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GGyyüülleekkeezzeettii  aallkkaallmmaaiinnkk  aa  hhéétteenn  

• Ma, a Szentháromság ünnepe utáni 18. 

vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű istentiszte-

let a templomban. 9 órakor német nyelvű 

istentisztelet a templomban.  9.30-kor gyermek-

istentisztelet a Deák-kútnál. 10 órakor magyar 

nyelvű istentisztelet a templomban – személyes 

áldással és csatlakozóan úrvacsorával.  

15 órakor istentisztelet Balfon.  

16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson. 

• Szerdán 16.30-kor Kindergruppe a 

kisteremben. 18 órakor bibliaóra a nagyterem-

ben. 

• 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. 

• Szombaton 20 órakor Kimenő (női 

beszélgetőkör) az ifiteremben. 
 

Jó idő esetén ma erdei gyerek-istentiszteletet 
tartunk: 8.45-kor gyülekező az Erzsébet-kerti 

zenepavilonnál. 9.30-kor gyerek-istentisztelet a 
Deák-kútnál. Ezután kirándulás. 

Eső esetén a nagyteremben tartunk 
gyerek-istentiszteletet. 

 

A szerdai bibliaóra alkalmait a nagyteremben, 
némileg megváltozott formában, újraindítjuk. 

 

Istentiszteleteinken továbbra is kérjük a járvány 
miatti védekezést: a kézfertőtlenítő használatát, 

az orrot és szájat elfedő maszk vagy kendő viselését 
és a távolságtartást. 
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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. 25. szám.  Szerkesztette: Dr. Major Tamás 
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, aki ezt kéri az 

evhirlev@gmail.com címen. 

 

Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, 
szeresse a testvérét is. (1Jn 4,21) 

 

SSZZEENNTTHHÁÁRROOMMSSÁÁGG  ÜÜNNNNEEPPEE  UUTTÁÁNNII  1188..  VVAASSÁÁRRNNAAPP  

 

22 00 22 00 ..   oo kk tt óó bb ee rr   11 11 ..    

a Sopron i Evangélikus Egyházközség hírei  

 

Ezért parancsolom ma neked, hogy szeresd 

az URat, a te Istenedet, járj az ő útjain, 

tartsd meg parancsolatait, rendelkezéseit és 

törvényeit, és akkor élni és sokasodni fogsz, 

mert megáld téged az ÚR, a te Istened azon 

a földön, amelyre most bemégy, hogy 

birtokba vedd. De ha elfordul a szíved, és 

nem engedelmeskedsz, hanem eltántorodsz, 

más isteneket imádsz és azokat tiszteled, 

kijelentem nektek már most, hogy menthetet-

lenül elvesztek. Nem éltek hosszú ideig azon 

a földön, ahova most átkeltek a Jordánon, 

hogy bemenjetek oda, és birtokba vegyétek. 

Tanúul hívom ma ellenetek az eget és a 

földet, mert elétek adtam az életet és a 

halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az 

életet, hogy élhess te és utódaid is! Szeresd 

az URat, a te Istenedet, hallgass a szavára, 

és ragaszkodj hozzá, mert így élhetsz és így 

lakhatsz hosszú ideig azon a földön, amelyet 

Istened, az ÚR esküvel ígért oda atyáidnak: 

Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak. 

(5Móz 30,16–20) 

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

Oly sokszor halljuk, hogy ezt meg azt nem 
tudjuk megtenni, mert nem engedi meg a 
helyzet, a program, a rendszer. Ma Istentől azt 
halljuk, hogy van választásunk. Még a 
legfontosabb kérdésben is. Hiszen dönthetünk 
úgy, hogy mi nem az életet választjuk. 
Dönthetünk úgy, hogy nem akarjuk Istennel élni 
az életünket. Dönthetünk így, csak tudjuk, hogy 
minden döntésünknek van következménye. 
Ezért ma úgy szeretne bennünket megszólítani 
Isten, hogy nem kényszerből, hanem a szeretete 
miatt akarjunk hozzá tartozni – és ha megvan ez 
a kapcsolat közöttünk, akár még parancsolhatja 
is ezt nekünk. Mesterházy Balázs 

 
 

Megkereszteltük 
 Takács Hanna Dorka kistestvérünket. 

Eltemettük 
 Halvax Imréné született Giczy Magdolna  

82 évet élt testvérünket, 

 Jánosa Gyula 96 évet élt testvérünket és 

  Bóna Miklósné született Bäthge Erzsébet  

74 évet élt testvérünket. 

EEggyyéébb  hhiirrddeettéésseekk  
Ajánljuk gyülekezetünk honlapját 

és Facebook-oldalait. 
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. 
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IIddeejjéébbeenn  hhiirrddeettjjüükk  

• Október 18-án, a Szentháromság ünnepe 

utáni 19. vasárnapon 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. 

• Október 19-én, hétfőn 20 órakor Nőslénykör 

(férfi beszélgetőkör) a klubszobában. 

• Október 21-én, szerdán 10 órakor baba-mama 

kör az ifiteremben. 18 órakor bibliaóra a 

nagyteremben.  

• Október 22-én, csütörtökön 15.45-kor német 

konfirmációi óra a klubszobában, 16 órakor 

magyar konfirmációi óra a kisteremben. 
17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben. 

18 órakor ifi-Jugendgruppe a nagyteremben. 

• Október 24-én, szombaton 15 órától Harkán 

hálaadás a templom felújításáért és Kadlecsik 

Zoltán lelkész beiktatása. 

• Október 25-én, a Szentháromság ünnepe 
utáni 20. vasárnapon 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 – csatlakozóan úrvacsorával. 
15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor 
istentisztelet Fertőszentmiklóson. 
 

 

Reformáció ünnepén délelőtt gyermek-programot 
tervezünk a gyülekezeti ház előtti szabadtéren. 

Délután 16 órakor kétnyelvű ifjúsági istentisztelet 
lesz a templomban, 18 órakor a reformátusokkal 

közös istentisztelet a templomban, igét hirdet  
Dr. Vladár Gábor. 
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DDeeuuttsscchhsspprraacchhiiggee  GGootttteessddiieennssttee  
uunndd  GGeemmeeiinnddeevveerraannssttaallttuunnggeenn 

ab 11. Oktober 2020 

• Freitag, 9. Oktober – Sonntag, 11. Oktober 
Jugendwochenende in Révfülöp 

• Sonntag, 11. Oktober, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Gertraud Winter 

• Mittwoch, 14. Oktober, 16.30 Uhr 
Kindergruppe im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 15. Oktober, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Pfarramt 

• Donnerstag, 15. Oktober, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Freitag, 16. Oktober, 15.30 Uhr 
Glaubensgesprächskreis im Pfarramt 

• Freitag, 16. Oktober, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Gemeindehaus 

• Sonntag, 18. Oktober, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 22. Oktober, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Pfarramt 

• Donnerstag, 22. Oktober, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 22. Oktober, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Gemeindehaus 

• Sonntag, 25. Oktober, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

 
 

Zum Vormerken: 

Der Musikalische Advent ist heuer unter 
anderen Rahmenbedingungen geplant: 

Er soll in der Kirche stattfinden, in der wir nicht 
so eng sitzen wie im Gemeindehaus, und 
ein gestrafftes, vorwiegend musikalisches 

Programm von circa einer Stunde Länge haben. 

Der Termin: Freitag, 4. Dezember 2020, 17 Uhr 

Es wird anders, aber sicher genauso schön! 
 

https://sopron.lutheran.hu/
https://www.facebook.com/evsopron
https://www.facebook.com/evang.gemeinde.sopron
https://perselypenz.lutheran.hu/

