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GGyyüülleekkeezzeettii  aallkkaallmmaaiinnkk  aa  hhéétteenn  

 Ma, reménység vasárnapján 8 órakor magyar 
nyelvű istentisztelet a templomban. 9 órakor 
német nyelvű istentisztelet a templomban. 10 
órakor magyar nyelvű istentisztelet a templom-
ban. 15 órakor istentisztelet Balfon. 

 Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a 
templomban.  

Közlemény gyülekezeti alkalmainkról 
Szeretettel tájékoztatjuk közösségünk tagjait és 
minden érdeklődőt, hogy gyülekezeti alkalmaink 

közül csak a következőket tartjuk meg: 
vasárnaponként 8 órakor magyar nyelvű istentisztelet 
vasárnaponként 9 órakor német nyelvű istentisztelet 
vasárnaponként 10 órakor magyar nyelvű istentisztelet 

csütörtökönként 17 órakor Wochenpredigt 
Az alkalmak helyszíne a templom (Sopron, Templom 

u. 10.). Az istentiszteletek rövidített liturgiával, 
éneklés és úrvacsoraosztás nélkül zajlanak. 
Hangsúlyosan kérjük a kézfertőtlenítést, a 

maszkviselést és a távolságtartást. 
Minden más alkalmunk (gyerek-istentisztelet, 

fertőszentmiklósi és kórházkápolnai istentisztelet, 
Musikalischer Advent, temetőkápolnai áhítatok, 

koncertek, csoportok személyes találkozásai) szünetel. 
Gyülekezetünk honlapján és Facebook-oldalain 

gyakrabban osztunk meg lelki tartalmakat és 
információkat is, kérjük, kövessék ezeket az oldalakat! 

https://sopron.lutheran.hu 
https://www.facebook.com/evsopron/ 

https://www.facebook.com/evang.gemeinde.sopron/ 
Mindenkit arra hívunk, hogy kövessék a 

szakemberek és a kormányzat útmutatásait, csök-
kentsék a személyes érintkezéseket. Kérjük, hogy 

imádkozzunk egymásért, gyülekezetünk közösségéért! 
Isten áldása legyen mindannyiunkon! 

Erős vár a mi Istenünk! 
A Soproni Evangélikus Egyházközség vezetősége 

 

– 6 – 

IIsstteennttiisszztteelleetteeiinnkk 

Vasárnap: 

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

10 órakor magyar istentisztelet. 

15 órakor istentisztelet Balfon. 

Csütörtökön: 

17 órakor Wochenpredigt a templomban. 

  
  
  
  
  
  
  
  

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. 30. szám.  Szerkesztette: Tóth Károly 
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, aki ezt kéri 

az evhirlev@gmail.com címen. 

 

Mindnyá junknak lep lezet lenü l  ke l l  odaá l lnunk  
Kr isz tus  í té lőszéke  e lé .  ( 2Kor  5 ,10)  

 

AAZZ  EEGGYYHHÁÁZZII  ÉÉVV  UUTTOOLLSSÓÓEELLŐŐTTTTII  ((RREEMMÉÉNNYYSSÉÉGG))  VVAASSÁÁRRNNAAPPJJAA  

 

22 00 22 00 ..   nn oo vv ee mm bb ee rr   11 55 ..    

a Soproni Evangélikus Egyházközség hírei 

 

Íme, eljövök hamar, velem van az én 

jutalmam, és megfizetek mindenkinek a 

cselekedete szerint. Én vagyok az Alfa és az 

Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. 

Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert 

joguk lesz az élet fájához, és bemennek a 

kapukon a városba. (Jel 22,12–14) 

ÉÉBBRREESSZZTTŐŐ  GGOONNDDOOLLAATTOOKK  
Krisztus visszatérését várta a korai egyház, 
várta később is és várja ma is az Ő népe. A mi 
közös reménységünk az, hogy a teremtett világ 
rendje így helyre áll majd. De vajon késleke-
dik-e Krisztus, hogy még mindig csak a 
várakozásban vagyunk, nem kellene-e már itt 
lennie? Felbolydult és felborult világunkban a 
rendre valóban nagy szükség van, de a 
kegyelem ideje még kell, hogy tartson. 
Mindannyiunknak szüksége van arra, hogy a 
„cselekedeteink szerinti” megítélés fenyegető 
közelségében rendezzük életünket, szavainkat 
és gondolatainkat is. A járvány idejét lássuk 
meg újra a visszavonulás és a lelki rendberakás 
idejének! Van teendőnk bőven… És mivel nem 
tudjuk, mikor érkezik vissza Krisztus, legyünk 
készenlétben, cselekedjünk az ő szava szerint. 
Az élet fájához vezető utunkra térjünk vissza! 
 Pelikán András 

https://sopron.lutheran.hu/
https://www.facebook.com/evsopron/
https://www.facebook.com/evang.gemeinde.sopron/
https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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Megkereszteltük 
 Bruckner Hanna kistestvérünket. 

Eltemettük 
 Bóna Miklós 80 évet élt testvérünket, 

  Környei Jenő Mihály 77 évet élt testvérünket 

és 

  Cserta Lászlóné született Sárvári Erzsébet 
74 évet élt testvérünket. 

Elhunyt 
 Dömötör Tiborné született Boros Ildikó 

testvérünk 67 éves korában.  

Temetése november 16-án, hétfőn 14 órakor lesz a 

Szent Mihály-temetőben. 

 Kovács Józsefné született Németh Gizella 

testvérünk 82 éves korában.  
Temetése november 27-én, pénteken 13 órakor lesz 

a fertőbozi temetőben. 

EEggyyéébb  hhiirrddeettéésseekk  
 

Gyülekezetünkbe részmunkaidős munkatársat 
keresünk pénztáros állásba. 

Érdeklődni a lelkészi hivatalban és lelkészeinknél 
lehet. 

 

 
 

Az adakozáshoz szívesen ajánljuk a perselypenz.hu 
oldalt is, melyen kártyás fizetéssel lehet 

perselypénzt, adományt és egyházfenntartói 
járulékot is utalni gyülekezetünknek. 

 

 
 

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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IIddeejjéébbeenn  hhiirrddeettjjüükk  

 November 22-én, örök élet vasárnapján 

8 órakor magyar nyelvű istentisztelet a 

templomban. 9 órakor német nyelvű 

istentisztelet a templomban. 10 órakor magyar 

nyelvű istentisztelet a templomban. 

 November 26-án, csütörtökön 17 órakor 

Wochenpredigt a nagyteremben. 

 November 29-én, advent első vasárnapján 

8 órakor magyar nyelvű istentisztelet a 

templomban. 9 órakor német nyelvű 

istentisztelet a templomban. 10 órakor magyar 

nyelvű istentisztelet a templomban. 

 
 

EEggyyéébb  hhiirrddeettéésseekk  

 
 

Kapható az Evangélikus Élet mai száma 600 Ft-os 
áron, és a Dunántúli Harangszó őszi száma 

 400 Ft-os áron. 

 
 

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

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

szeptember-september.pdf 
 

 
 

Múzeumunk nyári nyitva tartása befejeződött. 
A kiállítás a továbbiakban előzetes egyeztetés 

szerint tekinthető meg. 
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Deutschsprachige Gottesdienste 
und Gemeindeveranstaltungen 

ab 15. November 2020 

• Sonntag, 15. November, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 19. November, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Sonntag, 22. November, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

Im Zusammenhang der steigenden Infiziertenzahlen 
treten dieser Tage nicht nur im öffentlichen, sondern 
auch im gemeindlichen Leben Neuerungen in Kraft. 
Die Bischöfe der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Ungarn haben hierfür eine klare Wegweisung 
gegeben. Für uns bedeutet das fortan: 
– Die Sonntagsgottesdienste in der Kirche (so auch 
der deutsche Gottesdienst um 9 Uhr) finden 
weiterhin statt. Es gibt eine verkürzte Liturgie; auf 
den Gesang und das Abendmahl wird verzichtet. Die 
Einhaltung der Hygieneregeln (Mund-Nasen-Maske, 
Abstand, Handdesinfektion) bleiben dabei 
unerlässlich. 
– Die Wochenpredigt am Donnerstag um 17 Uhr 
kann weiterhin stattfinden – fortan jedoch in der 
Kirche. 
Hier gelten dieselben Bestimmungen wie beim 
Sonntagsgottesdienst. 
– Alle weiteren Gemeindeveranstaltungen können 
fortan leider nicht stattfinden (bzw. nicht in Form 
von persönlichen Treffen). Das betrifft im deutschen 
Gemeindeleben u.a. die Kindergruppe, den 
Konfirmandenunterricht, die Jugendgruppe und den 
Glaubensgesprächskreis. Ebenso entfallen die 
Friedhofsandachten am Ewigkeitssonntag. 
– Der diesjährige Musikalische Advent entfällt. Bis 
zuletzt haben wir an Alternativkonzepten gearbeitet. 
Nach den jüngsten Regelungen müsste diese 
Veranstaltung jedoch heuer ganz ohne Gesang 
auskommen. Letztlich erscheint die Absage leider 
alternativlos. Ebenso entfallen auch alle anderen für 
die nächste Zeit angekündigten Konzerte. 
Ich wünsche Gesundheit, Kraft, Geduld. Mögen wir 
spüren, dass Gott uns auch in dieser Zeit hält, stärkt 
und segnet! Ihr/Euer Holger Manke 

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

