra német istentisztelet gyerekműsorral 

18 óra  magyar istentisztelet csatlakozóan úrvacsorával 

december 25-én, karácsony 1. napján (szerdán) 

  8 óra magyar úrvacsorás istentisztelet áldozati gyűjtéssel 

  9 óra német úrvacsorás istentiszteletet áldozati gyűjtéssel 

10 óra magyar istentisztelet áldozati gyűjtéssel és  
 csatlakozóan úrvacsorával 

15 óra úrvacsorás istentisztelet a Szeretetotthonban  

15 óra úrvacsorás istentisztelet Balfon  

16.15 úrvacsorás istentisztelet Fertőszentmiklóson  

december 26-án, karácsony 2. napján (csütörtökön) 
  8 óra magyar úrvacsorás istentisztelet 

  9 óra német istentisztelet  

10 óra  magyar istentisztelet csatlakozóan úrvacsorával 

december 29-én, a karácsony utáni vasárnapon 

  8 óra magyar istentisztelet 

  9 óra német istentisztelet  

10 óra  magyar istentisztelet csatlakozóan úrvacsorával 

15  óra istentisztelet Balfon 

december 31-én, óév este (kedden) 

16  óra német úrvacsorás istentisztelet 

17 óra magyar úrvacsorás istentisztelet  

január 1-jén, újév ünnepén (szerdán) 
  8 óra magyar úrvacsorás istentisztelet  

  9 óra német istentisztelet 

10 óra  magyar úrvacsorás istentisztelet  

15 óra  úrvacsorás istentisztelet Balfon 

– 6 – 

IISSTTEENNTTIISSZZTTEELLEETTEEIINNKK 
Vasárnap: 

(a hónap 3. vasárnapján beépített úrvacsorával) 

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. 

Hétfőn: 

15 órakor adventi istentisztelet a szeretetotthonban. 

Csütörtökön: 

17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben 

(minden hónap 1. csütörtökén úrvacsorával). 

MMIINNDDEENN  HHÉÉTTEENN 
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). 
 

A következő Hírlevél megjelenése: 2020. január 5. 
 

EELLÉÉRRHHEETTŐŐSSÉÉGGEEIINNKK 
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 

is fizethető: OTP 11737083-20006895 

XI. évf. 45. szám  Szerkesztette: Kónyi-Kiss Gáborné dr. 

A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, aki ezt kéri az 

evhirlev@gmail.com címen. 

„Az Ige testté lett, közöttünk lakott,  

és láttuk az ő dicsőségét.” (Jn 1,14)  

ADVENT NEGYEDIK VASÁRNAPJA, KARÁCSONY 

 

2 0 1 9 .  d e c e m b e r  2 2 .  

a Soproni Evangélikus Egyházközség hírei

 

Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a 

szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a 

nyájuk mellett. És az Úr angyala 

megjelent nekik, körül ragyogta őket az Úr 

dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. 

Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne 

féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek 

nektek, amely az egész nép öröme lesz: 

üdvözítő született ma nektek, aki az Úr 

Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez 

lesz számotokra: találtok egy 

kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a 

jászolban. És hirtelen mennyei seregek 

sokasága jelent meg az angyallal, akik 

dicsérték az Istent, és ezt mondták: 

Dicsőség a magasságban Istennek, és a 

földön békesség, és az emberekhez 

jóakarat.        (Lk 2,8–14) 

ÉBRESZTŐ GONDOLATOK 

„Immanuel – velünk az Isten!” Micsoda öröm 
van ebben a rövid mondatban. Ez az öröm 
ragyogta be a pásztorok éjszakáját, de ez az 
öröm járja át az emberei szíveket évezredek óta, 
karácsony ünnepén. Bármi ér is minket, 
bármilyen feladatunk is van, bárhogy érezzük is 
erőnk fogytát: velünk van Isten, és megszabadít, 
megerősít, megsegít!            Pelikán András 

mailto:sopron@lutheran.hu


– 2 – 

Eltemettük 
 Brenner Márton 74 évet élt testvérünket és 

 Kelemen Ernő 79 évet élt testvérünket. 

Elhunyt 
 Huber Ferenc testvérünk, gyülekezeti 

házunk és temetőnk gondnoka 57 éves 

korában. Temetése december 28-án, 

szombaton 13 órakor lesz temetőnkben. 

 Lurmann József testvérünk 77 éves 

korában. Temetése 2020. január 3-án, 

pénteken 14 órakor lesz temetőnkben. 

 
 

EGYÉB HIRDETÉSEK 
 

Áldott karácsonyt kívánunk 
minden kedves Testvérünknek! 

 

Megjelent a Bibliaolvasó útmutató és az 
Evangélikus naptár 2020-as kiadása. Ezek a 
könyvek, és még sok más, akár ajándéknak is 

vásárolható könyv kapható iratterjesztésünkben az 
istentiszteletek előtt és után a kijáratnál. Az útmutató 
és a naptár megvásárolható pénztári időben a lelkészi 

hivatalban is. 
 

Megjelent gyülekezeti újságunk, a Christophoros 
karácsonyi száma. Elvihető a templom kijárataitól, 

letölthető erről a címről: eotvos.sopron.hu/a/fajl/988  

– 3 – 

IIDDEEJJÉÉBBEENN  HHIIRRDDEETTJJÜÜKK  

 Lelkészi hivatalunk az ünnepek között 

december 30-án és 31-én tart ügyeletet. A 

pénztár december 30-án lesz nyitva 8 és 12 

óra között. 

 Január 2-án, csütörtökön 17 órakor 

úrvacsorás Wochenpredigt a nagyteremben. 

18 órakor ifi-Jugendgruppe az ifiteremben. 

 Január 5-én, az év első vasárnapján 8 

órakor magyar, 9 órakor német nyelvű 

istentisztelet a templomban. 9 órakor 

gyermek-istentisztelet a nagyteremben.  

10 órakor „Tízórai” – lelki táplálék 

mindenkinek elnevezéssel magyar nyelvű 

úrvacsorás istentisztelet a templomban.  

15 órakor istentisztelet a szeretetotthonban.  

15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor 

úrvacsorás istentisztelet a kórházban. 

 Január 6-án, hétfőn, vízkereszt ünnepén 8 

órakor a Líceum istentisztelete a 

templomban. 18 órakor magyar nyelvű 

istentisztelet a nagyteremben. 
 

Múzeumunk állandó nyitva tartása téli szünetet tart, 
novembertől áprilisig előzetes bejelentkezés alapján 

tekinthető meg kiállításunk. 
 

Szeretettel emlékeztetjük azokat, akik az idei évben 
még nem fizettek egyházfenntartói járulékot, hogy 

ezt megtehetik átutalással, postai befizetéssel vagy 
személyesen pénztárunkban. 

Köszönjük a hozzájárulást gyülekezetünk 
működéséhez! 

 

Ajánljuk gyülekezetünk Facebook-oldalait, ahol az 
alkalmakra való hívogatás, fényképes beszámolók, 
videofelvételek és néhány igehirdetés hanganyaga 

mellett még sok más érdekességet találhatnak: 
facebook.com/evsopron és 

facebook.com/evang.gemeinde.sopron 
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Deutschsprachige Gottesdienste 
und Gemeindeveranstaltungen  

ab 22. Dezember 2019 

• Sonntag, 22. Dezember, 9 Uhr – 4. Advent 

Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

• Sonntag, 22. Dezember, 16 Uhr 

Krippenspielprobe in der Kirche 

• Montag, 23. Dezember, 10 Uhr 

Krippenspielprobe in der Kirche 

• Heiligabend, 24. Dezember, 17 Uhr 

Gottesdienst mit Krippenspiel 

mit Pfr. Holger Manke sowie Kindern und 

Jugendlichen aus der Gemeinde 

• 1. Weihnachtstag, 25. Dezember, 9 Uhr 

Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl 

mit Pfr. Holger Manke 

• 2. Weihnachtstag, 26. Dezember, 9 Uhr 

Weihnachtsgottesdienst 

mit Pfr. Holger Manke 

• Sonntag, 29. Dezember, 9 Uhr  

Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

• Altjahr, 31. Dezember, 16 Uhr  

Abendmahlsgottesdienst zum 

Altjahresabend mit Pfr. Holger Manke 

• Neujahr, 1. Januar, 9 Uhr  

Gottesdienst zum Neujahrstag 

mit Pfr.in Eszter Manke-Lackner 

• Donnerstag, 2. Januar, 17 Uhr  

Wochenpredigt mit Abendmahl 

mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 2. Januar, 18 Uhr 

Ifi/Jugendgruppe im Jugendraum 

• Sonntag, 5. Januar, 9 Uhr  

Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

 

Christophoros 

Die Weihnachtsausgabe des Christophoros ist 

erschienen und liegt ab sofort bei den 

Gottesdiensten zum Mitnehmen aus. 

 

Wir wünschen von Herzen 

ein gesegnetes Weihnachtsfest! 

https://eotvos.sopron.hu/a/fajl/988
https://facebook.com/evsopron
https://facebook.com/evang.gemeinde.sopron

