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GGyyüülleekkeezzeettii  aallkkaallmmaaiinnkk  aa  hhéétteenn  

• Ma, ítélet vasárnapján 8 órakor és 10 órakor 

magyar nyelvű istentisztelet a templomban, 

10 órakor csatlakozó úrvacsorával. 9 órakor 

német nyelvű istentisztelet a templomban. 

9 órakor gyermek-istentisztelet a nagyteremben. 

15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor 

istentisztelet Fertőszentmiklóson. 

• Hétfőn 20 órakor nőslénykör (férfi 

beszélgetőkör) a klubszobában. 

• Kedden 17 órakor a Virágos Sopronért 

egyesület előadása a nagyteremben. 

• Szerdán 18 órakor bibliaóra a nagyteremben. 

• Csütörtökön 15.45-kor német konfirmációi 

óra a klubszobában 16 órakor magyar 

konfirmációi óra a kisteremben. 17 órakor 

Wochenpredigt a nagyteremben.  

• Pénteken 15 órakor barkácskör a társalgóban. 

15.30-kor Glaubensgesprächskreis a klubszobá-

ban. 18 órakor ifi-Jugendgruppe a nagyterem-

ben. 

 
 

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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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 kisteremben. 

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. 29. szám.  Szerkesztette: Dr. Major Tamás 
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, aki ezt kéri 

az evhirlev@gmail.com címen. 

 

Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak 
neveztetnek. (Mt 5,9) 

 

AAZZ  EEGGYYHHÁÁZZII  EESSZZTTEENNDDŐŐ  UUTTOOLLSSÓÓEELLŐŐTTTTIITT  MMEEGGEELLŐŐZZŐŐ  

((ÍÍTTÉÉLLEETT))  VVAASSÁÁRRNNAAPP  

 

22 00 22 00 ..   nn oo vv ee mm bb ee rr   88 ..    

a Soproni Evangélikus Egyházközség hírei  

 

Itt van szükség a szentek állhatatosságára, akik 

megtartják az Isten parancsait és Jézus hitét. És 

hallottam egy hangot az égből, amely ezt mondta: 

Írd meg: Boldogok a halottak, akik az Úrban 

halnak meg, mostantól fogva. Bizony, ezt mondja 

a Lélek, mert megnyugszanak fáradozásaiktól, 

mert cselekedeteik követik őket. (Jel 14,12–13) 

ÉÉBBRREESSZZTTŐŐ  GGOONNDDOOLLAATTOOKK  
Keressük a boldogságot, sokszor akaratunk 

érvényesülésében, kellemes élményekben. Isten 

azzal szólít minket, hogy olyan helyen is ott van, 
ahol nem gondolnánk: a halálban és a halálon 

túl. Sőt az ott is megmaradó boldogság az igazi. 

Egyrészt azért, mert a fáradozásoktól való 
megnyugvást, vagyis a teljesítménykényszer, 

küzdelem, keserűség teljes megszűnését jelenti. 

Másrészt azért, mert ott a cselekedeteink csak 
követnek minket. Sokszor tapasztaljuk, hogy 

megelőz a hírünk, mulasztásaink, bűneink 

alapján ítélnek meg minket. A megváltoztathatat-
lan sorrendet Isten mégis megfordítja azoknál, 

akik az Úrban élnek és halnak. Akinek van 

Krisztusa, ő előtte jár, utat tör számára. És hátra 
kerül a hatályát vesztett vád és fölöslegessé vált 

magyarázkodás. Ekkora boldogságot kapunk az 

Úrban. Tóth Károly 

https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2020-szeptember-september.pdf
https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2020-szeptember-september.pdf
https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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Megkereszteltük 
 Szekendi Norina és 

 Szekendi Ákos kistestvéreinket. 

Eltemettük 
 Hadnagy Istvánné sz. Schnell Márta 90 évet élt 

testvérünket, és 

  Lichtl Emília 77 évet élt testvérünket. 

Elhunyt 
 Bóna Miklós testvérünk 80 éves korában. 

Temetése november 11-én, szerdán 11 órakor 

lesz temetőnkben. 

 Környei Jenő Mihály testvérünk 83 éves 

korában. 

Temetése november 12-én, csütörtökön  

11 órakor lesz temetőnkben. 

 Cserta Lászlóné sz. Sárvári Erzsébet 

testvérünk 74 éves korában. 

Temetése november 12-én, csütörtökön  

14 órakor lesz temetőnkben. 

EEggyyéébb  hhiirrddeettéésseekk  
 

Gyülekezetünkbe részmunkaidős munkatársat 
keresünk pénztáros állásba. 

Érdeklődni a lelkészi hivatalban és lelkészeinknél 
lehet. 

 

 
 

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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IIddeejjéébbeenn  hhiirrddeettjjüükk  

• 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. 

• November 18-án, szerdán 10 órakor 
baba-mama kör a klubszobában. 18 órakor 

bibliaóra a nagyteremben.  

• November 19-én, csütörtökön 15.45-kor 

német konfirmációi óra a klubszobában, 
16 órakor magyar konfirmációi óra a kisterem-

ben. 17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben. 

18 órakor ifi-Jugendgruppe a nagyteremben. 

19 órakor női imaóra a klubszobában. 

• November 20-án, pénteken 15 órakor 

barkácskör a társalgóban.  

• November 21-én, szombaton 14 órakor  

ifi délután a gyülekezeti házban. 

• November 22-én, örök élet vasárnapján 
8 órakor magyar nyelvű istentisztelet a 

templomban, 9 órakor német nyelvű úrvacsorás 

istentisztelet a templomban. 9 órakor gyermek-
istentisztelet a nagyteremben. 10 órakor magyar 

nyelvű istentisztelet a templomban – csatlakozó-

an úrvacsorával. 14 órakor magyar nyelvű, 

14.30-kor német nyelvű áhítat a temetőkápolná-

ban. 15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor 

istentisztelet Fertőszentmiklóson. 
18 órakor Kuzsner Péter örök élet vasárnapi 

orgonakoncertje a templomban. 
 

November 29-én, szombaton 17 órakor a Mandák-
kórus koncertje lesz templomunkban. 

Ugyanakkor az adventi időszakra hirdetett 
koncertjeink közül a Fidelissima Vegyeskar 

december 5-i Szokolay-emlékkoncertje elmarad. 
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Deutschsprachige Gottesdienste 
und Gemeindeveranstaltungen 

ab 8. November 2020 

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

(Die Kindergruppe pausiert in dieser Woche.) 

• Donnerstag, 12. November, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Pfarramt 

• Donnerstag, 12. November, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Freitag, 13. November, 15.30 Uhr 
Glaubensgesprächskreis im Pfarramt 

• Freitag, 13. November, 18 Uhr 
Ifi/Jugendgruppe im Gemeindehaus 

• Sonntag, 15. 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, 

Fáti Nagy, 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. 

Es gelten dieselben Regularien (Maske, Abstand, 
Handdesinfektion) wie bei Gottesdiensten. 

 

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 

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

