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Gyülekezeti alkalmaink a héten

Istentiszteleteink

• Ma, Szentháromság ünnepe utáni utolsóelőtti
(reménység) vasárnapon 8 órakor magyar
nyelvű istentisztelet a templomban. 9 órakor
német nyelvű úrvacsorás istentisztelet a
templomban. 9 órakor gyerek-istentisztelet a
nagyteremben – mocorgó foglalkozással és
csatlakozó teaházzal. 10 órakor magyar nyelvű
istentisztelet a templomban – személyes
áldással és csatlakozó úrvacsorával. 15 órakor
istentisztelet Balfon. 16 órakor istentisztelet
Fertőszentmiklóson.
• Szerdán 10 órakor baba-mama kör az
ifiteremben. 18 órakor bibliaóra a kisteremben.
• Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a
nagyteremben. 19 órakor női imaóra a
klubszobában.
• Pénteken 15 órakor barkácskör a
társalgóban. 15.30-kor Glaubensgesprächskreis a lelkészi hivatalban. 18 órakor ifi az
ifiteremben.
• Szombaton 10 órakor bábcsoport a
kisteremben.
November 21-én, örök élet vasárnapján a 10
órakor kezdődő istentiszteleten megemlékezünk
a most véget érő egyházi év során elhunytakról.
Szeretettel hívjuk a hozzátartozókat!
Kérjük mindenkitől az orrot és szájat elfedő
maszk viselését az istentiszteleteken, a
temetések alkalmával pedig a temetőkápolnában,
továbbá, hogy a templomban csak minden
második padba üljenek.
Az elmúlt hetekben templomunkban két nagyobb
felületen feltárták a karzatmellvédek XVIII.
századi festését, ami így az istentiszteletek
alkalmával látható.

Vasárnap:
a templomban 8 órakor magyar istentisztelet,
9 órakor német istentisztelet,
10 órakor magyar istentisztelet
csatlakozó úrvacsorával.
9 órakor gyerek-istentisztelet a nagyteremben –
mocorgó foglalkozással.
15 órakor úrvacsorás istentisztelet Balfon.
16 órakor istentisztelet:
a hónap 1. vasárnapján a kórházkápolnában,
a hónap 2. és 4. vasárnapján Fertőszentmiklóson.
Csütörtökön:
17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben
(minden hónap utolsó csütörtökén úrvacsorás).

Minden héten
Szerdán:
18 órakor bibliaóra kisteremben.
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).

Elérhetőségeink

Lelkészi hivatal: hétköznap 8–12 h,
Pénztár: hétfőtől csütörtökig 8–12 h
Sopron, Színház u. 27. tel.: 99/523-002
honlap: sopron.lutheran.hu
e-mail: sopron@lutheran.hu
Számlaszámunk, amelyre az
egyházfenntartói járulék átutalással (akár
rendszeres átutalási megbízással) is fizethető:
OTP 11737083-20006895
XIII. évf. 46. szám. Szerkesztette: Dr. Major Tamás.
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja,
aki ezt kéri az evhirlev@gmail.com címen.

Mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk
Krisztus ítélőszéke elé… (2Kor 5,10)

Hírlevél
2021. november 14.
Szentháromság ünnepe utáni utolsóelőtti
(reménység) vasárnap

Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki
sem hal önmagának; mert ha élünk, az Úrnak
élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg.
Tehát akár éljünk, akár haljunk, az Úréi
vagyunk. Mert Krisztus azért halt meg, és azért
kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az
élőkön uralkodjék. Akkor te miért ítéled el
testvéredet? Vagy te is, miért veted meg
testvéredet? Hiszen mindnyájan oda fogunk
állni Isten ítélőszéke elé. Mert meg van írva:
„Élek én, így szól az Úr, bizony előttem fog
meghajolni minden térd, és minden nyelv
megvallja majd, hogy én vagyok az Isten.” Így
tehát mindegyikünk önmagáról fog számot adni
Istennek.
(Róm 14,7−12)

Ébresztő gondolatok

Kinek élek és halok? Önmagamnak? Nem
feltétlenül jelent ez feltűnő istentagadást, talán
csak úgy építem munkahelyi előrehaladásomat,
magánéletemet, hogy a saját érdekem mindig a
másoké elé kerül. De ha önmagamnak élek,
könnyen magamra maradhatok. Istennek élni –
ez azt jelenti, hogy észreveszem, kitől kaptam az
életemet és mindenemet, kapcsolatban maradok
vele. Így az életben sohasem kell magányosnak
lennem, és nem tőle távol halok meg, hanem
őneki. Az ő kezében még a halál sem értelmetlen.
Dr. Tóth Károly
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Elhunyt
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Idejében hirdetjük

 Krizsonits Mátyás testvérünk 55 éves
korában.
Temetése november 16-án, kedden 15 órakor
lesz temetőnkben.
 Ilosfai Józsefné született Nagy Emma
testvérünk 76 éves korában
Temetése november 18-án, csütörtökön
13 órakor lesz temetőnkben.
 Péntek György testvérünk 88 éves korában és
 Péntek Györgyné sz. Várhegyi Erzsébet
Myrtill testvérünk 84 éves korában.
Temetésük november 19-én, pénteken
15 órakor lesz temetőnkben.
 Balogh József Csaba testvérünk 68 éves
korában.
Temetése november 22-én, hétfőn 13 órakor
lesz temetőnkben.

• November 21-én, a Szentháromság ünnepe

utáni utolsó (örök élet) vasárnapon 8 órakor
magyar nyelvű istentisztelet a templomban.
9 órakor német nyelvű istentisztelet a
templomban – csatlakozóan Kirchenkaffee a
kisteremben. 9 órakor gyerek-istentisztelet a
nagyteremben – mocorgó foglalkozással.
10 órakor magyar nyelvű úrvacsorás istentisztelet a templomban – megemlékezéssel az
egyházi év során elhunytakról. 14 órakor
német nyelvű áhítat a temetőkápolnában.
15 órakor úrvacsorás istentisztelet Balfon.

• November

24-én, szerdán 16.30-kor
Kindergruppe a kisteremben. 18 órakor
bibliaóra a kisteremben.

• November 25-én, csütörtökön 17 órakor
úrvacsorás Wochenpredigt a nagyteremben.

• November 26-án, pénteken 15 órakor

Egyéb hirdetések
Múzeumunk rendszeres nyitva tartása tavaszig
szünetel, a kiállítás a következő hónapokban
előzetes bejelentkezés alapján látogatható.
Ajánljuk gyülekezetünk honlapját és Facebookoldalait. Magyar és német nyelven is
folyamatosan hírt adunk gyülekezetünk életének
fontos információiról.
sopron.lutheran.hu
facebook.com/evsopron
facebook.com/evang.gemeinde.sopron
Köszönjük a gyülekezetünk működéséhez adott
támogatásokat.
Várjuk az egyházfenntartói járulékot, ami
befizethető személyesen pénztárunkban,
csekken, banki átutalással, vagy a perselypenz.hu
oldalon bankkártyás fizetéssel.

barkácskör a társalgóban. 17 órakor adventi
koszorúkészítés az Erdészeti Múzeumban.

• November 28-án, advent 1. vasárnapján

8 órakor magyar nyelvű, 9 órakor német nyelvű
istentisztelet a templomban – áldozati
gyűjtéssel. 9 órakor gyerek-istentisztelet a
nagyteremben – mocorgó foglalkozással.
10 órakor magyar nyelvű istentisztelet a
templomban – áldozati gyűjtéssel és csatlakozó
úrvacsorával. Délelőtt adventi jótékonysági
vásár a templom előterében. 15 órakor
istentisztelet Balfon. 16 órakor istentisztelet
Fertőszentmiklóson.
November 26-án, pénteken 17 órakor adventi
koszorúkészítést tervezünk tartani az Erdészeti
Múzeumban. Kérjük a családokat, részvételi
szándékukat november 21-éig jelezzék a
gyülekezeti házban, aznap pedig gyertyákat
hozzanak magukkal.
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Deutschsprachige Gottesdienste
und Gemeindeveranstaltungen
ab 14. November 2021
• Sonntag, 14. November, 9 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl
mit Pfr. Holger Manke
• Donnerstag, 18. November, 15.45 Uhr
Konfirmandenunterricht im Pfarramt
• Donnerstag, 18. November, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke
• Freitag, 19. November, 15.30 Uhr
Glaubensgesprächskreis im Pfarramt
• Freitag, 19. November, 18 Uhr
Jugendgruppe im Jugendraum
• Sonntag, 21. November, 9 Uhr
Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag
mit Pfr. Holger Manke
anschl.: Kirchenkaffee im Gemeindehaus
• Sonntag, 21. November, 14 Uhr
Friedhofsandacht zum Ewigkeitssonntag
mit Pfr. Holger Manke
• Mittwoch, 24. November, 16.30 Uhr
Kindergruppe im Gemeindehaus
Musikalischer Advent 2021
Am Freitag, 3. Dezember 2021 soll um 17 Uhr
der „Musikalische Advent“ stattfinden –
im Idealfall im Gemeindehaus, möglicherweise
aber in der Kirche. Musikalisch wirken u.a. mit:
Zsombor Körmendy, Luca Horváth, Boróka Varga,
Gabica Varga, Barna Cser, Richard von Fuchs
Christophoros
Der neue Christophoros ist erschienen, liegt zum
Mitnehmen aus und kann online erreicht werden:
https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf
/2021-reformacio-reformation.pdf
Feste-Burg-Kalender und Losungen für 2022
sind noch bei Pfr. Holger Manke gegen
eine Spende fürs Gemeindeleben erhältlich.

