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GGyyüülleekkeezzeettii  aallkkaallmmaaiinnkk  aa  hhéétteenn  

• Ma, pünkösdvasárnap 8 és 10 órakor 
magyar, 9 órakor német nyelvű istentisztelet 
lesz a templomban. 

10 órakor erdei gyerek-istentiszteletet tartunk 
a Récényi úti kőfejtőnél lévő réten (az uszoda 
és a Deákkút között félúton). Kérjük a 
családokat, hogy plédet vagy gyékényt 
hozzanak magukkal, és tartsanak legalább 1,5 
méteres távolságot a többi családtól. Az 
alkalom eső esetén elmarad. 
15 órakor istentisztelet Balfon,  
16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson. 

• Pünkösdhétfőn 9 órakor német nyelvű 
istentisztelet a nagyteremben. 

10 órakor magyar nyelvű szabadtéri áhítatot 
tartunk a gyülekezeti ház előtt, hogy néhány 
percre együtt megállva ünnepeljünk. Kérjük, 
legalább 1,5 méteres távolságot tartsanak 
egymástól. Az alkalom eső esetén elmarad. 

• 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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IIsstteennttiisszztteelleetteeiinnkk 
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. 

  

  
  

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. 12. szám.  Szerkesztette: Kóczán Krisztián 
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, aki ezt kéri az 

evhirlev@gmail.com címen. 

 

„Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! 
– mondja a Seregek URa.” (Zak 4,6c) 

 

PPÜÜNN KKÖÖSS DD   ÜÜNN NN EE PP EE   

 

22 00 22 00 ..   mm áá jj uu ss   33 11 ..    

a Soproni Evangélikus Egyházközség hírei  

 

Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót 

ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az 

igazság Lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert 

nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, 

mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz. 

Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még 

egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti 

megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a 

napon megtudjátok, hogy én az Atyámban vagyok, ti 

énbennem, én pedig tibennetek. Aki elfogadja 

parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret 

engem, aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az 

én Atyám; én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki 

magamat. (Jn 14,16–21) 

ÉÉBBRREESSZZTTŐŐ  GGOONNDDOOLLAATTOOKK  
A Szentlélek Jézus ígérete szerint valóban 

megtalálta a tanítványokat és betöltötte őket. 

Gyengeségüket Isten ereje váltotta fel. Ez a 

csoda azonban nem egyszeri volt, azóta is, újra 

és újra megtörténik mindazokkal, akik keresik 

őt és benne bíznak. Amíg mi a templom padjait 

tudjuk végre újra megtölteni, legyen nyitott a 

szívünk, hogy Isten lelke minket töltsön be, és 

erősítsen meg! Pelikán András 

https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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Eltemettük 
 Kreisz Andrásné született Módos Mária 

Anna 62 évet élt testvérünket  
március 18-án, 

 Artner Ferenc 84 évet élt testvérünket 
március 26-án, 

 Deutsch Anna 85 évet élt testvérünket 
április 9-én, Nagycenken, 

 Takács Lajos 92 évet élt testvérünket 
április 16-án és 

 Pfandler Károly 87 évet élt testvérünket 
május 15-én. 

Elhunyt 
 Tatár Ágnes testvérünk 67 esztendős 

korában. 
Temetése június 3-án lesz Miskolcon. 

 Kámán Zoltán Imre testvérünk 59 éves 
korában. 
Temetése június 3-án, szerdán 13 órakor lesz 
temetőnkben. 

 
 
 
 

 
 

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 
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IIddeejjéébbeenn  hhiirrddeettjjüükk  

• Június 7-én, Szentháromság ünnepén 8 és 
10 órakor magyar, 9 órakor német nyelvű 
istentisztelet a templomban. 15 órakor 
istentisztelet Balfon. 

• Június 11-én, csütörtökön 17 órakor 
Wochenpredigt a nagyteremben.  

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

 

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. 

  

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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DDeeuuttsscchhsspprraacchhiiggee  GGootttteessddiieennssttee  
uunndd  GGeemmeeiinnddeevveerraannssttaallttuunnggeenn 

ab 31. Mai 2020 

• Pfingstsonntag, 31. Mai, 9 Uhr  
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 
sowie Oskar Aizenpreisz, Olivér Orbán, Luca 
Horváth u.a. in der Kirche 

• Pfingstmontag, 1. Juni, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 
im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 4. Juni, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Sonntag, 7. Juni, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

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

• Sonntag, 14. 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://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2020-punkosd-pfingsten.pdf
https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2020-punkosd-pfingsten.pdf

