
„Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig 
kegyelmet ad.” (1Pt 5,5b) 

Hírlevél 
2021. augusztus 15.  

Szentháromság ünnepe utáni 11. vasárnap 

 

Ki az közületek, aki ezt mondja szolgájának, amikor az szántás vagy legeltetés 
után megjön a mezőről: Jöjj ide hamar, és ülj az asztalhoz! Nem azt mondja-e 
inkább neki: Készíts nekem valami vacsorára valót, övezd fel magadat, és 
szolgálj fel nekem, míg eszem és iszom, te majd azután egyél és igyál! Vajon 
megköszöni annak a szolgának, hogy teljesítette, amit parancsolt neki? Azért 
tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok 
ezt: Haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk volt.”  (Lk 17,7–10) 

ÉÉbbrreesszzttőő   ggoonnddoollaattookk  
Bár emberi érzéssel gyakran várjuk az elismerést munkánkért, dolgainkért, 
és csalódás, amikor ezt nem kapjuk meg, Jézus szava felszabadít minket 
ennek a kötelékéből. Szolgáló életünkért ugyanis nem köszönetet kell 
remélnünk, hanem kegyelemből Isten örök ajándékát, az üdvösséget 
kaphatjuk meg. Nem a mi érdemünk, ajándékul kapjuk. Pelikán András 

Megkereszteltük  
 Szabó Réka, 
 Táncsics Doroti és 
 Németh Izabell kistestvéreinket. 

Megáldottuk  
 Heil Péter és Mali Viktória testvéreink házasságkötését. 

Eltemettük  
 Giczi Lajos 85 évet élt testvérünket. 

Elhunyt 
 Varga Lászlóné született Kovacsics Ilona testvérünk 75 éves korában. 

Temetése augusztus 19-én, csütörtökön 11.30-kor lesz a Szent Mihály-
temetőben. 

 Molnár Lajos testvérünk 86 éves korában. 
Temetése augusztus 23-án, hétfőn 13 órakor lesz temetőnkben. 
 



DDeeuuttsscchhsspprraacchhiiggee  GGootttteessddiieennssttee  
• jeden Sonntag, 9 Uhr: Gottesdienst in der Kirche 

• jeden Donnerstag, 17 Uhr: Wochenpredigt im Gemeindehaus 

GGyyüü lleekkeezzeett ii   aallkkaallmmaaiinnkk  
 Ma, a Szentháromság ünnepe utáni tizenegyedik vasárnapon 8 órakor 
magyar, 9 órakor német nyelvű istentisztelet a templomban, 10 órakor magyar 
nyelvű úrvacsorás istentisztelet a templomban. 15 órakor úrvacsorás 
istentisztelet Balfon. 

 Augusztus 19-én, csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben. 

 Augusztus 20-án, pénteken 17 órakor kétnyelvű istentisztelet az 
Eggenberg-ház udvarán. 

 Augusztus 22-én, a Szentháromság ünnepe utáni tizenkettedik vasárnapon 
8 órakor magyar, 9 órakor német nyelvű istentisztelet a templomban, 10 
órakor magyar nyelvű istentisztelet a templomban – csatlakozóan úrvacsorával. 
15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson. 

EEggyyéébb  hhiirrddeettéésseekk    
  

  

Az Orgona határok nélkül idei sorozatában  
két koncert is lesz templomunkban:  

augusztus 23-án 19 órakor Látrányi Éva (szoprán), Süliné Huszár Lilla 
(hegedű) és Róth Márton (orgona) koncertje,  

augusztus 29-én 19 órakor Kovács Róbert némafilm-improvizációja lesz 
hallgatható. Ezekre a koncertekre a belépés díjtalan.     

Palya Bea (ének) és Tóka Ágoston (orgona) koncertje  
augusztus 25-én 20 órakor lesz templomunkban  

a Filharmónia Magyarország szervezésében.  
Jegyek 2900 forintért kaphatók a www.jegymester.hu oldalon  

és a koncert előtt itt a helyszínen. 
  

  

EElléérrhheettőőssééggeeiinnkk  
Lelkészi Hivatal: hétköznap 8-12 h · pénztár: hétfőtől csütörtökig 8-12 h 

Sopron, Színház u. 27. · telefon: 99/523-002 
honlap: sopron.lutheran.hu · e-mail sopron@lutheran.hu 

Facebook-oldalaink: facebook.com/evsopron és facebook.com/evang.gemeinde.sopron 
Bankszámlaszámunk, amelyre az egyházfenntartói járulék átutalással 

(akár rendszeres átutalási megbízással) is fizethető: OTP 11737083-20006895 
XIII. évf. 33. szám. · Szerkesztette: Pelikán András 

A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, aki ezt kéri az evhirlev@gmail.com címen 
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