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GGyyüülleekkeezzeettii  aallkkaallmmaaiinnkk  aa  hhéétteenn  

 Ma, az év első vasárnapján 8 órakor magyar 

nyelvű, 9 órakor német nyelvű istentisztelet a 

templomban. 9 órakor gyermek-istentisztelet a 

nagyteremben. 10 órakor „Tízórai” – lelki 

táplálék mindenkinek elnevezéssel magyar 

nyelvű úrvacsorás istentisztelet a templomban. 

15 órakor istentisztelet a szeretetotthonban. 

15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor 

úrvacsorás istentisztelet a kórházban. 

 Hétfőn, vízkereszt ünnepén 8 órakor a 

Líceum istentisztelete a templomban. 15 órakor 

istentisztelet a szeretetotthonban. 18 órakor 

magyar nyelvű istentisztelet a nagyteremben. 

 Szerdán 9 órakor úrvacsorás istentisztelet a 

szeretetotthonban. 16.30-kor Kindergruppe a 

kisteremben. 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. 

 Pénteken 15 órakor barkácskör a társalgóban. 

15.30-kor Glaubensgesprächskreis a klubszobá-

ban. 16.15-kor és 17 órakor magyar nyelvű 

konfirmációi órák a kisteremben. 18 órakor ifi-

Jugendgruppe az ifiteremben.  

 Szombaton 10 órakor bábcsoport a 

kisteremben. 

 
 

Lelkészi hivatalunk új irodavezetője Deák Adrienn. 
Isten áldása legyen életén és közöttünk végzendő 

munkáján! 
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IIsstteennttiisszztteelleetteeiinnkk 
Vasárnap: 

(a hónap 3. vasárnapján beépített úrvacsorával) 
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. csütörtökén úrvacsorás). 

MMiinnddeenn  hhéétteenn 
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). 

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. 1. szám.  Szerkesztette: Dr. Major Tamás 
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, aki ezt kéri az 

evhirlev@gmail.com címen. 

 

Láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, 
telve kegyelemmel és igazsággal. (Jn 1,14) 

 

AAZZ  EESSZZTTEENNDDŐŐ  EELLSSŐŐ  VVAASSÁÁRRNNAAPPJJAA  

 

22 00 22 00 .. jj aa nn uu áá rr   55 ..    

a Soproni Evangélikus Egyházközség hírei  

 

Hogyan van tehát? Különbek vagyunk? Egyáltalán 

nem! Hiszen előbb már bebizonyítottuk, hogy zsidók 

is, görögök is mind bűn alatt vannak, amint meg van 

írva: „Nincsen igaz ember egy sem, nincsen, aki értse, 

nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, 

valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót 

tegyen, nincs egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, 

nyelvükkel ámítanak, kígyóméreg az ajkukon; szájuk 

átokkal és keserűséggel van tele. Lábuk gyors a 

vérontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban, 

és a békesség útját nem ismerik: Isten félelmével nem 

törődnek.” Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, 

azt a törvény hatálya alatt élőknek mondja, hogy 

elnémuljon minden száj, és az egész világ vétkessé 

legyen Isten előtt. (Róm 3,9–19) 

ÉÉBBRREESSZZTTŐŐ  GGOONNDDOOLLAATTOOKK  
Egyenlőség – ez széles körben elfogadott alapelv. De 
ahogyan erről Isten igéje beszél, hogy emberi 
helyzetünk lényege, így az egyenlőségünk 
legfontosabb pontja is abban áll, hogy bűnösök 
vagyunk – ez már nem fér bele a mai ember 
gondolkodásmódjába. Pedig ez a valóság, hogy 
mindannyian egyformán Isten kegyelmére szorulunk. 

Ezt az elveszettségünket így is kifejezi az ige: 

„nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent.” Nem 

tudjuk őt elérni, magunktól nem bízunk benne, nem 

kapcsolódunk hozzá. De emellett azt az igazságot is 

meg kell hallanunk, hogy Isten viszont keresi az 

embert. Egyformán, minden embert. Ebben sincs 

különbség! Tóth Károly 

mailto:sopron@lutheran.hu
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Megkereszteltük 
 Vajda Bella Loréna és 

 Vajda Seron Natasa kistestvérünket. 

Eltemettük 
  Lurmann József 77 évet élt testvérünket.  

Elhunyt 
 Mastalír Ernő testvérünk 77 éves korában.  

Temetése január 6-án hétfőn 14 órakor lesz 

temetőnkben. 

 Zergényi Győző testvérünk 86 éves korában.  
Temetése január 10-én pénteken 15 órakor 

lesz temetőnkben. 

  dr. Németh Edéné született Urbán Ágnes 
testvérünk 81 éves korában. 

Temetése Zalaegerszegen lesz, időpontjáról 

később intézkednek. 

 

EEggyyéébb  hhiirrddeettéésseekk  
 

Január 22-én, szerdán 18 órakor A magyar kultúra 
napja alkalmából Dr. Fabiny Tamás evangélikus 

elnök-püspök és Gryllus Dániel Kossuth-díjas zenész 
előadásában Weöres Sándor-est lesz a Lámfalussy 
Sándor Közgazdaságtudományi Kar Erzsébet utcai 

épületében, az első emeleti nagyelőadóban. 
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IIddeejjéébbeenn  hhiirrddeettjjüükk  

 Január 12-én, a vízkereszt ünnepe utáni első 
vasárnapon 8 órakor magyar, 9 órakor német 
nyelvű istentisztelet a templomban. 9 órakor 
gyermek-istentisztelet a nagyteremben. 10 órakor 
magyar nyelvű istentisztelet a templomban – 
személyes áldással és csatlakozóan úrvacsorával. 
15 órakor istentisztelet a szeretetotthonban. 
15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor 
istentisztelet Fertőszentmiklóson. 

 Január 13-án, hétfőn 15 órakor bibliaóra a 
szeretetotthonban. 20 órakor nőslénykör (férfi 
beszélgetőkör) a klubszobában. 

 Január 14-én, kedden 17 órakor presbiteri 
ülés a kisteremben. 

 Január 15-én, szerdán 10 órakor baba-mama 
kör az ifiteremben. 17 órakor énekkari próba 
a klubszobában. 18 órakor bibliaóra a 
kisteremben.  

 Január 16-án, csütörtökön 16 órakor német 
nyelvű konfirmációi óra a kisteremben. 
17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben. 
18 órakor ifi-Jugendgruppe az ifiteremben. 
19 órakor női imaóra a klubszobában.  

 Január 17-én, pénteken 15 órakor barkácskör 
a társalgóban. 16.15-kor és 17 órakor magyar 
nyelvű konfirmációi órák a kisteremben. 

 Január 19-én, a vízkereszt ünnepe utáni 
második 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. 
 

 

2020-ban is lesz Sopronban ökumenikus imahét 
január 20. hétfő és 25. szombat között. Részletes 
program hamarosan a hirdetőtáblákon látható. 
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DDeeuuttsscchhsspprraacchhiiggee  GGootttteessddiieennssttee  
uunndd  GGeemmeeiinnddeevveerraannssttaallttuunnggeenn 

ab 5. Januar 2020 
• Sonntag, 5. Januar, 9 Uhr  

Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

• Mittwoch, 8. Januar, 16.30 Uhr 

Kindergruppe im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 9. Januar, 16 Uhr 

Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 9. Januar, 17 Uhr 

Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Freitag, 10. Januar, 15.30 Uhr 

Glaubensgesprächskreis im Pfarramt 

• Freitag, 10. Januar, 18 Uhr 

Ifi/Jugendgruppe im Jugendraum 

• Sonntag, 12. Januar, 9 Uhr  

Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 16. Januar, 16 Uhr 

Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 16. Januar, 17 Uhr 

Wochenpredigt 

mit Pfarrerin Eszter Manke-Lackner 

• Donnerstag, 16. Januar, 18 Uhr 

Ifi/Jugendgruppe im Jugendraum 

• Sonntag, 19. Januar, 9 Uhr  

Gottesdienst mit Abendmahl 

mit Pfr. Holger Manke 

anschl.: Kirchenkaffee im Gemeindehaus 
 

Weöres-Abend mit Dániel Gryllus 

und Bischof Dr. Tamás Fabiny 

„Szolga csak egy van, az Isten“ – unter diesem Titel 

findet am 22. Januar um 18 Uhr im Rahmen des Tages 

der Ungarischen Kultur eine Stunde mit Werken von 

Sándor Weöres statt. 

Gestaltet wird dies vom Musiker Dániel Gryllus 

sowie von Dr. Tamás Bischof, dem leitenden Bischof 

der Evang.-Luth. Kirche in Ungarn. 

Die Veranstaltung findet statt im Großen Hörsaal der 

Soproner Universität in der Erzsébet utca. 
 


