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Gyülekezeti alkalmaink a héten
• Ma, Szentháromság ünnepe utáni utolsó

(örökélet) vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű
istentisztelet a templomban. 9 órakor német
nyelvű
istentisztelet
a
templomban
–
megemlékezéssel az egyházi év során
elhunytakról. 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.
• Szerdán 16.30-kor Kindergruppe a
kisteremben.
18
órakor
bibliaóra
a
kisteremben.
• Csütörtökön
17
órakor
úrvacsorás
Wochenpredigt a nagyteremben. 18 órakor ifi
az ifiteremben.
• Pénteken 15 órakor barkácskör a
társalgóban.
17
órakor
adventi
koszorúkészítés az Erdészeti Múzeumban.
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 hétközi
alkalmakon, a temetések alkalmával pedig a
temetőkápolnában, továbbá, hogy a templomban
csak minden második padba üljenek.
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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Istentiszteleteink
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. 47. szám. Szerkesztette: Dr. Major Tamás.
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja,
aki ezt kéri az evhirlev@gmail.com címen.

Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok
meggyújtva. (Lk 12,35)

Hírlevél
2021. november 21.
Szentháromság ünnepe utáni utolsó
(örök élet) vasárnap

És ezt mondta nekem: Megtörtént! Én vagyok az
Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. Én adok
majd a szomjazónak az élet vizének forrásából
ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és
Istene leszek annak, az pedig fiam lesz.
(Jel 21,6–7)

Ébresztő gondolatok

Habár már minden elvégeztetett értünk,
nehezen tudjuk ezt mégis mindennapjaink
részévé tenni. Pontosabban napi küzdelmeink
alól mindez nem mentesít minket, és bele
tudunk veszni ezekbe a napi feladatokba,
terhekbe. Tekintetünk lefelé szegeződik, és
erőnket megfeszítve küzdjük napjainkat földi
életünk során. Mindeközben már nyitva az
örök ország számunkra, és Istentől áldott
pillanatok azok, melyekben szemünket
felemelve ezt már most meg tudjuk látni. Jézus
Krisztus, a Feltámadott mindent elvégzett,
helyet készített számunkra és várja érkezésünket. Nem az időben várja, hanem a
valóságban. Örök élet vasárnapján ez ad
számunkra erőt a ránk váró jövőre. Nem
céltalanul telik életünk, hanem egy cél felé
haladva végezzük a nekünk adott feladatokat
ajándékba kapott időnkben.
Pelikán András
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Eltemettük
 Krizsonits Mátyás 55 évet élt testvérünket,
 Ilosfai Józsefné született Nagy Emma
76 évet élt testvérünket,
 Péntek György 88 évet élt testvérünket és
 Péntek Györgyné született Várhegyi
Erzsébet Myrtill 84 évet élt testvérünket.

Elhunyt
 Balogh József Csaba testvérünk 68 éves
korában.
Temetése
november
22-én,
hétfőn
13 órakor lesz temetőnkben.
 Családi Imréné született Maráczi Rozália
testvérünk 75 éves korában.
Temetése november 26-án, pénteken
13 órakor lesz temetőnkben.
 Jambrich Károlyné született Drescher
Mária testvérünk 98 éves korában.
Temetése november 26-án, pénteken
14 órakor lesz a Szent Mihály-temetőben.
 Szabó József testvérünk 71 éves korában.
Temetése november 26-án, pénteken
15 órakor lesz temetőnkben.

Egyéb hirdetések
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
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Idejében hirdetjük
• November 28-án, advent 1. vasárnapján

8 órakor magyar nyelvű, 9 órakor német
nyelvű istentisztelet a templomban –
áldozati gyűjtéssel. 9 órakor gyerekistentisztelet a nagyteremben – mocorgó
foglalkozással. 10 órakor magyar nyelvű
istentisztelet a templomban – áldozati
gyűjtéssel és csatlakozó úrvacsorával. Délelőtt
adventi jótékonysági vásár és iratterjesztés
a templom előterében. 15 órakor istentisztelet
Balfon. 16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson. 16 órakor adventi gyertyagyújtás a
Jerevánon ökumenikus áhítattal.
• December 1-jén, szerdán 9 órakor
úrvacsorás istentisztelet a nagyteremben.
10 órakor baba-mama kör az ifiteremben.
18 órakor bibliaóra a kisteremben.
• December 2-án, csütörtökön 17 órakor
Wochenpredigt a nagyteremben. 19 órakor
női imaóra a klubszobában.
• December 3-án, pénteken 15 órakor
barkácskör a társalgóban. 17 órakor
Musikalischer Advent a templomban.
• December 5-én, advent 2. vasárnapján
8 órakor magyar nyelvű úrvacsorás istentisztelet a templomban. 9 órakor német nyelvű
istentisztelet a templomban. 9 órakor gyerekistentisztelet a nagyteremben – mocorgó
foglalkozással. 10 órakor „Tízórai” – lelki
táplálék mindannyiunknak címmel magyar
nyelvű úrvacsorás, új zenés istentisztelet a
templomban. Délelőtt iratterjesztés a
templom előterében. 15 órakor istentisztelet
Balfon. 16 órakor istentisztelet a kórházkápolnában. 18 órakor adventi gyertyagyújtás a
Várkerületen evangélikus áhítattal.
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Deutschsprachige Gottesdienste
und Gemeindeveranstaltungen
ab 21. November 2021
• Sonntag, 21. November, 9 Uhr
Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag
mit Pfr. Holger Manke
• Sonntag, 21. November, 14 Uhr
Friedhofsandacht zum Ewigkeitssonntag
mit Pfr. Holger Manke
• Mittwoch, 24. November, 16.30 Uhr
Kindergruppe im Gemeindehaus
• Donnerstag, 18. November, 15.45 Uhr
Konfirmandenunterricht im Pfarramt
• Donnerstag, 25. November, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Abendmahl
mit Pfr. Holger Manke
• Donnerstag, 25. November, 18 Uhr
Jugendgruppe im Jugendraum
• Sonntag, 28. November, 9 Uhr (1. Advent)
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke

MUSIKALISCHER ADVENT
ein adventlicher Abend in deutscher Sprache
Es wirken mit:
Péter Kuzsner • Zsombor Körmendy • Erika Jacsó •
Robert Wild • Ági Sebestyén • Gabica Varga •
Anna Soós • Boróka Varga • Barna Cser •
Luca Horváth • Richard von Fuchs •
Katalin Németh • Márta Farsang • Marion Zeisler •
Erzsébet Ghiczy • Ágoston Frank •
die deutschen Konfirmanden sowie
die Jugendgruppe unserer Gemeinde
mit András Pelikán
Durchs Programm führen
Hanna Józsa und Holger Manke.
Herzliche Einladung!
Freitag, 3. Dezember 2021,
17 Uhr in der Kirche

