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GGyyüülleekkeezzeettii  aallkkaallmmaaiinnkk  aa  hhéétteenn  

• Ma, a Szentháromság ünnepe utáni  

13. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű 

úrvacsorás istentisztelet a templomban. 9 órakor 
német nyelvű istentisztelet a templomban – 

konfirmációi vizsgával. 9 órakor gyermek-

istentisztelet a nagyteremben. 10 órakor magyar 
nyelvű istentisztelet a templomban – csatlakozó-

an úrvacsorával. 15 órakor istentisztelet Balfon. 

16 órakor istentisztelet a kórházkápolnában. 

• Szerdán 16.30-kor Kindergruppe a 

kisteremben. 18 órakor bibliaóra a nagyterem-

ben. 

• Csütörtökön 15.45-kor az új német 

konfirmációi csoport tájékoztatója a lelkészi 

hivatalban. 16.30-kor az új magyar konfirmációi 

csoport tájékoztatója a kisteremben. 

17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben. 

• Pénteken 15.30-kor Glaubensgesprächskreis 

a klubszobában. 
 

 

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. 
A német csoport konfirmációi vizsgája szeptember 

6-án a 9 órai német istentiszteleten lesz. 
A magyar csoport vizsgafilmjének bemutatója 

szeptember 20-án a 10 órai istentisztelethez 
csatlakozóan lesz a templomban. 

 
 

 
 

Szeretettel hívogatunk az új, idén induló 
konfirmációi csoportokba is. A német nyelvű 

csoportba jelentkezők első találkozója szeptember 
10. csütörtökön 15.45-kor, a magyar nyelvű 

csoportba jelentkezőké aznap 16.30-kor lesz. 
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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 úrvacsorával). 

MMiinnddeenn  hhéétteenn 
Szerdán: 

18 órakor bibliaóra a kisteremben. 

 

 
 

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

evhirlev@gmail.com címen. 

 

Jézus Krisztus mondja: Valahányszor megtettétek ezeket akár 
csak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek 

meg. (Mt 25,40) 
 

SSZZEENNTTHHÁÁRROOMMSSÁÁGG  ÜÜNNNNEEPPEE  UUTTÁÁNNII  1133..  VVAASSÁÁRRNNAAPP  

 

22 00 22 00 ..   ss zz ee pp tt ee mm bb ee rr   66 ..    

a Soproni Evangélikus Egyházközség hírei  

 
Nem jó fa az, amely rossz gyümölcsöt terem, és 

ugyanúgy nem rossz fa az, amely jó gyümölcsöt terem. 

Mert minden fát a maga gyümölcséről ismernek meg. 

Hiszen tüskebokorról nem szednek fügét, csipkebokorról 

sem szüretelnek szőlőt. A jó ember szíve jó kincséből 

hozza elő a jót, a gonosz ember pedig a gonoszból hozza 

elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt 

szólja a száj. Miért mondjátok nekem: Uram, Uram – ha 

nem teszitek, amit mondok? Megmutatom nektek, kihez 

hasonló az, aki hozzám jön, hallja beszédeimet, és 

cselekszi azokat. Hasonló ahhoz a házépítő emberhez, 

aki mélyre ásott, és a kősziklára alapozott: amikor árvíz 

jött, beleütközött az áradat abba a házba, de nem tudta 

megingatni, mert jól volt megépítve. Aki pedig hallja 

beszédeimet, de nem cselekszi, az hasonló ahhoz az 

emberhez, aki alap nélkül a földre építette a házát: 

beleütközött az áradat, és azonnal összeomlott az a ház, 

és teljesen elpusztult. (Lk 6,43–49) 

ÉÉBBRREESSZZTTŐŐ  GGOONNDDOOLLAATTOOKK  
A láthatatlanon múlik minden. Láthatatlan a fa belső 
lényege, ugyanígy a kincs, amivel csordultig van a 
szív és a ház alapja is. Aztán ennek a rejtett 
valóságnak a következménye, a gyümölcs, a szó, a 
tett, a ház elpusztulása vagy megmaradása már 
látszik. Fontos fordulat Jézus szavaiban: „mélyre 
ásott”. Ezzel minket is arra hív, hogy ne ragadjunk le 
a felszínnél, a láthatónál, a következményeknél, 
hanem keressük ezeknek a gyökerét. Mert számunkra 
is ott rejtőzik a mélyben az a szikla, amire építhetünk.
 Tóth Károly 

https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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Megkereszteltük 
 Bene Hunor Sándor kistestvérünket. 

Megáldottuk 
 Fenyvesi Tamás és Ruska Adrienn, 

 Baranyai Viktor és Nagy Eszter, valamint  

 Hajós Márió és Vörös Zsuzsanna testvérünk 

házasságkötését. 

Eltemettük 
  Töltl Sándor 46 évet élt testvérünket, 

 Kránitz Istvánné született Simon Terézia  

98 évet élt testvérünket, 

 Gyurcsy László 66 évet élt testvérünket és 

  Béres László 56 évet élt korábbi beledi lelkész 

testvérünket Sopronnémetiben. 

Elhunyt 
 Puskás Sándorné született Nemes Eleonóra 

testvérünk 62 éves korában.  

Temetése szeptember 11-én, pénteken 14 órakor 

lesz temetőnkben. 

 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, de nem kötelező, 
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. 
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IIddeejjéébbeenn  hhiirrddeettjjüükk  

• Szeptember 13-án, a Szentháromság ünnepe 

utáni 14. vasárnapon 8 órakor magyar, 9 órakor 

német nyelvű istentisztelet a templomban, 
 9 órakor tanévnyitó gyermek-istentisztelet a 

nagyteremben – csatlakozóan teaházzal,  

10 órakor magyar nyelvű istentisztelet a 
templomban – személyes áldással és csatlakozó-

an úrvacsorával. 15 órakor istentisztelet Balfon. 

16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson. 

• Szeptember 14-én, hétfőn 20 órakor 

nőslénykör (férfi beszélgetőkör) a klubszobában. 

• Szeptember 16-án, szerdán 18 órakor 

bibliaóra a nagyteremben. 

• Szeptember 17-én, csütörtökön 16 órakor 

magyar konfirmációi óra a kisteremben, német 
konfirmációi óra a klubszobában. 17 órakor 

Wochenpredigt a nagyteremben. 

• Szeptember 19-én, szombaton 8 órától 

jótékonysági ruhavásár a nagyteremben. Aznap 
9 órától 15.30-ig Beleden egyházmegyei ifjúsági 

és családi nap lesz, erre várjuk a jelentkezéseket 

a lelkészi hivatalban szeptember 15-éig. 
 

 

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. 
 

 

 

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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Deutschsprachige Gottesdienste 
und Gemeindeveranstaltungen 

ab 6. September 2020 

• Sonntag, 6. September, 9 Uhr 
Gottesdienst mit den deutschen 
Konfirmanden und Pfr. Holger Manke – 
mit Schauspiel „Aufbrüche zum Kreuz“ 

• Mittwoch, 9. September, 16.30 Uhr 
Kindergruppe im kleinen Gemeindesaal 

• Donnerstag, 10. September, 15.45 Uhr 
Erstes Treffen der neuen deutschen  
Konfirmanden und deren Eltern 
im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 10. September, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 10. September, 18 Uhr 
Treffen der Jugendgruppe 

• Freitag, 11. September, 15.30 Uhr 
Glaubensgesprächskreis im Gemeindehaus 

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

• Donnerstag, 17. September, 16 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Pfarramt 

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

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

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

 

Konfirmation 2020 

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

 

Konfirmation 2021 

Jugendliche, die am deutschen Konfirmanden-
unterricht 2020/21 teilnehmen möchten, mögen sich 

bis Anfang September bei Pfr. Holger Manke 
(homanke@gmail.com) anmelden. 

Erstes Treffen mit Konfirmanden und Eltern: 
Do., 10. September 2020, 15.45 Uhr im Pfarramt 

https://sopron.lutheran.hu/
https://www.facebook.com/evsopron
https://www.facebook.com/evang.gemeinde.sopron
https://perselypenz.lutheran.hu/
mailto:homanke@gmail.com

