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GGyyüülleekkeezzeettii  aallkkaallmmaaiinnkk  aa  hhéétteenn  

 Ma, a Szentháromság ünnepe utáni 14. 

vasárnapon 8 órakor magyar, 9 órakor német 

nyelvű istentisztelet a templomban, 9 órakor 

tanévnyitó gyermek-istentisztelet a gyülekezeti 

ház előtt – csatlakozóan teaházzal, 10 órakor 

magyar nyelvű istentisztelet a templomban – 

személyes áldással és csatlakozóan úrvacsorá-

val. 15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor 

istentisztelet Fertőszentmiklóson. 

 Hétfőn 20 órakor nőslénykör (férfi 

beszélgetőkör) a klubszobában. 

 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 18 órakor ifi-Jugendgruppe az 

ifiteremben. 

 Szombaton 8 órától jótékonysági ruhavásár a 

nagyteremben. Az aznapra tervezett beledi 

egyházmegyei ifjúsági és családi nap elmarad. 

 
 

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

perselypénzt, adományt és egyházfenntartói 
járulékot is utalni gyülekezetünknek. 

 

 
 

A pünkösdkor elmaradt konfirmációi istentisztelet 
új dátuma: szeptember 27. Aznap 9 órakor a német 

nyelvű csoport konfirmációi istentisztelete,  
10.30-kor a magyar nyelvű csoport konfirmációi 

istentisztelete lesz templomunkban. 
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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. csütörtökön úrvacsorával). 

MMiinnddeenn  hhéétteenn 
Szerdán: 

18 órakor bibliaóra a kisteremben. 

Csütörtökön: 
18 órakor ifi−Jugendgruppe az ifiteremben 

(heti váltásban a péntekivel). 

Pénteken: 
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. 21. szám.  Szerkesztette: Kóczán Krisztián 
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, aki ezt kéri az 

evhirlev@gmail.com címen. 

 

Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!  
(Zsolt 103,2) 

 

SSZZEENNTTHHÁÁRROOMMSSÁÁGG  ÜÜNNNNEEPPEE  UUTTÁÁNNII  1144..  VVAASSÁÁRRNNAAPP  

 

22 00 22 00 ..   ss zz ee pp tt ee mm bb ee rr   11 33 ..    

a Soproni Evangélikus Egyházközség hírei  

 

Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így 

kiáltott: Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! 

Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak 

belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ezt pedig a 

Lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, 

mert még nem adatott a Lélek, mivel Jézus még nem 

dicsőült meg. (Jn 7,37–39) 

ÉÉBBRREESSZZTTŐŐ  GGOONNDDOOLLAATTOOKK  
Nem is az okozza a világ baját, hogy nem találja 

az élő vizet, hogy nem képes inni belőle, hanem 

az, hogy nem érzi a szomjúságot. A mindennapi 

szomjúságérzet elvesztése testi szinten egy igen 

ritka betegségnek számít. De lelkiekben, és 

kimondottan az élő vízre, a valódi tápláló, 

frissítő, lelket élettel megtöltő vízre vonatkozóan 

nagyon gyakori. Ráadásul a következményei 

igen fájdalmasak, sőt, tragikusak. E szomjúság 

nélkül az ember nem keresi és nem is találja meg 

az élő vizet, élete kiszárad, sötétté, komorrá 

válik, kapcsolatai eldeformálódnak, céljai 

kiüresednek. Kedvtelen, az élvezeteket hiába 

hajszoló életté válik. Jézus szava azonban ezzel 

ellenkezőleg hat: örömmel, lelki békességgel, 

elfogadó nyugalommal tölti meg az embert, és 

elvezeti az élet végső céljához, az üdvösséghez.

 Pelikán András 

https://perselypenz.lutheran.hu/
https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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Megkereszteltük 
 Kovács Botond, 

 Szabó Martin és 

 Heves Áron Viktor kistestvérünket. 

Megáldottuk 
 Horváth Gergő és Mátis Teodóra testvérünk 

házasságkötését  

Eltemettük 
 Puskás Sándorné született Nemes Eleonóra  

62 évet élt testvérünket. 

Elhunyt 
 Tschürtz Nándor testvérünk 74 éves korában. 

Temetése szeptember 14-én, hétfőn 15 órakor 

lesz temetőnkben. 

Hetente váltakozó rendben úrvacsorát osztunk egy-
egy istentiszteleten. Az úrvacsoravételhez továbbra 

is csak a kiskelyhes lehetőség megengedett. 
Az orrot és szájat eltakaró maszk használatát 

ajánljuk,  
a kézfertőtlenítést és a legalább másfél méteres 

távolság megtartását viszont továbbra is 
gyakoroljuk! 

 

 

Múzeumunk nyitva tartása: hétfőn és szerdán 
8 és 12, valamint 13 és 15 óra között, szombaton 

9.30-tól 17 óráig, vasárnap 9.30-tól 18 óráig. 
 

 

 
 

Kapható az Evangélikus Élet mai száma 600 Ft-os áron. 
Kapható a Dunántúli Harangszó őszi száma 400 Ft-os áron. 

 

 

 

Megjelent gyülekezeti újságunk a Christophoros 
szeptemberi, tanévkezdő száma. Elvihető a 

kijáratoktól, letölthető honlapunkról: 
sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2020-

szeptember-september.pdf 
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IIddeejjéébbeenn  hhiirrddeettjjüükk  

 Szeptember 20-án, a Szentháromság ünnepe 
utáni 15. vasárnapon 8 órakor magyar,  

9 órakor német nyelvű istentisztelet a 

templomban, 9 órakor gyermek-istentisztelet a 
nagyteremben (jó idő esetén a szabadban),  

10 órakor magyar nyelvű úrvacsorás istentiszte-

let a templomban – csatlakozóan a magyar 

konfirmandusok vizsgavideójának vetítésével. 

15 órakor úrvacsorás istentisztelet Balfon. 

 Szeptember 23-án, szerdán 16.30-kor 
Kindergruppe a kisteremben. 18 órakor 

bibliaóra a nagyteremben. 

 Szeptember 24-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 az ifiteremben. 

 Szeptember 25-én, pénteken 15.30-kor 

Glaubensgesprächskreis a klubszobában. 
 Szeptember 27-én, a Szentháromság ünnepe 

utáni 16. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű 

istentisztelet a templomban. 9 órakor német 

nyelvű konfirmációi istentisztelet a templom-

ban. 10.30-kor magyar nyelvű konfrimációi 

istentisztelet a templomban. 15 órakor 
istentisztelet Balfon. 16 órakor istentisztelet 

Fertőszentmiklóson. 
 

 

Ajánljuk gyülekezetünk honlapját és Facebook-
oldalait, amelyeken az elmúlt időszakban sok lelki 

tartalmat osztottunk meg. 
Ezután is naprakész információkat, ajánlókat és 

beszámolókat, valamint igehirdetéseink képi- vagy 
hanganyagait is megtalálhatják. 

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 13. September 2020 

• Sonntag, 13. September, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 17. September, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Pfarramt 

• Donnerstag, 17. September, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 17. September, 17 Uhr 
Konfirmationsprobe in der Kirche 

• Freitag, 18. September, 18 Uhr 
Treffen der Jugendgruppe 

• Sonntag, 20. September, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

• Mittwoch, 23. September, 16.30 Uhr 
Kindergruppe im kleinen Gemeindesaal 

• Donnerstag, 24. September, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Pfarramt 

• Donnerstag, 24. September, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 24. September, 18 Uhr 
Treffen der Jugendgruppe 

• Freitag, 25. September, 15.30 Uhr 
Glaubensgesprächskreis im Gemeindehaus 

• Sonntag, 27. September, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Konfirmation der deut-
schen Konfirmanden mit Pfr. Holger Manke 

 

September-Ausgabe des Christophoros 

Die neue Ausgabe des Christophoros – wie immer auch mit 
deutschen Seiten– liegt zum Mitnehmen aus und kann hier 

abgerufen werden: 
http://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2020-

szeptember-september.pdf 
 

Konfirmation 2020 

Die Konfirmation der deutschen Konfirmanden findet am 
Sonntag, 27. September 2020 um 9 Uhr statt. 

(Um 10.30 Uhr folgt die Konfirmation der ungarischen 
Konfirmanden.) 

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/
https://www.facebook.com/evsopron
https://www.facebook.com/evang.gemeinde.sopron

