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Gyülekezeti alkalmaink a héten 

• Június 6-án, szombaton 10 órakor 
gyermek-istentisztelet a Hunyadi iskola 
aulájában. 

• Vasárnap, Szentháromság ünnepén 8 és 
10 órakor magyar, 9 órakor német nyelvű 
istentisztelet a templomban.  
15 órakor istentisztelet Balfon,  
16 órakor istentisztelet a kórházkápolnában. 

• Kedden 17 órakor presbiteri ülés a 
templomban.  

• Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a 
nagyteremben. 

 
 
 

 

Gyülekezetünk elnöksége a püspöki tanács 
által megfogalmazott elvárások alapján 
Védekezési Szabályzatot vezetett be 
templomaink és közösségi tereink 
használatához. Kérjük az ebben foglaltak 
betartását, közös érdekünk ez, és 
egymásért cselekszünk általa. Minden 
alkalommal kötelező az orrot és szájat 
eltakaró maszk használata, a 
kézfertőtlenítés és a legalább másfél 
méteres távolság megtartása. Bízunk 
benne, hogy hamarosan enyhíteni lehet 
ezeken a szabályokon, és újra kötetlenül 
együtt lehetünk. 
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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. 

 

 
 

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. 13. szám.  Szerkesztette: Dr. Garab József 
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, aki ezt kéri az 

evhirlev@gmail.com címen. 

 

„ Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek 
közössége legyen mindnyájatokkal!” (2Kor 13,13) 

 

SZENTHÁROMSÁG  ÜNNEPE  

 

2 0 2 0 .  j ú n i u s  7 .

a Soproni Evangélikus Egyházközség hírei  

 

Abban az órában így ujjongott Jézus a Szentlélek 

által: Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura, 

mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek 

elől, és felfedted az egyszerű embereknek. Igen, 

Atyám, mert így láttad jónak. Mindent nekem 

adott át az én Atyám, és senki sem tudja, hogy ki 

a Fiú, csak az Atya, és hogy ki az Atya, csak a 

Fiú, és az, akinek a Fiú akarja kijelenteni. 

(Lk 10, 21-22) 

ÉBRESZTŐ GONDOLATOK 
Jézusnak sokféle arcát látjuk magunk előtt. A 
mai igében az örvendező, sőt ujjongó Jézussal 
találkozhatunk. Annak örül, hogy az Atya a 
legfontosabbat, az igazi boldogság titkát 
elrejtette a bölcsek elől, és felfedte az egyszerű 
embereknek. Mi ebben az öröm? Az, hogy a 
megismerés és a boldogság nem a mi 
bölcsességünkön múlik, hanem Isten 
ajándékozó szeretetén, aki lehajol azokhoz, 
akik a leginkább rászorulnak. A megvetettek, 
gyengék pártjára áll. Ezt láthatjuk az 
evangéliumi történetekben is, ahogyan Jézus 
hirdeti a bűnbocsánatot, asztalközösséget 
vállal, kisgyermekeket védelmez, bölcseket int, 
betegeket gyógyít. Ahogyan az Úr cselekszik, 
elég ahhoz, hogy mi is ujjongjunk. Tóth Károly 

https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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Eltemettük 
 Kámán Zoltán Imre 59 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 
 

 

Az adakozáshoz szívesen ajánljuk a 

perselypenz.hu oldalt is, melyen kártyás 

fizetéssel lehet perselypénzt, adományt és 

egyházfenntartói járulékot is utalni 

gyülekezetünknek. 

 

Kapható az Evangélikus Élet múlt vasárnapi 

száma 600 Ft-os áron. Szintén megvásárolhatók 

az elmúlt időszak lapszámai is, melyeket a 

kényszerű zárva tartás ideje alatt 

megmaradtak. Kapható a Dunántúli Harangszó 

tavaszi száma 400 Ft-os áron. 
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Idejében hirdetjük 

• Június 14-én, a Szentháromság ünnepe 
utáni 1. vasárnapon 8 és 10 órakor magyar,  
9 órakor német nyelvű istentisztelet a 
templomban. 9 órakor gyermek-
istentisztelet. 15 órakor istentisztelet Balfon. 
16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson. 

• Június 18-án, csütörtökön 17 órakor 
Wochenpredigt a nagyteremben.  

• Június 21-én, a Szentháromság ünnepe 
utáni 2. vasárnapon 8 és 10 órakor magyar,  
9 órakor német nyelvű istentisztelet a 
templomban. 
10 órakor gyermek-istentisztelet, kezdés a 
templomban, folytatás a nagyteremben. 
15 órakor istentisztelet Balfon. 

 

Megjelent a Christophoros, gyülekezeti 

újságunk pünkösdi száma. Elvihető a 

kijáratoktól, letölthető honlapunkról: 

sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2020

-punkosd-pfingsten.pdf 
 

 

A 2020-as konfirmáció tervezett időpontjai: 

szeptember 6-án, vasárnap 9 órakor 

német nyelvű konfirmációi vizsga, 

szeptember 16-án, szerdán 18 órakor 

magyar nyelvű konfirmációi vizsga, 

szeptember 27-én, vasárnap 10 órakor 

kétnyelvű konfirmációi ünnepi istentisztelet. 
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Deutschsprachige Gottesdienste 
und Gemeindeveranstaltungen 

ab 7. Juni 2020 

• Sonntag, 7. Juni, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 
Musikalisch wirken mit: Boróka Varga, 
Botond Hegedüs, Dr. Richard von Fuchs. 

• Donnerstag, 11. Juni, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Sonntag, 14. Juni, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

• 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 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. 

 

Gemeindeveranstaltungen 

Die Kindergruppe, das Kirchenkaffee und der 
Glaubensgesprächskreis finden – nach unseren 

Planungen – ab September wieder statt. 

Mit der Jugendgruppe, den Kibiwo-Kindern und 
-Jugendlichen und den Konfirmanden sind 

Treffen im Freien in Planung. 

Hierzu geben wir zeitnah Näheres bekannt. 

 

https://perselypenz.lutheran.hu/
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