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Gyülekezeti alkalmaink a héten

Istentiszteleteink

• Ma, vasárnap, a Szentháromság ünnepe

utáni
utolsóelőttit
megelőző
(ítélet)
vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű
úrvacsorás istentisztelet a templomban.
9 órakor német nyelvű istentisztelet a Sopron
Együttes közreműködésével a templomban.
9 órakor gyerek-istentisztelet a nagyteremben – mocorgó foglalkozással. 10 „Tízórai” –
lelki táplálék mindannyiunknak címmel
magyar nyelvű úrvacsorás, új zenés istentisztelet a templomban – a Kalimba Gyerekgospelkórus énekével. Délelőtt iratterjesztés a
templom előterében. 15 órakor jótékonysági
séta temetőnkben. 15 órakor istentisztelet
Balfon. 16 órakor istentisztelet a kórházkápolnában.

• Hétfőn

20
órakor
nőslénykör
(férfi beszélgetőkör) a klubszobában.

• Szerdán 18 órakor bibliaóra a kisteremben.

• Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a
nagyteremben. 18 órakor ifi az ifiteremben.

• Pénteken
társalgóban.

15

órakor

barkácskör

a

• Szombaton 9.30-kor Fifi (fiatal ifi) a
kisteremben.

Megjelent gyülekezeti újságunk, a
Christophoros reformációi száma, elvihető az
istentiszteletekről, letölthető honlapunkról:
sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/20
21-reformacio-reformation.pdf
Istentiszteleteinken az orrot és szájat elfedő
maszk viselését most már kifejezetten kérjük
mindenkitől. Kérjük továbbá, hogy csak
minden második padba üljenek.

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. 45. szám. Szerkesztette: dr. Garab József.
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja,
aki ezt kéri az evhirlev@gmail.com címen.

„Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten
fiainak neveztetnek.” (Mt 5,9)

Hírlevél

2021. november 7.
Szentháromság ünnepe utáni utolsóelőttit
megelőző (ítélet) vasárnap
És láttam egy nagy fehér trónt és a rajta ülőt:
színe elől elfutott a föld és az ég, és nem maradt
számukra hely. És láttam, hogy a halottak, nagyok
és kicsinyek a trón előtt állnak, és könyvek
nyittattak ki. Egy másik könyv is kinyittatott, az
élet könyve, és a halottak a könyvekben írottak
alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A
tenger kiadta a benne levő halottakat, a Halál és a
Pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és
megítéltetett mindenki a maga cselekedetei
szerint. És a Halál és a Pokol belevettetett a tűz
tavába.
(Jel 20,11–14)

Ébresztő gondolatok

Sokszor nem szeretjük, ha a dolgok végét
emlegetik. Nem akarunk tudni arról, hogy
egyszer vége lesz annak, amit szeretünk, vége
lesz lehetőségeknek, az életnek, a világnak.
Kiábrándítónak tűnnek az egyházi év utolsó
hetei, amikor ezekről a végső időkről esik szó.
Mégis hiszem, hogy Isten erről szóló szava nem
félelmet kelt vagy kiábrándít, hanem gyógyít.
Kigyógyít tévhitekből, amik fogva tartanak.
Tévhitekből, amik arról szólnak, hogy a felettem
ítélkező embertársam ülne a bírói székben, hogy
a világ rendje megváltoztathatatlan, hogy a halál
legyőzhetetlen valóság, hogy nincs jelentősége a
tetteimnek, hogy csak a tettek számítanának,
vagy hogy az ítélőszékben ülő Isten az
ellenségem lenne. Isten szava kigyógyít ezekből a
tévhitekből, és így vezet a teljes, félelem nélküli
élet felé.
dr. Tóth Károly
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Idejében hirdetjük

Megkereszteltük

• November 14-én, a Szentháromság ünnepe

 Telegdy Soma és
 Wellner Előd kistestvérünket.

Eltemettük
 Mészáros Gyuláné született
Katalin 85 évet élt testvérünket,
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Szántó

 Farkas Katalin 51 évet élt testvérünket és
 Tóth Ervin 53 évet élt testvérünket.

Elhunyt
 Balogh József Csaba testvérünk 68 éves
korában. Temetéséről később intézkednek.

Egyéb hirdetések
Óvodásaink Luther-rózsákat színeztek, amik az
istentiszteletekről elvihetők, kitehetjük őket
autónkra vagy otthonunkban.
Egyházközségünk elnöksége október végén
levelet írt a gyülekezet tagjainak.
A levél elvihető a templom bejárataitól,
elolvasható a templom előterében,
az elektronikusan kiküldött hírlevél
mellékleteként és honlapunkon.
Az elmúlt hetekben templomunkban két
nagyobb felületen feltárták a karzatmellvédek
XVIII. századi festését, ami így az
istentiszteletek alkalmával látható.
Múzeumunk rendszeres nyitva tartása tavaszig
szünetel, a kiállítás a következő hónapokban
előzetes bejelentkezés alapján látogatható.

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.

• November 17-én, szerdán 10 órakor babamama kör az ifiteremben.
bibliaóra a kisteremben.

18

órakor

• November 18-án, csütörtökön 17 órakor
Wochenpredigt a nagyteremben. 19 órakor
női imaóra a klubszobában.

• November 19-én, pénteken 15 órakor
barkácskör
a
társalgóban.
15.30-kor
Glaubensgesprächskreis
a
lelkészi
hivatalban. 18 órakor ifi az ifiteremben.

• November 20-án, szombaton 10 órakor
bábcsoport a kisteremben.

• November 21-én, a Szentháromság ünnepe
utáni utolsó (örök élet) vasárnapon 8 órakor
magyar nyelvű, 9 órakor német nyelvű
istentisztelet a templomban. 9 órakor
gyerek-istentisztelet a nagyteremben –
mocorgó foglalkozással. 10 órakor magyar
nyelvű úrvacsorás istentisztelet a templomban. 14 órakor német nyelvű áhítat a
temetőkápolnában. 15 órakor úrvacsorás
istentisztelet Balfon.

Deutschsprachige Gottesdienste
und Gemeindeveranstaltungen
ab 7. November 2021
• Sonntag, 7. November, 9 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke und dem
Ödenburg-Ensemble Edit Drüszler, Fruzsina
Márkus-Zalatnay, Péter Kuzsner, Michael Lindt
und Emanuel Schmelzer-Ziringer, die die BachMotette „Jesu, meine Freude“ (BWV 227) zum
Vortrag bringen
• Donnerstag, 11. November, 15.45 Uhr
Konfirmandenunterricht im Pfarramt
• Donnerstag, 11. November, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke
• Donnerstag, 11. November, 18 Uhr
Jugendgruppe im Jugendraum
• 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
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

