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Gyülekezeti alkalmaink a héten 

• Ma, a Szentháromság ünnepe utáni kilen-

cedik vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű,  

9 órakor német nyelvű istentisztelet,  

10 órakor magyar nyelvű istentisztelet szemé-

lyes áldással és csatlakozóan úrvacsorával a 

templomban.  

10 órakor gyerek-istentisztelet, kezdés a 

templomban, folytatás a nagyteremben. 

15 órakor istentisztelet Balfon.  

16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson. 

• Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a 

nagyteremben.  

 

 

 

 

 

Védekezési Szabályzatunkban változtatásokat 
tudunk érvényesíteni:  

most is több padot tudunk használni, 
istentiszteleteinken énekelhetünk, és június 21. 

óta hetente váltakozó rendben úrvacsorát is 
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! 
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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: augusztus 23. 
 
 
 

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. 18. szám.  Szerkesztette: Deák Adrienn 
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, aki ezt kéri az 

evhirlev@gmail.com címen. 

 

„Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat 
bíztak, attól többet kérnek számon.” (Lk 12,48b) 
 

SZENTHÁROMSÁG  ÜNNEPE  UTÁNI 9.  VASÁRNAP 

 

2 0 2 0 .  a u g u s z t u s  9 .

a Soproni Evangélikus Egyházközség hírei  

 

Testvéreim, imádkozzatok értünk, hogy terjedjen 

az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, ahogyan nálatok is, 

és hogy megszabaduljunk az elvetemült és gonosz 

emberektől: mert nem mindenkié a hit. De hűsé-

ges az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a go-

nosztól. Bizalmunk van az Úrban irántatok, hogy 

amit elrendelünk, azt megteszitek, és meg is fog-

játok tenni. Az Úr pedig irányítsa szíveteket Isten 

szeretetére és Krisztus állhatatosságára. 

(2Thessz3,1–5) 

ÉBRESZTŐ GONDOLATOK 
„Mi a hit megajándékozottjaiként soha, semmi-

képpen nem érezhetjük azt, hogy ez mások 

fölé emel minket. Sőt, éppen alázatra, krisztusi 

lelkülettel végzett, másokra odafigyelő és cse-

lekvő szeretetre vezet minket hitünk. Állhata-

tossággal, a nehézségekben való kitartó imád-

sággal lehetünk méltó viselői a nekünk adott 

hitnek. Pál apostol szavai pedig még azt is erő-

sítik bennünk, hogy mindezzel sosem vagyunk 

egyedül, közösségben élhetjük meg ezt az örö-

möt.” 

Pelikán András 

https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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Megkereszteltük  
 Dergecz Mór, 

 Major Márton, 

 Tóth Krisztina Laura és  

 Vajda Szofia kistestvéreinket. 

Megáldottuk  
 Tóth Fanni és Walter Dezső György,  

 Vadon Virág és Christoph Hofer valamint, 

 Nagy Viktória és Márkus Tamás testvére-
ink házasságkötését. 

Eltemettük  
 Pintér Ignácné született Volper Ilona 89 

évet élt testvérünket, 

 Horváth Gyula 88 évet élt testvérünket és 

 Krenn Róbert 95 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 16-án, a Szentháromság ünnepe 

utáni 10. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű,  

9 órakor német nyelvű istentisztelet a temp-

lomban, 10 órakor magyar nyelvű úrvacsorás 

istentisztelet a templomban. 10 órakor  

gyermek-istentisztelet, kezdés a templomban, 

folytatás a nagyteremben. 15 órakor úrvacsorás 

istentisztelet Balfon. 

• Augusztus 20-án, csütörtökön 17 órakor  

kétnyelvű istentisztelet az Eggenberg-ház  

udvarán.  

• Augusztus 23-án, a Szentháromság ünnepe 

utáni 11. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű,  

9 órakor német nyelvű istentisztelet a temp-

lomban, 10 órakor magyar nyelvű istentisztelet 

a templomban – csatlakozóan úrvacsorával.  

10 órakor gyermek-istentisztelet, kezdés a 

templomban, folytatás a nagyteremben. 15 óra-

kor istentisztelet Balfon. 16 órakor istentisztelet 

Fertőszentmiklóson. 18 órakor a Sopron  

Gospel jótékonysági koncertje a templomban. 

• Augusztus 27-én, csütörtökön  

17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben.  

• Augusztus 30-án, a Szentháromság ünnepe 

utáni 12. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű,  

9 órakor német nyelvű istentisztelet a  

templomban - áldozati gyűjtéssel,  

10 órakor magyar nyelvű istentisztelet a temp-

lomban – áldozati gyűjtéssel és csatlakozóan úr-

vacsorával. 10 órakor gyermek-istentisztelet, 

kezdés a templomban, folytatás a nagyterem-

ben. 15 órakor istentisztelet Balfon. 
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Deutschsprachige Gottesdienste 

und Gemeindeveranstaltungen 

ab 9. August 2020 

• Sonntag, 9. August, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Gertraud Winter 

• Donnerstag, 13. August, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Christine Posch 

• Sonntag, 16. August, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Gertraud Winter 

• Donnerstag, 20. August, 17 Uhr 
Zweisprachiger Gottesdienst im Hof des 
Eggenberghauses mit Pfr. András Pelikán 
und Pfr. Holger Manke 

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

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

• Sonntag, 30. August, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

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

• Sonntag, 6. September, 9 Uhr 
Gottesdienst mit den deutschen 
Konfirmanden und Pfr. Holger Manke 

 

Konfirmation 2020 

Konfirmandenprüfung: Deutscher Gottesdienst unter 
Mitwirkung der deutschen Konfirmanden: 

Sonntag, 6. September 2020, 9 Uhr. 

Zweisprachige Konfirmationsgottesdienst: 
Sonntag, 27. September 2020, 10 Uhr 

 

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

