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Gyülekezeti alkalmaink a héten 

 Ma, a Szentháromság ünnepe utáni első 

vasárnapon 8 és 10 órakor magyar, 9 órakor 

német nyelvű istentisztelet a templomban. 

15 órakor istentisztelet Balfon,  

16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson. 

 Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a 
nagyteremben. 

 

 
 

 
 

Védekezési Szabályzatunkban néhány 
változtatást tudunk érvényesíteni: most már 

több padot tudunk használni, 
istentiszteleteinken énekelhetünk, és június 21-

étől hetente váltakozó rendben úrvacsorát is 
osztunk egy-egy istentiszteleten. Az 

úrvacsoravételhez egyelőre csak a kiskelyhes 
lehetőség megengedett. Továbbra is kérjük az 
orrot és szájat eltakaró maszk használatát, a 

kézfertőtlenítést és a legalább másfél méteres 
távolság megtartását. 

 

 
 

 

Az adakozáshoz szívesen ajánljuk a 

perselypenz.hu oldalt is, melyen kártyás 

fizetéssel lehet perselypénzt, adományt és 

egyházfenntartói járulékot is utalni 

gyülekezetünknek. 
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Istentiszteleteink 

Vasárnap: 

a templomban 8 órakor magyar istentisztelet, 

9 órakor német istentisztelet,  

10 órakor magyar istentisztelet. 

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: június 28. 

 

 

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. 14. szám.  Szerkesztette: Kónyi-Kiss Gáborné dr. 
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, aki ezt kéri az 

evhirlev@gmail.com címen. 

 

„Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket 
elutasít, engem utasít el, és aki engem elutasít, az azt 

utasítja el, aki elküldött engem.” (Lk 10,16) 
 

SZENTHÁROMSÁG  ÜNNEPE  UTÁNI ELSŐ VASÁRNAP  

 

2 0 2 0 .  j ú n i u s  1 4 .

a Soproni Evangélikus Egyházközség hírei 

 

Ezt mondta nekem: Emberfia, állj a lábadra, 

beszélni akarok veled! Miközben beszélt, lélek 

áradt belém, talpra állított, én pedig hallottam, 

hogy beszél hozzám. 

Ezt mondta nekem: Emberfia, elküldelek téged 

Izráel fiaihoz, a lázadó néphez, amely fellázadt 

ellenem. Hűtlenek voltak hozzám ők is, őseik is 

egészen a mai napig. A makacs és konok szívű 

fiakhoz küldelek. Mondd nekik: Így szól az én 

Uram, az ÚR!… Akár hallgatnak rá, akár nem 

törődnek vele – hiszen engedetlen nép ez –, majd 

megtudják, hogy próféta volt közöttük. 

Te pedig, emberfia, ne félj tőlük, beszédüktől se 

félj! Ha csalán és tövis szurkál is téged, ha 

skorpiók közt ülsz is, akkor se félj beszédüktől, ne 

rettegj tőlük, hiszen engedetlen nép ez. Hirdesd 

nekik az én igéimet, akár hallgatnak rá, akár nem 

törődnek vele; hiszen engedetlen nép ez! 

Te pedig, emberfia, hallgasd meg, amit mondok 

neked! Ne légy engedetlen, mint ez az engedetlen 

nép! (Ez 2,1–8a) 

https://perselypenz.lutheran.hu/
https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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ÉBRESZTŐ GONDOLATOK 
Ezékiel úgy érezheti, lehetetlen küldetést kap 
Istentől. Nehéz szolgálata mégis dicsőséget 
hordoz: bár ő maga ezt már nem láthatja 
meg, szolgálata által Isten dicsősége 
mutatkozik meg. Sokszor mi magunk is 
érezhetjük, lehetetlen helyzetekben kell 
megállnunk a helyünket. Sose feledjük, Isten 
ilyenkor is cselekszik, velünk és általunk. 
Lehet, hogy éppen tanít, vezet minket ezek 
által, lehet, hogy mások számára mi magunk 
válunk ilyenkor Isten szeretetének 
hordozójává. Türelemmel és tőle kért, kapott 
erővel tudjuk elvégezni a ránk bízott 
küldetést. 

Pelikán András 
 
 
 

 

Ajánljuk gyülekezetünk honlapját és Facebook-

oldalait, amelyeken az elmúlt időszakban sok 

lelki tartalmat osztottunk meg.  

Ezután is naprakész információkat, ajánlókat és 

beszámolókat, valamint igehirdetéseink  

képi- vagy hanganyagait is megtalálhatják. 

Honlapunk címe: sopron.lutheran.hu, 

Facebook-oldalaink címei: 

facebook.com/evsopron és 

facebook.com/evang.gemeinde.sopron 
 

 
 

Kapható az Evangélikus Élet múlt vasárnapi 

száma 600 Ft-os áron és a Dunántúli Harangszó 

tavaszi száma 400 Ft-os áron.  
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Idejében hirdetjük 

 Június 21-én, a Szentháromság ünnepe 

utáni 2. vasárnapon 8 órakor magyar, 9 

órakor német nyelvű istentisztelet a 

templomban. 10 órakor magyar nyelvű 

úrvacsorás istentisztelet a templomban. 10 

órakor gyermek-istentisztelet, kezdés a 

templomban, folytatás a nagyteremben.  

15 órakor istentisztelet Balfon. 

 Június 25-én, csütörtökön 17 órakor 

Wochenpredigt a nagyteremben.  

 Június 28-án, a Szentháromság ünnepe 

utáni 3. vasárnapon 8 és 10 órakor magyar 

nyelvű istentisztelet a templomban. 9 órakor 

német nyelvű úrvacsorás istentisztelet a 

templomban. 10 órakor gyermek-

istentisztelet, kezdés a templomban, 

folytatás a nagyteremben.  

15 órakor istentisztelet Balfon.  

16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson. 

 Július 2-án, csütörtökön 17 órakor 

úrvacsorás Wochenpredigt a nagyteremben.  

 Július 5-én, a Szentháromság ünnepe 

utáni 4. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű 

úrvacsorás istentisztelet a templomban. 9 

órakor német, 10 órakor magyar nyelvű 

istentisztelet a templomban. 10 órakor 

gyermek-istentisztelet, kezdés a templom-

ban, folytatás a nagyteremben.  

15 órakor istentisztelet Balfon.  

16 órakor úrvacsorás istentisztelet a 

kórházkápolnában. 
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Deutschsprachige Gottesdienste 
und Gemeindeveranstaltungen 

ab 14. Juni 2020 

• Sonntag, 14. Juni, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 
Musikalisch wirkt u.a.  

• Montag, 15. Juni, ab 10 Uhr 
„Kinderbibeltag“ – Wanderung mit den 
Mitgliedern der Kindergruppe und der 
Kibiwo 

• Dienstag, 16. Juni, 16 Uhr 
Treffen der Jugendgruppe – im Freien 

• Mittwoch, 17. Juni, ab 10 Uhr 
Wanderung der deutschen Konfirmanden-
gruppe 

• Donnerstag, 18. Juni, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Sonntag, 21. Juni, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 25. Juni, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Sonntag, 28. Juni, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Abendmahl (!) 
mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 2. Juli, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke 

 

Christophoros – Pfingsten 2020 

Die aktuelle Ausgabe des Christophoros ist  
erschienen und liegt zum Mitnehmen aus. 

 

Konfirmandenprüfung und Konfirmation 2020 

Der neue Termin der Konfirmandenprüfung 
(deutscher Gottesdienst mit Mitwirkung der 

Konfirmanden) ist Sonntag, 6. September 2020, 9 Uhr. 

Der zweisprachige Konfirmationsgottesdienst ist für 
Sonntag, den 27. September 2020, 10 Uhr geplant. 

 


