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Gyülekezeti alkalmaink a héten 

 Ma, a Szentháromság ünnepe utáni 

harmadik vasárnapon 8 és 10 órakor magyar 

nyelvű istentisztelet, 9 órakor német nyelvű 

úrvacsorás istentisztelet a templomban. 

15 órakor istentisztelet Balfon,  

16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson. 

 Csütörtökön 17 órakor úrvacsorás 
Wochenpredigt a nagyteremben. 
 

 
 

 
 

Védekezési Szabályzatunkban újabb 
változtatásokat tudunk érvényesíteni:  
most is több padot tudunk használni, 

istentiszteleteinken énekelhetünk, és június 21. 
óta hetente váltakozó rendben úrvacsorát is 

osztunk egy-egy istentiszteleten. Az 
úrvacsoravételhez egyelőre csak a kiskelyhes 

lehetőség megengedett. Az orrot és szájat 
eltakaró maszk használatát ajánljuk, de nem 

kötelező, a kézfertőtlenítést és a legalább 
másfél méteres távolság megtartását viszont 

továbbra is gyakoroljuk! 
 

 
 

 

Az adakozáshoz szívesen ajánljuk  

a perselypenz.hu oldalt, 

 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: július 12. 
 

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. 15. szám.  Szerkesztette: Pelikán András 
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, aki ezt kéri az 

evhirlev@gmail.com címen. 

 

„ Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse  
és megtartsa az elveszettet.” (Lk 19,10) 

 

SZENTHÁROMSÁG  ÜNNEPE  UTÁNI 3.  VASÁRNAP 

 

2 0 2 0 .  j ú n i u s  2 8 .

a Soproni Evangélikus Egyházközség hírei  

 

Van-e olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a 

bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését? 

Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik 

kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz 

hozzánk, eltapossa bűneinket, minden vétkünket a 

tenger mélyére dobja! Hűségesen bánsz 

Jákóbbal, kegyelmesen Ábrahámmal, ahogyan 

megesküdtél őseinknek a régi időkben. 

 (Mik 7,18–20) 

ÉBRESZTŐ GONDOLATOK 
Egymásnak sokszor nehezen mondjuk ki: 
„bocsánatot kérek!”, és éppen ilyen nehéz azt 
is kimondani: „megbocsátok.” Ha Isten felé 
tudjuk az elsőt kimondani, egészen biztosak 
lehetünk abban, hogy a második is el-
hangzik, tőle nekünk. Nagy lehetőség rejlik 
ebben. Ő minden gyengeségünk, hibánk 
ellenére kegyelmező velünk szemben. Olyan 
sok régi terhet szoktunk cipelni magunkkal, 
és ezeket tényleg elengedhetjük, letehetjük 
nála! 

Pelikán András 
 

https://perselypenz.lutheran.hu/
https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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Megkereszteltük  

 Hipságh Ádám László, 

 Hipságh Milán Ferenc, 

 Hipságh Vince, 

 Papp Gergő, 

 Tóka Max, és 

 Farkasinszki Ádám kistestvéreinket. 

Eltemettük  

 Seregély Lajos 103 évet élt testvérünket, és 

 Matusz Lajos 78 évet élt testvérünket. 

 

 
 

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.  

Elvihető a Mi, evangélikusok című kiadvány. 
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Idejében hirdetjük 

 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 templomban, 

folytatás a nagyteremben.  

15 órakor istentisztelet Balfon.  

16 órakor úrvacsorás istentisztelet a 

kórházkápolnában. 

 Július 9-én, csütörtökön 17 órakor 

Wochenpredigt a nagyteremben.  

 Július 12-én, a Szentháromság ünnepe utáni 

5. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű, 9 

órakor német nyelvű istentisztelet a 

templomban. 10 órakor magyar nyelvű 

istentisztelet a templomban személyes igei 

áldással. 10 órakor gyermek-istentisztelet, 

kezdés a templomban, folytatás a nagyterem-

ben.  

15 órakor úrvacsorás istentisztelet Balfon.  

16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson. 

 Július 16-án, csütörtökön 17 órakor 

Wochenpredigt a nagyteremben.  

 Július 19-én, a Szentháromság ünnepe utáni 

6. vasárnapon. 8 órakor magyar nyelvű, 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. 
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DDeeuuttsscchhsspprraacchhiiggee  GGootttteessddiieennssttee  
uunndd  GGeemmeeiinnddeevveerraannssttaallttuunnggeenn 

ab 28. Juni 2020 

• Sonntag, 28. Juni, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke 
Es wirken u.a. mit: Luca Horváth, 
Oskar Aizenpreusz 

• Montag, 29. Juni, ganztägig 
Kanutour der Jugendgruppe 

• Mittwoch, 1. Juli, ab 10 Uhr 
Wanderung mit den Mitgliedern der 
Kindergruppe und Kibiwo 

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

• Sonntag, 5. Juli, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Gertraud Winter 

• Donnerstag, 9. Juli, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Elfi Fiedler 

• Sonntag, 12. Juli, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Gertraud Winter 

• Donnerstag, 16. Juli, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Dr. Herbert Rampler 

• Sonntag, 19. Juli, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Gertraud Winter 

• Donnerstag, 23. Juli, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Jakob Kruse 

• Sonntag, 26. Juli, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Gertraud Winter 

 

Konfirmandenprüfung und Konfirmation 2020 

Der 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. 

 

 


