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ÜÜnnnneeppii  iisstteennttiisszztteelleetteeiinnkk  

december 20-án, advent 4. vasárnapján 

  8 óra magyar istentisztelet 

  9 óra német istentiszteletet 
10 óra magyar istentisztelet  

december 24-én, szenteste (csütörtökön) 

15 óra magyar istentisztelet 
17 óra német istentisztelet 
18 óra  magyar istentisztelet 

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

  8 óra magyar istentisztelet  
  9 óra német istentiszteletet 
10 óra magyar istentisztelet 

15 óra istentisztelet Balfon  
16.30 istentisztelet Fertőszentmiklóson  

december 26-án, karácsony 2. napján (szombaton) 

  8 óra magyar istentisztelet 
  9 óra német istentisztelet 

10 óra  magyar istentisztelet 

december 27-én, a karácsony utáni vasárnapon 

  8 óra magyar istentisztelet 
  9 óra német istentisztelet 

10 óra  magyar istentisztelet 

december 31-én, óév este (csütörtökön) 

16 óra német istentisztelet 
17 óra magyar istentisztelet 

január 1-jén, újév ünnepén (pénteken) 

  8 óra magyar istentisztelet 
  9 óra német istentisztelet 
10 óra  magyar istentisztelet 

január 3-án, az év első vasárnapján 

  8 óra magyar istentisztelet 
  9 óra német istentisztelet 

10 óra  magyar istentisztelet 

15 óra istentisztelet Balfon 
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IIsstteennttiisszztteelleetteeiinnkk 

Vasárnap: 

a templomban 8 órakor magyar istentisztelet, 
9 órakor német istentisztelet,  

10 órakor magyar istentisztelet. 

Csütörtökön: 

17 órakor Wochenpredigt a templomban. 

EEggyyéébb  hhiirrddeettéésseekk  
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! 

 

Az adakozáshoz szívesen ajánljuk a perselypenz.hu 
oldalt is, melyen kártyás fizetéssel lehet 

perselypénzt, adományt és egyházfenntartói 
járulékot is utalni gyülekezetünknek. 

 

  
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 átutalással (akár rendszeres átutalási 

megbízással) is fizethető:  OTP 11737083-20006895 

XII. évf. 35. szám.  Szerkesztette: Dr. Garab Józsf 
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, aki ezt kéri 

az evhirlev@gmail.com címen. 

 

Örü l je tek  az  Úrban m indenkor !  Ismét  mondom:  
örü l je tek !  Az  Úr  köze l  (F i l  4 ,4–5)  

 

AADDVVEENNTT  NNEEGGYYEEDDIIKK  VVAASSÁÁRRNNAAPPJJAA  

 

22 00 22 00 ..   dd ee cc ee mm bb ee rr   22 00 ..    

a Soproni Evangélikus Egyházközség hírei 

 

Azután megmutatta nekem az élet vizének 

folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az 

Isten és a Bárány trónjából ered. A város 

főútjának közepén, a folyó két ága között van az 

élet fája, amely tizenkétszer hoz termést, minden 

egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei 

a népek gyógyítására szolgálnak. És semmi nem 

lesz többé átok alatt a városban, hanem az Isten 

és a Bárány trónja lesz benne: szolgái imádják őt, 

és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a 

homlokukon. Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz 

szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr 

Isten fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön-

örökké. És ezt mondta nekem: Ezek az igék 

megbízhatók és igazak, mert az Úr, a próféták 

lelkének Istene küldte el angyalát, hogy 

megmutassa szolgáinak mindezt, aminek 

hamarosan meg kell történnie. És íme, eljövök 

hamar: boldog, aki megtartja e könyv prófétai 

igéit. Én, János, hallottam és láttam ezeket, és 

amikor hallottam és láttam, leborultam az angyal 

lába előtt, hogy imádjam őt, aki megmutatta 

nekem ezeket. De ő így szólt hozzám: Vigyázz, ne 

tedd, mert szolgatársad vagyok neked és 

testvéreidnek, a prófétáknak és azoknak, akik 

megtartják e könyv igéit: Istent imádd! (Jel 22,1–9) 

https://perselypenz.lutheran.hu/
https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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ÉÉBBRREESSZZTTŐŐ  GGOONNDDOOLLAATTOOKK  
A prófécia beteljesedése közel van. Az ünnep 
is közel van, és ahogy az ünnep előtt még 
mindazt igyekezni szoktunk elvégezni, ami 
szükséges előkészület, ugyanígy kell életünk 
egészére is tekintenünk. Készen állunk arra, 
hogy Jézussal találkozzunk? Minden úgy 
van már az életünkben, ahogyan szeretnénk 
ezt a pillanatot megélni? Ha még van 
tennivaló, sürgető dolog, tegyük meg! Az Úr 
közel van! Pelikán András 

Megkereszteltük 
 Halász Krisztina testvérünket. 

Eltemettük 
 Varga György 68 évet élt testvérünket, 

 Szabóné Boros Andrea 64 évet élt 

testvérünket és 

 Belényessy Zsolt 47 évet élt testvérünket. 

Elhunyt 
 Karner Vilmos testvérünk 82 éves korában. 

Temetése december 22-én, kedden 11.30-kor lesz 

temetőnkben 

  
 

Ajánljuk adventi sorozatunkat. Templomunk 
Bünker közben lévő egyik ablakára naponta egy-egy 
szó kerül, mely adventi elmélkedésünket, ünnepre 

készülésünket segítheti. A szavakhoz gyülekezetünk 
tagjai írtak gondolatokat, ezek minden nap 17 

órakor kerülnek feltöltésre a magyar és a német 
Facebook-oldalunkra. Kövessük együtt a 24 napon 
át tartó adventi üzeneteket, egészen karácsonyig! 
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EEggyyéébb  hhiirrddeettéésseekk  

 Szerdán a lelkészi hivatal zárva tart. 
 

A koronavírus-járvány miatt továbbra is 
korlátozásokat kellett tartanunk gyülekezetünk 
életében: Kizárólag a templomi istentiszteleteinket 
tarthatjuk meg, hétközi alkalmaink továbbra is 
szünetelnek. A templomban kizárólag a 
távolságtartás betartásával, a kézfertőtlenítő 
használatával, az orrot és szájat elfedő maszk 
viselésével van lehetőség jelen lenni. Az 
istentiszteleteken nem lehetséges az éneklés és az 
úrvacsoravétel, rövidített liturgiával zajlanak ezek az 
alkalmaink. 

 

 

Szenteste a járványhelyzethez igazodva tartjuk 
istentiszteleteinket. Ezúttal 15 órakor is tartunk 

magyar nyelvű istentiszteletet, 17 órakor német, 
18 órakor magyar istentisztelet. Ezúttal sem lesz 
lehetséges az éneklés és az úrvacsora, és kérünk 

mindenkit a távolságtartás betartására! 
 

 

 

Naponta osztunk meg rövid videóáhítatot 
honlapunkon és magyar nyelvű Facebook-
oldalunkon délelőtt 9 órakor. A gyermek-

istentiszteletet online lehet követni ugyancsak 
honlapunkon és facebook-oldalunkon vasárnap 9 

órakor. A vasárnapi templomi igehirdetést is 
videóra vesszük, ez is megtekinthető ugyanezeken a 

felületeken vasárnap kora délutántól. 
sopron.lutheran.hu     facebook.com/evsopron 

 

 

 

A 2021-es bibliaolvasó Útmutató megvásárolható 
istentiszteletek előtt és után a templom 

főbejáratánál, hétköznap délelőtt a pénztárban.  

 

 

 

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

letölthető honlapunkról: 
sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2020-

karacsony-weihnachten.pdf  
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Deutschsprachige Gottesdienste 
und Gemeindeveranstaltungen 

ab 20. Dezember 2020 

• Sonntag, 20. Dezember, 9 Uhr – 4. Advent 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke, Oskar 
Aizenpreisz und mehreren Jugendlichen 

• Heilig Abend, 24. Dezember, 17 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

• 1. Weihnachtstag, 25. Dezember, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

• 2. Weihnachtstag, 26. Dezember, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

• Sonntag, 27. Dezember, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

• Altjahresabend, 31. Dezember, 16 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

• Neujahr, 1. Januar, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr.in Eszter Manke-Lackner 

Die abwechselnd deutsch- und ungarisch-sprachigen 
Beiträge zum Adventsfenster können täglich auf den 
facebook-Seiten unserer Gemeinde verfolgt werden.  

 

Der Musikalische Advent 2020 ist weiterhin online: 
https://youtu.be/0lCAILtJxSA 
Mitwirkende sind: Péter Kuzsner, Fáti Nagy, 
Anna Soós, Zsombor Körmendy, Botond Hegedüs, 
Gabica Varga, Richard von Fuchs, Boróka Varga, 
Márta Farsang, Erzsébet Ghiczy, András Krisch, 
Ágoston Frank, Luca Horváth, Elmira Bali, 
Lilla Brandt, Oskar Aizenpreisz, Holger Manke  

 

Wer heuer noch keinen Kirchenbeitrag entrichtet hat, 
sei hier mit freundlich daran erinnert.  

 

Die Weihnachtsausgabe des Christophoros ist 
erschienen und liegt zum Mitnehmen in der Kirche 
aus. Online ist er erreichbar unter: 
https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/
2020-karacsony-weihnachten.pdf  

 

https://sopron.lutheran.hu/
https://www.facebook.com/evsopron/
https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2020-karacsony-weihnachten.pdf
https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2020-karacsony-weihnachten.pdf
https://youtu.be/0lCAILtJxSA
https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2020-karacsony-weihnachten.pdf
https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2020-karacsony-weihnachten.pdf

