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GGyyüülleekkeezzeettii  aallkkaallmmaaiinnkk  aa  hhéétteenn  

• Ma, a Szentháromság ünnepe utáni  

19. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű 

istentisztelet a templomban. 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. 

• Hétfőn 20 órakor Nőslénykör (férfi 

beszélgetőkör) a klubszobában. 

• Szerdán 10 órakor baba-mama kör a 

klubszobában. 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. 18 órakor  

ifi-Jugendgruppe a nagyteremben. 

• 15 órakor Harkán hálaadás a templom 

felújításáért és Kadlecsik Zoltán lelkész 

beiktatása. 
 
 

 

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

 

 
 

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

az orrot és szájat elfedő maszk vagy kendő viselését 
és a távolságtartást. 

 

 
 

Október 25-én őszi óraállítás lesz, az éjszaka egy 
órával hosszabb lesz, figyeljünk az istentisztelet 

kezdésére!  
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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 kórházkápolná-
ban, 

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. 26. szám.  Szerkesztette: Deák Adrienn 
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, aki ezt kéri 

az evhirlev@gmail.com címen. 

 

Gyógyíts meg, URam, akkor meggyógyulok,  
szabadíts meg, akkor megszabadulok. (Jer 17,14) 

 

SSZZEENNTTHHÁÁRROOMMSSÁÁGG  ÜÜNNNNEEPPEE  UUTTÁÁNNII    1199..  VVAASSÁÁRRNNAAPP  

 

22 00 22 00 ..   oo kk tt óó bb ee rr   11 88 ..    

a Soproni Evangélikus Egyházközség hírei  

 

Azután ezt mondta az ÚRisten: Nem jó az 

embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő 

segítőtársat. Formált tehát az ÚRisten a 

földből mindenféle mezei állatot, mindenféle 

égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy 

lássa, minek nevezi; mert minden élőlénynek 

az a neve, aminek az ember elnevezi. Így 

adott az ember nevet minden jószágnak, az 

égi madaraknak és minden vadállatnak, de 

az emberhez illő segítőtársat nem talált.  

Mély álmot bocsátott azért az ÚRisten az 

emberre, és az elaludt. Akkor kivette az 

egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. 

Az emberből kivett oldalbordát az ÚRisten 

asszonnyá formálta, és odavezette az 

emberhez. Akkor ezt mondta az ember:  

Ez most már csontomból való csont,  

testemből való test.  

Asszonyember legyen a neve:  

mert férfiemberből vétetett.  

Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, 

ragaszkodik feleségéhez, és ezért lesznek 

egy testté. (1Móz 2,18–24) 

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

A teremtéstörténetben azt láthatjuk, hogyan 
kerül a helyére az ember Isten rendjében. 
Hatalmat kap az élővilág fölött. (Ennek 
felelősséget is kellene jelentenie.) Isten elhelyezi 
őt a kertbe, ami védettséget és feladatot is ad 
számára. De mindez nem elég. És nem az ember 
telhetetlensége miatt, hanem mert eleve 
egymásrautaltságra teremtette Isten az embert. 
Nem elég sem a hatalom, sem a tevékenység, de 
még a védettség sem ahhoz, hogy boldogok 
legyünk. Ahhoz kapcsolat kell. Méghozzá az 
oldalborda szoros kötődésre és olyan kapcsolatra 
utal, ami nem alá-, fölrendelt, hanem egyenran-
gú. Erre van szükségünk. 
Az igénk előtti fejezet világossággal, földdel és 
tengerrel, élőlényekkel kapcsolatban újra és újra 
ismétli, hogy amit Isten teremtett, az jó. Az 
egyedüllétet nem Isten teremtette, mert nem jó. 
De ő nem hagy minket ebben a helyzetben, 
hanem töredékességünket egésszé formálja. 

Tóth Károly 
 

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 

  

Reformáció ünnepéhez kapcsolódóan gyerekeknek 
és családoknak fotópályázatot hirdetünk 

„Mit jelent nekünk ma a reformáció?” címmel. 
A digitális fényképeket október 29-éig várjuk 

a sopron@lutheran.hu email-címre. 
  

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 25-én, a Szentháromság ünnepe 
utáni 20. (Biblia-) 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. 

• Október 26-án, hétfőn 9.30-tól kirándulás a 
Kindergruppe és Kibiwo szervezésében, indulás 
a Lővér Kalandparktól, érkezés 15 óra körül. 

• Október 28-án, szerdán 18 órakor bibliaóra a 
nagyteremben.  

• Október 29-én, csütörtökön 15.45-kor német 
konfirmációi óra a klubszobában, 17 órakor 
Wochenpredigt a nagyteremben.  

• Október 30-án, pénteken 15 órakor 
barkácskör a társalgóban. 18 órakor ifi-
Jugendgruppe a nagyteremben. 

• Október 31-én, szombaton, reformáció 
ünnepén 9.30-tól családi program (játékos 
feladatok, aszfaltrajzolás) a gyülekezeti ház előtti 
parkolóban és több helyszínen. (Eső esetén 
elmarad.) 16 órakor kétnyelvű istentisztelet a 
templomban az ifi közreműködésével. 18 órakor 
a reformátusokkal közös istentisztelet a 
templomban, igét hirdet dr. Vladár Gábor 
református lelkipásztor. 

• November 1-jén, a Szentháromság ünnepe 
utáni 21. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű 
úrvacsorás istentisztelet a templomban, 9 órakor 
német nyelvű istentisztelet a templomban. 
9 órakor gyermek-istentisztelet a nagyteremben. 
10 órakor „Tízórai – lelki táplálék mindannyi-
unknak” elnevezésű magyar nyelvű istentiszte-
let a templomban.  
15 órakor istentisztelet Balfon.  
16 órakor istentisztelet a kórházkápolnában. 
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Deutschsprachige Gottesdienste 
und Gemeindeveranstaltungen 

ab 18. Oktober 2020 

• 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 
(Bitte beachten Sie die Uhrenumstellung!) 
Gottesdienst mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke 

• Montag, 26. Oktober 
Wanderung im Ödenburger Gebirge – 
organisiert vom Team der Kindergruppe/Kibowo. 
9.30 Uhr: Aufbruch vom Parkplatz beim Klettergarten 
unterhalb der Karlshöhe – 15 Uhr: Rückkunft 

• Donnerstag, 29. Oktober, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Pfarramt 

• Donnerstag, 29. Oktober, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Freitag, 30. Oktober, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Gemeindehaus 

• Samstag, 31. Oktober, 16 Uhr 
Zweisprachiger Gottesdienst zum 
Reformationstag mit den Jugendlichen aus 
der Gemeinde sowie Pfr. András Pelikán 
und Pfr. Holger Manke 

• Sonntag, 1. November, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke und 
stud. theol. Oskar Aizenpreisz 

 
 

Zum Vormerken: Der Musikalische Advent 

ist für Freitag, 4. Dezember 2020, 17 Uhr 

in der Kirche geplant. 

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

