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GGyyüülleekkeezzeettii  aallkkaallmmaaiinnkk  aa  hhéétteenn  

 Ma, a Szentháromság ünnepe utáni 17. 

vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű 

úrvacsorás aratási hálaadó istentisztelet, 9 

órakor német nyelvű aratási hálaadó 

istentisztelet a templomban, 9 órakor 

gyermek-istentisztelet a nagyteremben, 10 

órakor „Tízórai” – lelki táplálék 

mindannyiunknak címmel magyar nyelvű 

istentisztelet a templomban.  

15 órakor istentisztelet Balfon.  

16 órakor istentisztelet a kórházkápolnában. 

 Kedden 17 órakor presbiteri ülés a 

kisteremben  

 Szerdán 10.00 órakor baba-mama kör az 

ifiteremben 

 Csütörtökön 15 órakor temetőnk 

takarítása a Virágos Sopronért szervezésé-

ben. 15.45-kor német konfirmációi óra a 

klubszobában. 16 órakor magyar konfirmá-

ciói óra a kisteremben. 17 órakor 

Wochenpredigt a nagyteremben. 

 Pénteken 15 órakor barkácskör a 

társalgóban. Péntektől vasárnapig ifihétvége 

Révfülöpön. 

 
 

A szerdai bibliaóra alkalmait a járványveszélyre való 
tekintettel a következő hetekben szüneteltetjük. 

 

 
 

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

evhirlev@gmail.com címen. 

Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. (1Jn 5,4) 
 

SSZZEENNTTHHÁÁRROOMMSSÁÁGG  ÜÜNNNNEEPPEE  UUTTÁÁNNII  1177..  ((HHÁÁLLAAAADDÓÓ))  

VVAASSÁÁRRNNAAPP  

 

22 00 22 00 ..   oo kk tt óó bb ee rr   44 ..    

a Soproni Evangélikus Egyházközség hírei 

 
De vigyázz, el ne feledkezz Istenedről, az ÚRról, 

megszegve parancsolatait, törvényeit és rendelkezéseit, 

amelyeket ma megparancsolok neked! Amikor jóllakásig 

eszel, szép házakat építesz, és azokban laksz, amikor 

marháid és juhaid megszaporodnak, lesz sok ezüstöd és 

aranyad, és bővében leszel mindennek, akkor föl ne 

fuvalkodjék a szíved, és el ne feledkezz az ÚRról, a te 

Istenedről, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a 

szolgaság házából! Ő vezetett téged a nagy és félelmetes 

pusztában, ahol mérges kígyók és skorpiók vannak; a 

kiszikkadt földön, ahol nincs víz, ő fakasztott neked vizet 

a kemény kősziklából. Ő táplált a pusztában mannával, 

amelyet nem ismertek atyáid. Megsanyargatott és 

próbára tett, hogy végül is jót tegyen veled. Ne gondold 

tehát majd magadban: Az én erőm és hatalmas kezem 

szerezte nekem ezt a gazdagságot! Hanem gondolj 

mindig Istenedre, az ÚRra, ő ad neked erőt a 

gazdagodáshoz, hogy szövetségét, amelyre esküt tett 

atyáidnak, fenntartsa mind a mai napig.  (5Móz 8,11–18) 

ÉÉBBRREESSZZTTŐŐ  GGOONNDDOOLLAATTOOKK  
Adjunk hálát mindazért, amink van. Egyszerűen 
hangzik, és könnyedén el is felejtjük. Az egészségün-
ket akkor szoktuk sokra értékelni, amikor betegek 
vagyunk. A fiatalságunkat idős korunkban. A barátok 
támaszait az egyedüllétben. Úgy tűnik, az értékeket 
hiányukban könnyebben felismerjük. Ez az, ami a 
legtöbb embernek ösztönösen jön, mi viszont 
fordítsunk ezen. Emlékezzünk a nélkülözésre, mint 
ahogy mindig emlékezett Izrael népe, és a jelen 
adományaiért már hálásak tudunk lenni! Minden nap 
végiggondolhatjuk, mi mindenünk van. Köszönet és 
hála mindezért Istennek!  Pelikán András 

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


-2 - 

Eltemettük 
 Németh Gyuláné született Seregély 

Erzsébet 89 évet élt testvérünket, 

 Unger Mihályné született Sebestyén Éva 86 
évet élt testvérünket, 

 Csákó Julianna 76 évet élt testvérünket és 

 Piacsek István 88 évet élt testvérünket. 

Elhunyt 
 Halvax Imréné, született Giczy Magdolna 

testvérünk 82 éves korában.  
Temetése október 5-én, hétfőn 10.30-kor lesz a 
Szent Mihály-temetőben  

 Jánosa Gyula testvérünk 96 éves korában. 
Temetése október 6-án, kedden 14 órakor lesz 
temetőnkben. 

  Bóna Miklósné, született Bäthge Erzsébet 
testvérünk 74 éves korában.  
Temetése október 7-én, szerdán 11 órakor lesz 
temetőnkben. 

 

 

 
 

 
 

Kapható az Evangélikus Élet múlt vasárnapi száma  
600 Ft-os áron.  

Kapható a Dunántúli Harangszó őszi száma 400 Ft-os áron. 
 

 
 

Múzeumunk nyitva tartása október végéig:  
hétfőn és szerdán 8 és 12, valamint 13 és 15 óra 

között, szombaton 9.30-tól 17 óráig,  
vasárnap 9.30-tól 18 óráig. 
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IIddeejjéébbeenn  hhiirrddeettjjüükk  

 Október 11-én, a Szentháromság ünnepe 

utáni 18. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű, 9 

órakor német nyelvű istentisztelet a templom-

ban. Erdei gyermek-istentisztelet kirándulással 

– gyülekező 8.45-kor az Erzsébet kerti 

pavilonnál, istentisztelet 9.30-kor a Deák-kútnál. 

10 órakor magyar nyelvű istentisztelet a 

templomban – csatlakozóan úrvacsorával.  

15 órakor istentisztelet Balfon.  

16 órakor istentisztelet a Fertőszentmiklóson. 

 Október 14-én, szerdán 16.30-kor 

Kindergruppe a kisteremben.  

 Október 15-én, csütörtökön 15:45-kor német 

konfirmációi óra a klubszobában, 16 órakor 

magyar konfirmációi óra a kisteremben. 17 

órakor Wochenpredigt a nagyteremben. 

 Október 16-án, pénteken 15 órakor 
barkácskör a társalgóban. 18 órakor ifi-

Jugendgruppe a nagyteremben. 

 Október 18-án, a Szentháromság ünnepe 

utáni 19. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű, 9 

órakor német nyelvű istentisztelet a templom-

ban. 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 4. Oktober 2020 

• Sonntag, 4. Oktober, 9 Uhr 
Gottesdienst zum Erntedankfest 
mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 8. Oktober, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Pfarramt 

• Donnerstag, 8. Oktober, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• 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, 18 Uhr 
Jugendgruppe 

• 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 

 

Konfirmanden 2021 

Auf die Konfirmation 2021 bereiten sich in deutscher 
Sprache in unserer Gemeinde vor: Hédi Amrein, Nelli 

Friedrich, Gellért Grieszler, Florian Jakab, Bálint 
Lankovics, Máté Lankovics, Kata Szabó, Vivien Tóth 

und Viktória Wilfing. Wir wünschen Ihnen eine 
gesegnete Vorbereitungszeit auf die Konfirmation! 

 

Septemberausgabe des Christophoros 

Die aktuelle Ausgabe des Christophoros liegt zum 
Mitnehmen aus. Online erreichbar ist sie unter: 

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

 

https://sopron.lutheran.hu/
https://www.facebook.com/evsopron
https://www.facebook.com/evang.gemeinde.sopron
https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2020-szeptember-september.pdf
https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2020-szeptember-september.pdf

