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GGyyüülleekkeezzeettii  aallkkaallmmaaiinnkk  aa  hhéétteenn  

• Ma, a Szentháromság ünnepe utáni  

21. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű, 

úrvacsorás istentisztelet, 9 órakor német nyelvű 

istentisztelet a templomban, 9 órakor gyermek-

istentisztelet a nagyteremben, 10 órakor „Tízórai 

– lelki táplálék mindannyiunknak” elnevezésű 

magyar nyelvű istentisztelet a templomban.  

15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor 

istentisztelet a kórházkápolnában. 17 órakor 

ökumenikus megemlékezés a Székely-kapunál. 

• Kedden 17 órakor presbiteri ülés a 

nagyteremben. 

• Szerdán 10 órakor baba-mama kör a 

klubszobában. 18 órakor bibliaóra a nagyterem-

ben. 

• Csütörtökön 15.45-kor német konfirmációi 

óra a klubszobában. 16 órakor magyar 

konfirmációi óra a kisteremben. 17 órakor 

úrvacsorás Wochenpredigt a nagyteremben. 

18 órakor ifi-Jugendgruppe a nagyteremben. 

19 órakor női imaóra a klubszobában. 

• Pénteken 15 órakor barkácskör a társalgóban. 
 
 

Istentiszteleteinken továbbra is hangsúlyosan kérjük 
a járvány miatti védekezést: a kézfertőtlenítő 
használatát, az orrot és szájat elfedő maszk 
viselését és a távolságtartást. 

 
 

A szájat és orrot elfedő maszkot temetési 
szertartásokon is viselni kell, a kápolnában és 
szabadtéren is. Temetéseken a kápolnában a 

közelebbi hozzátartozók tartózkodhatnak csak. 
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IIsstteennttiisszztteelleetteeiinnkk 
Vasárnap: 

a templomban 8 órakor magyar istentisztelet, 
9 órakor német istentisztelet,  

10 órakor magyar istentisztelet csatlakozó 
úrvacsorával. 

9 órakor gyermek-istentisztelet a nagyteremben. 

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). 

MMiinnddeenn  hhéétteenn 
Szerdán: 

18 órakor bibliaóra a nagyteremben. 

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

evhirlev@gmail.com címen. 

Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a rosszat. 

(Róm 12,21) 

 

SSZZEENNTTHHÁÁRROOMMSSÁÁGG  ÜÜNNNNEEPPEE  UUTTÁÁNNII  2211..  VVAASSÁÁRRNNAAPP  

 

22 00 22 00 ..   nn oo vv ee mm bb ee rr   11 ..    

a Soproni Evangélikus Egyházközség hírei  

 

De én az URat várom, szabadító Istenemben 

reménykedem: meg is fog hallgatni Istenem! Ne 

örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elestem is, 

fölkelek, ha sötétségben lakom is, az ÚR az én 

világosságom. Viselnem kell az ÚR haragját, 

mert vétkeztem ellene. De majd ő intézi peremet, 

és igazságot szolgáltat nekem. Kivisz a 

világosságra, és gyönyörködöm igazságában.  

     (Mik 7,7–9) 

ÉÉBBRREESSZZTTŐŐ  GGOONNDDOOLLAATTOOKK  
Bajban az ember könnyen sóhajt segítséget kérve, 
de ez sokszor csak át sem gondolt szófordulat. A 
próféta szavában viszont ott van a hit is a szavak 
mögött, az Isten irgalmában való erős bizakodás. 
Sőt, ennél is többet tanulhatunk még ebből a pár 
bibliai mondatból: azt is megláthatjuk, milyen 
szoros összefüggésben van az imádkozó ember 
szomorúsága, saját hibáinak elismerése és az 
Isten szabadításában való reménység. Ezek csak 
így, együttesen adják a kapaszkodót a bajban 
lévő ember számára. Tudunk-e mi is így szólni 
Istenhez, amikor szükségét nagyon megérezzük? 
Merjük-e neki megvallani őszintén a hibáinkat, 
belátva, hogy csak így juthatunk segítséghez, és 
el tudjuk-e fogadni Isten szabadítását? 

 Pelikán András

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

 Bodnár Júlia Anna kistestvérünket. 

Eltemettük 
 Roxer Egon Rudolf 94 évet élt testvérünket. 

Elhunyt 

 Hadnagy Istvánné született Schnell Márta 

testvérünk 90 éves korában.  
Temetése november 4-én, szerdán 13 órakor lesz 
temetőnkben. 

 Lichtl Emília testvérünk 77 éves korában. 
Temetése november 7-én, szombaton 13 órakor 
lesz temetőnkben. 

 

 

Temetőnk október 31-én és november 1-jén 7-től 
22 óráig, november 2-án 7-től 20 óráig tart nyitva. 

 
 

Múzeumunk nyári nyitva tartása befejeződött. 
A kiállítás megtekinthető előzetes egyeztetés 

szerint. 
 

 
 

Megjelent gyülekezeti újságunk, a Christophoros 
reformációi száma, elvihető istentiszteleteinkről, 

letölthető gyülekezetünk holnapjáról: 
sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2020-

reformacio-reformation.pdf 
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IIddeejjéébbeenn  hhiirrddeettjjüükk  

• November 8-án, ítélet vasárnapján 8 órakor 
magyar nyelvű, 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 Balfon.  
16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson. 

• November 11-én, szerdán 16.30-kor 
Kindergruppe a kisteremben. 18 órakor 
bibliaóra a nagyteremben.  

• November 12-én, csütörtökön 15.45-kor 
német konfirmációi óra a klubszobában,  
16 órakor magyar konfirmációi óra a 
kisteremben. 17 órakor Wochenpredigt a 
nagyteremben.  

• November 13-án, pénteken 15 órakor 
barkácskör a társalgóban. 15.30-kor Glaubens- 

gesprächskreis a klubszobában. 18 órakor ifi-

Jugendgruppe a nagyteremben. 

• November 15-én, reménység vasárnapján 
8 órakor magyar nyelvű, 9 órakor német 
nyelvű istentisztelet a templomban. 9 órakor 
gyermek-istentisztelet a nagyteremben.  
10 órakor magyar nyelvű úrvacsorás 
istentisztelet a templomban. 15 órakor 
úrvacsorás istentisztelet Balfon.  
 

 
 

Ajánljuk gyülekezetünk honlapját 
és Facebook-oldalait. 

Honlapunk címe: sopron.lutheran.hu, 
Facebook-oldalaink címei: facebook.com/evsopron 

és facebook.com/evang.gemeinde.sopron 
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Deutschsprachige Gottesdienste 
und Gemeindeveranstaltungen 

ab 1. November 2020 

• Sonntag, 1. November, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke und 
stud. theol. Oskar Aizenpreisz 
Musikalisch wirkt mit: Luca Horváth 

• Donnerstag, 5. November, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Pfarramt 

• Donnerstag, 5. November, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 5. November, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Gemeindehaus 

• Sonntag, 8. November, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

 

Musikalischer Advent 

Freitag, 4. Dezember 2020, 18 Uhr in der Kirche 

Zu den musikalischen Mitwirkenden zählen u.a. 
Péter Kuzsner, Richard von Fuchs, Anna Soós, 

Boróka Varga, Luca Horváth, Zsombor 
Körmendy, Botond Hegedüs, Gabica Varga 

und die Jugendgruppe der Gemeinde. 
Es moderieren Elmira Bali, Lilla Brandt, 
Oskar Aizenpreisz und Holger Manke. 
Dauer der Veranstaltung: eine Stunde 

 

Christophoros 

Die neue Ausgabe des Christophoros ist 
erschienen. Die Zeitung liegt zum Mitnehmen 
aus – und kann auch online abgerufen werden: 

https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/
pdf/2020-szeptember-september.pdf 
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