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Gyülekezeti alkalmaink a héten 

 Ma, a Szentháromság ünnepe utáni 

tizenegyedik vasárnapon 8 órakor magyar 

nyelvű istentisztelet, 9 órakor német nyelvű 

úrvacsorás istentisztelet, 10 órakor magyar 

nyelvű istentisztelet csatlakozóan úrvacso-

rával a templomban. 10 órakor gyermek-

istentisztelet, kezdés a templomban, 

folytatás a nagyteremben. 15 órakor 

istentisztelet Balfon. 16 órakor istentisztelet 

Fertőszentmiklóson. 18 órakor a Sopron 

Gospel jótékonysági koncertje a templom-

ban. 

 Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a 

nagyteremben.  

 

Múzeumunk nyitva tartása: hétfőn és szerdán 8 
és 12, valamint 13 és 15 óra között, szombaton 

9.30-tól 17 óráig, vasárnap 9.30-tól 18 óráig. 
 
 

 

 

Hetente váltakozó rendben úrvacsorát osztunk 
egy-egy istentiszteleten. Az úrvacsoravételhez 

egyelőre csak a kiskelyhes lehetőség 
megengedett.  

Az orrot és szájat eltakaró maszk használatát 
ajánljuk, de nem kötelező, a kézfertőtlenítést és 
a legalább másfél méteres távolság megtartását 

viszont továbbra is gyakoroljuk! 
 

– 6 – 

Istentiszteleteink 

Vasárnap: 

a templomban 8 órakor magyar istentisztelet, 

9 órakor német istentisztelet,  

10 órakor magyar istentisztelet 

csatlakozó úrvacsorával. 

15 órakor istentisztelet Balfon. 

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). 

 

 

 

Jövő vasárnap nem jelenik meg új hírlevél,  

a nyár folyamán kéthetente készül friss szám. 

Következő megjelenés: szeptember 6. 
 
 
 

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. 19. szám.  Szerkesztette: Pelikán András 
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, aki ezt kéri az 

evhirlev@gmail.com címen. 

 

„Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig 
kegyelmet ad.” (1Pt 5,5) 

 

SZENTHÁROMSÁG  ÜNNEPE  UTÁNI 11.  VASÁRNAP 

 

2 0 2 0 .  a u g u s z t u s  2 3 .

a Soproni Evangélikus Egyházközség hírei  

 

„És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is 

megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.”  

Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, 

nektek is megbocsát mennyei Atyátok. Ha pedig 

nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem 

bocsátja meg a ti vétkeiteket. 

(Mt 6,12.14–15) 

ÉBRESZTŐ GONDOLATOK 

Olyan könnyen át tudunk lépni azon, hogy 

másokat megbántunk... Ezzel szemben sokszor 

marad bennünk tüske, ha minket bántottak 

meg, és őrizgetjük sérelmeinket a talán soha el 

nem jövő elégtétel reményében. De figyeljünk 

oda Jézus tanítására! Ő a mindennapi kenyér 

kérésével együtt beszél a megbocsátásról. 

Számára, és ha őt követjük, számunkra is 

ennek épp annyira mindennapi gyakorlatunk-

ká kell válnia, mint a táplálkozásnak. És nem 

lehet színleg, vagy félvállról venni ezt, szívből 

és teljesen szükséges megbocsátanunk – 

egymásnak! 

Pelikán András 

https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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Megkereszteltük  
 Jánosa Kristóf, 

 Malic Péter,  

 Malic Nóra, 

 Tóth-Ludvai Lotti és 

 Széplaki Lora kistestvéreinket. 

Megáldottuk  
 Dávid Tamás és Burkus Noémi,  

 Horváth Péter és Németh Emőke valamint, 

 Bertha László és Zrak Dorottya testvéreink 
házasságkötését. 

Eltemettük  
 Halwax Józsefné született Pálfy Mária 

Rozália 78 évet élt testvérünket. 
 

Ajánljuk gyülekezetünk honlapját és Facebook-

oldalait, amelyeken az elmúlt időszakban sok 

lelki tartalmat osztottunk meg.  

Ezután is naprakész információkat, ajánlókat és 

beszámolókat, valamint igehirdetéseink  

hangfelvételeit is megtalálhatják. Honlapunk 

címe: sopron.lutheran.hu, Facebook-oldalaink 

címei: facebook.com/evsopron és 

facebook.com/evang.gemeinde.sopron 
 

Az adakozáshoz szívesen ajánljuk  

a perselypenz.hu oldalt, 

 melyen kártyás fizetéssel lehet perselypénzt, 

adományt és egyházfenntartói járulékot is 

utalni gyülekezetünknek. 
 

Kapható az Evangélikus Élet múlt vasárnapi 

száma 600 Ft-os áron.  

Elvihető a Mi, evangélikusok című kiadvány. 
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Idejében hirdetjük 
 Augusztus 30-án, a Szentháromság ünnepe 

utáni 12. vasárnapon 8 és 10 órakor magyar 

nyelvű, 9 órakor német nyelvű istentisztelet a 

templomban – áldozati gyűjtéssel, 10 órakor  

gyermek-istentisztelet, kezdés a templomban, 

folytatás a nagyteremben. 15 órakor 

istentisztelet Balfon. 17 órakor a Hunyadi 

iskola évnyitója a templomban. Aznap 10 

órakor a vadosfai gyülekezet istentiszteletén 

emlékeznek Sümeghy József lelkészre, 

születésének 100. évfordulóján. 

 Szeptember 1-jén, kedden 17 órakor 

presbiteri ülés a kisteremben. 

 Szeptember 2-án, szerdán 17 órakor a 

Virágos Sopronért előadása a nagyteremben. 

18 órakor bibliaóra a kisteremben. 

 Szeptember 3-án, csütörtökön 17 órakor  

úrvacsorás Wochenpredigt a nagyteremben.  

 Szeptember 6-án, a Szentháromság ünnepe 

utáni 13. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű 

úrvacsorás istentisztelet a templomban,  

9 órakor német nyelvű istentisztelet a 

templomban – konfirmációi vizsgával, 9 órakor 

gyermek-istentisztelet a nagyteremben 10 

órakor magyar nyelvű istentisztelet a 

templomban – csatlakozóan úrvacsorával. 15 

órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor 

istentisztelet a kórházkápolnában. 
 

Jelentkezéseket várunk az ősszel induló új 

konfirmációi csoportba! apelikan@gmail.com 

Első találkozás: szeptember 10-én  

16.30-kor a kisteremben.   
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Deutschsprachige Gottesdienste 
und Gemeindeveranstaltungen 

ab 23. August 2020 

• Sonntag, 23. August, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke 

• Dienstag, 25. August, 18 Uhr 
Treffen der Konfirmanden (Probe in der Kirche) 

• Mittwoch, 26. August, 14 Uhr 
Treffen der Jugendgruppe 

• Donnerstag, 27. August, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 27. August, 18 Uhr 
Treffen der Konfirmanden (Probe in der Kirche) 

• Sonntag, 30. August, 9 Uhr 
Gottesdienst anlässlich des Beginns des 
Schul- und Arbeitsjahres 
mit Pfr. Holger Manke 
Es wirken mit: Gabica Varga, Zsombor 
Körmendy, Boróka Varga, Richard von Fuchs 
sowie viele Jugendlichen und junge Erwach-
sene aus der Gemeinde 

• Donnerstag, 3. September, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Sonntag, 6. September, 9 Uhr 
Gottesdienst mit den deutschen 
Konfirmanden und Pfr. Holger Manke – 
mit Schauspiel „Aufbrüche zum Kreuz“ 

 

Konfirmation 2020 

Dt. Konfirmandenprüfung „Aufbrüche zum Kreuz“: 
siehe oben – Sonntag, 6. September 2020, 9 Uhr. 

Konfirmation: Sonntag, 27. September 2020 

 

Konfirmation 2021 

Jugendliche, die am deutschen Konfirmanden-
unterricht 2020/21 teilnehmen möchten, mögen sich 

bis Anfang September bei Pfr. Holger Manke 
(homanke@gmail.com) anmelden. 

Erstes Treffen mit Konfirmanden und Eltern: 
Do., 10. September 2020, 15.45 Uhr im Pfarramt 

https://perselypenz.lutheran.hu/
mailto:homanke@gmail.com

