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Gyülekezeti alkalmaink a héten 

 Ma, hatvanad vasárnapon 8 és  
10 órakor magyar, 9 órakor német nyelvű 
úrvacsorás istentisztelet a templomban.  
9 órakor gyermek-istentisztelet a nagyteremben. 
15 órakor istentisztelet a szeretetotthonban.  
15 órakor úrvacsorás istentisztelet Balfon. 

 Hétfőn 15 órakor bibliaóra a szeretetotthon-
ban. 18 órakor filmklub a kisteremben. 

 Kedden 17 órakor a Virágos Sopronért 
Egyesület rendezvénye a nagyteremben, 
előadást tart dr. Farkas Ciprián polgármester.   

 Szerdán 10 órakor baba-mama kör az 
ifiteremben. 17 órakor énekkari próba a 
klubszobában. 18 órakor bibliaóra a kisterem-
ben. 

 Csütörtökön 16 órakor német nyelvű 
konfirmációi óra a kisteremben. 17 órakor 
Wochenpredigt a nagyteremben. 19 órakor női 
imaóra a klubszobában. 

 Pénteken 15 órakor barkácskör a társalgóban. 
16.15-kor és 17 órakor magyar nyelvű 
konfirmációi órák a kisteremben. 18 órakor  
ifi/Jugendgruppe az ifiteremben.  

 

Kérjük, támogassák egyházunkat a személyi 
jövedelemadó 2 x 1%-ának felajánlásával.  

A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai 
száma: 0035, a Soproni Evangélikus Alapítvány 

adószáma: 18986745-1-08.  
Kérjük, a nyilatkozaton elérhetőségeik 

felhasználásának engedélyezésével is segítsék 
egyházunk és az alapítvány munkáját. 

 

 

Március 9. hétfő és 11. szerda között háromestés 
böjti evangélizációt tartunk a nagyteremben. 

Igét hirdet Ihász Beatrix esperes. 
Az alkalmak 18 órakor kezdődnek. 
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Istentiszteleteink 
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. csütörtökön úrvacsorával). 

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. 7. szám.  Szerkesztette: Kóczán Krisztián 
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, aki ezt kéri az 

evhirlev@gmail.com címen. 

„Ma, ha az ő szavát halljátok,  
ne keményítsétek meg a szíveteket.” (Zsid 3,15) 

 

HATVANAD VASÁRNAP 
 

 

2 0 2 0 .  f e b r u á r  1 6 .

a Soproni Evangélikus Egyházközség hírei  

 

Majd ezt mondta József a testvéreinek: Én vagyok 

József! Él-e még az én apám? De a testvérek nem 

tudtak válaszolni, mert megrémültek tőle. József ezt 

mondta testvéreinek: Jöjjetek már közelebb hozzám! 

Erre aztán közelebb mentek. Ekkor így szólt: Én 

vagyok József, a testvéretek, akit eladtatok 

Egyiptomba! De most ne bánkódjatok, és ne 

keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert 

azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben 

maradjatok. Mert már két esztendeje tart az éhínség a 

földön, és még öt esztendeig nem lesz sem szántás, 

sem aratás. Isten küldött el engem előttetek, hogy 

maradékotok legyen a földön, és életben tartson 

benneteket nagy szabadítással. Tehát nem ti küldtetek 

ide, hanem Isten. (1Móz 45,3–8a) 

ÉBRESZTŐ GONDOLATOK 
József testvéreiben egy pillanat alatt felidéződik 
önző, gonosz cselekedetük emlékképe, amikor 
általuk gyűlölt testvérük, akinek halálát remélték 
és hitték, egyszeriben előttük áll. Mi több, éppen 
tőle várnának megmenekülést az éhínség elől. 
Lelkiismeretük szégyent és félelmet ébreszt 
bennük, hiszen ha József él, akkor csakis Isten 
mentette meg őt. A történet lenyűgöző fordulata 
azonban az, hogy Isten nem csak Józsefet, hanem 
a korábban önző és gonosz módon cselekvő 
testvéreket is megmenti, kegyelemből, szeretettel 
teli akaratából.             Pelikán András 

mailto:sopron@lutheran.hu
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Megkereszteltük 
 Halwax Petra kistestvérünket. 

Eltemettük 
 Lőrincz Lajos 95 évet élt testvérünket 

Elhunyt 
 Németh János Attila testvérünk 78 éves 

korában. 
Temetése február 17-én, hétfőn 15 órakor lesz 
a fertőrákosi temetőben. 

 Breuer Henrik testvérünk 63 éves 
korában. 
Búcsúztatása február 19-én, szerdán  
16 órakor lesz templomunkban. 

 Szabó Péter testvérünk 82 éves korában. 
Temetése Nagykanizsán lesz. 

Egyéb hirdetések 
 

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! 

 
 

 
 

Gyülekezetünkben gyászfeldolgozó csoport indul. 
Szeretettel várjuk azokat, akik a közelmúltban 

vagy régebben vesztették el hozzátartozójukat és 
olyan támogató közösségre vágynak, ahol 

szabadon beszélhetnek veszteségükről.  
A 10 alkalmas foglalkozást 4-8 fős, zárt 

csoportban, kéthetente tartjuk. Az alkalmakon az 
Ige tükrében járjuk körül a veszteség témáját. 

Jelentkezni lehet a +36-20/824-24-75 
telefonszámon vagy a kriszta@joob.org címen. 
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Idejében hirdetjük 
 Február 23-án, ötvened vasárnapon  
8 órakor magyar, 9 órakor német nyelvű 
istentisztelet a templomban – áldozati gyűjtés-
sel. 9 órakor gyermek-istentisztelet a nagyterem-
ben. 10 órakor magyar nyelvű istentisztelet a 
templomban – áldozati gyűjtéssel és csatlakozó-
an úrvacsorával. 15 órakor istentisztelet a 
szeretetotthonban. 15 órakor istentisztelet Balfon. 
16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson. 

 Február 24-én, hétfőn 15 órakor bibliaóra a 
szeretetotthonban.  

 Február 26-án, szerdán 16 órakor „Forgatag” 
– játékos foglalkozás leendő elsősöknek a 
Hunyadi iskolában. 16.30-kor Kindergruppe a 
kisteremben. 17 órakor énekkari próba a klub-
szobában. 18 órakor bibliaóra a kisteremben.  

 Február 27-én, csütörtökön 16 órakor német 
nyelvű konfirmációi óra a kisteremben.  
17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben.  
18 órakor ifi/Jugendgruppe az ifiteremben. 

 Február 28-án, pénteken 15 órakor barkácskör 
a társalgóban. 15.30-kor Glaubensgesprächs-
kreis a klubszobában. 16.15-kor és 17 órakor 
magyar nyelvű konfirmációi órák a kisteremben.  

 Március 1-jén, a böjti idő 1. vasárnapján 
(Invocavit) 8 órakor magyar, 9 órakor német 
nyelvű istentisztelet a templomban. 9 órakor 
gyermek-istentisztelet a nagyteremben. 10 órakor 
„Tízórai” – lelki táplálék mindannyiunknak 
elnevezésű magyar nyelvű, új zenés, úrvacsorás 
istentisztelet a templomban. 15 órakor 
úrvacsorás istentisztelet a szeretetotthonban.  
15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor 
istentisztelet a kórházban. 

Ismét jótékonysági ruhavásár lesz  
2020. március 14-én 8-tól 13 óráig  

A vásárhoz köszönettel fogadunk tiszta, jó állapotban 
levő ruhaneműket hétköznapokon 8 és 12 óra között a 

gyülekezeti házunk recepciójánál. 
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Deutschsprachige Gottesdienste 
und Gemeindeveranstaltungen 

ab 16. Februar 2020 

• Sonntag, 16. Februar, 9 Uhr  
Gottesdienst mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke 
anschl.: Kirchenkaffee im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 20. Januar, 16 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 20. Januar, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Freitag, 21. Januar, 18 Uhr 
Ifi/Jugendgruppe im Jugendraum 

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

• Mittwoch, 26. Februar, 16.30 Uhr 
Kindergruppe im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 27. Februar, 16 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 

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

• Donnerstag, 27. Februar, 18 Uhr 
Ifi/Jugendgruppe im Jugendraum 

• Freitag, 28. Februar, 15.30 Uhr 
Glaubensgesprächskreis im Pfarramt 

• Sonntag, 1. März, 9 Uhr  
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 
sowie Mitgliedern der Kindergruppe, der 
deutschen Konfirmandengruppe und der 
Jugendgruppe. Musikalisch wirken mit: 
Gabica Varga, Boróka Varga, Luca Horváth, 
Olivér Orbán sowie Richard von Fuchs. 

• Donnerstag, 5. März, 16 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 5. März, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 5. März, 18 Uhr (!) 
Ifi/Jugendgruppe im Jugendraum 
(Wegen des Konfirmandenwochenendes 
vorverlegt.) 

mailto:kriszta@joob.org

