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Gyülekezeti alkalmaink a héten

Istentiszteleteink

 Ma, a vízkereszt ünnepe utáni utolsó
vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű, 9 órakor
német nyelvű istentisztelet a templomban.
9 órakor gyermek-istentisztelet a nagyteremben.
10 órakor „Tízórai – lelki táplálék mindannyiunknak” úrvacsorás istentisztelet a templomban.
15 órakor úrvacsorás istentisztelet a szeretetotthonban. 15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor
istentisztelet a kórházban. 16.30-kor emlékezés
Dr. Friedrich Károlyra a nagyteremben.

 Hétfőn 15 órakor bibliaóra a szeretetotthonban.

 Kedden

17

órakor

presbiteri

ülés

a

kisteremben.

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

 Csütörtökön

16 órakor német nyelvű
konfirmációi óra a kisteremben. 17 órakor
úrvacsorás 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.

 Szombaton

10 órakor bábcsoport a
kisteremben.
17
órakor
filmvetítés
és
fórumbeszélgetés „Bolba Márta a Mandák-ház
lelkésze” címmel.
Kapható az Evangélikus Élet mai száma 600 Ft-os
áron és a Dunántúli Harangszó téli száma 450 Ft-os
áron.

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. 5. szám. Szerkesztette: Dr. Major Tamás
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, aki ezt kéri az
evhirlev@gmail.com címen.

Fölötted ott ragyog az ÚR, dicsősége meglátszik rajtad. (Ézs 60,2)
VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁNI UTOLSÓ VASÁRNAP

2020. f e b r u á r 2 .
a Soproni Evangélikus Egyházközség hírei

Jézus ezt is mondta: Úgy van az Isten országa,
mint amikor az ember magot vet a földbe,
azután alszik és felkel, éjjel és nappal: a mag
sarjad és nő, az ember pedig nem tudja,
hogyan. Magától terem a föld, először zöld
sarjat, azután kalászt, azután érett magot a
kalászban. Amikor pedig a termés engedi,
azonnal nekiereszti a sarlót, mert elérkezett az
aratás ideje.
(Mk 4,26–29)

ÉBRESZTŐ GONDOLATOK
Miközben éljük az életünket és feladatainkat
végezzük, e hétköznapi események között is
Isten országáról kaphatunk hírt. De hogyan
jutunk mindehhez közel? Isten országa nem
a mi munkánk eredménye. Ajándék ez,
melyet Istentől kapunk, és rengeteg titkot
rejt. Mi földi életünk során csak rácsodálkozni tudunk mindarra, amit Isten körülöttünk
tesz, de ezekből sejthetünk meg valamit az ő
örök országával kapcsolatban. Jézus szavai
alapján például azt is tudhatjuk, hogy annak
a nagyszerűsége, hogy a földbe vetett mag
sokszoros termést hoz, az Isten országának
mintáját mutatja. Talán reménykedünk is
benne, hogy a mi életünk is ilyenné tud válni
– az ő ajándékaképpen.
Pelikán András
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Eltemettük
 Horváth Zoltánné sz. Schey Erzsébet
77 évet élt testvérünket.

Elhunyt
 Richly Zsolt testvérünk 78 éves korában.
Búcsúztatása gyászistentisztelet keretében
február 7-én, pénteken 14 órakor lesz a
budavári evangélikus templomban.

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!
Február 9-én, vasárnap a 10 órakor kezdődő
istentisztelet keretében, „A házasság hete”
programsorozat részeként
megáldjuk a házaspárokat.
Szeretettel hívunk minden házaspárt, aki
megerősítő áldást szeretne kérni kapcsolatukra.
Február 15-én 15 órától gyülekezetünk ismét
farsangi délutánt tart.
Lesz előadás kicsiknek és nagyoknak,
farsangi fánk-kóstolás, tombola, játék.
Kérjük, akik részvételüket már most tudják,
jelentkezzenek a kijáratok melletti íveken.
Azok jelentkezését is várjuk, akik szívesen hoznak
fánkot (a vállalt mennyiség megjelölésével).
Köszönettel fogadunk tárgyi felajánlásokat a
tombolához!
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Idejében hirdetjük

Deutschsprachige Gottesdienste
und Gemeindeveranstaltungen

 Február 9-én, hetvened vasárnapon 8 órakor
magyar, 9 órakor német nyelvű istentisztelet a
templomban. 9 órakor gyermek-istentisztelet a
nagyteremben
–
csatlakozóan
teaházzal.
10 órakor magyar nyelvű istentisztelet a
templomban – házaspárok megáldásával és
csatlakozóan úrvacsorával. 15 órakor istentisztelet a szeretetotthonban. 15 órakor istentisztelet
Balfon. 16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson.
 Február 10-én, hétfőn 15 órakor bibliaóra a
szeretetotthonban. 20 órakor nőslénykör (férfi
beszélgetőkör) a klubszobában.
 Február 12-én, szerdán 16 órakor „Forgatag”
– játékos foglalkozás a leendő elsősöknek a
Hunyadi iskolában. 16.30-kor Kindergruppe a
kisteremben. 17 órakor énekkari próba a
klubszobában. 18 órakor bibliaóra a kisteremben. 20 órakor A házasság hete programsorozat
keretében táncház a nagyteremben.
 Február 13-án, csütörtökön 16 órakor német
nyelvű konfirmációi óra a kisteremben.
17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben.
18 órakor ifi/Jugendgruppe az ifiteremben.

 Február 14-én, pénteken 15 órakor barkácskör
a
társalgóban.
15.30-kor
Glaubensgesprächskreis a klubszobában. 16.15-kor és
17 órakor magyar nyelvű konfirmációi órák a
kisteremben.

 Február 15-én, szombaton 9.30-kor Fifi az
ifiteremben. 15 órakor farsang a nagyteremben.
20 órakor kimenő (asszonykör) az ifiteremben.

 Február 16-án, 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.

ab 2. Februar 2020
• Sonntag, 2. Februar, 9 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke
• Donnerstag, 6. Februar, 16 Uhr
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus
• Donnerstag, 6. Februar, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Abendmahl
mit Pfr. Holger Manke
• Freitag, 7. Februar, 18 Uhr
Ifi/Jugendgruppe im Jugendraum
• Sonntag, 9. Februar, 9 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke
• Mittwoch, 12. Februar, 16.30 Uhr
Kindergruppe im Gemeindehaus
• Donnerstag, 13. Februar, 16 Uhr
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus
• Donnerstag, 13. Februar, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke
• Donnerstag, 13. Februar, 18 Uhr
Ifi/Jugendgruppe im Jugendraum
• Freitag, 14. Februar, 15.30 Uhr
Glaubensgesprächskreis im Pfarramt
• 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

