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• Ma, a Szentháromság ünnepe utáni  
20. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű 
istentisztelet a templomban. 9 órakor német 
nyelvű istentisztelet a templomban – 
csatlakozóan Kirchenkaffee a kisteremben.  
9 órakor gyerek-istentisztelet a nagyterem-
ben- mocorgó foglalkozással. 10 órakor 
magyar nyelvű úrvacsorás istentisztelet a 
templomban. 15 órakor úrvacsorás istentisz-
telet Balfon.  

• Szerdán 10 órakor baba-mama kör az 
ifiteremben. 18 órakor bibliaóra a kisterem-
ben 

• Csütörtökön 15.45-kor német nyelvű 
konfirmációi óra a kisteremben. 17 órakor 
Wochenpredigt a nagyteremben. 19 órakor 
női imaóra a klubszobában. 

• Pénteken 15 órakor barkácskör a 
társalgóban. 16.15-kor és 17 órakor magyar 
nyelvű konfirmáció órák a kisteremben.  
18 órakor ifi az ifiteremben. 

• Szombaton 15 órakor Baader Erik 
könyvbemutatója a balfi templomban. 
 

Október 30-án, 31-én és november 1-jén 
temetőnk hosszabban, 7 órától 21 óráig tart 
nyitva. Október 15-étől november 5-éig a 
teljes nyitvatartási idő alatt munkatársaink 
ügyeletet tartanak, keressék őket a temetői 

irodában adategyeztetés végett. 
 

November 1-jén, hétfőn magyar nyelvű 
áhítatot tartunk 17 órakor a balfi temetőben, 
18 órakor a soproni evangélikus temetőben. 

A feltámadás reménységében, együtt 
emlékezzünk halottainkra! 
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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). 

MM ii nn dd ee nn   hh éé tt ee nn   
Szerdán: 

18 órakor bibliaóra kisteremben. 

Csütörtökön: 

18 órakor ifi−Jugendgruppe az ifiteremben 

(heti váltásban a péntekivel). 

Pénteken: 

15 órakor barkácskör a társalgóban, 

18 órakor ifi−Jugendgruppe az ifiteremben 

(heti váltásban a csütörtökivel). 

EE ll éé rr hh ee tt őő ss éé gg ee ii nn kk 
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. 42. szám. Szerkesztette: Kónyi-Kiss Gáborné dr. 

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

Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy 
mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény 

szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos 
Isteneddel szemben. (Mik 6,8) 

Hírlevél 
2021. október 17. Szentháromság ünnepe utáni 20. 

vasárnap 

Így szól az Úr: Mivel ez a nép csak szájával 
közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, 
de szíve távol van tőlem, istenfélelme pedig 
csupán betanult emberi parancsolat, azért 
én úgy bánok majd ezzel a néppel, hogy 
csodálkozni fog, igen csodálkozni: vége lesz 
a bölcsek bölcsességének, az értelmesek 
értelme is kevésnek bizonyul. Jaj azoknak, 
akik el akarják titkolni tervüket az ÚR elől! 
Sötétben hajtják végre tettüket, mert azt 
gondolják: Ki láthat meg minket, ki 
ismerhetne ránk? Micsoda fonákság! 
Egyenrangú talán az agyag a fazekassal? 
Mondhatja-e az alkotás alkotójának: Nem ő 
alkotott engem?! Mondhatja-e a fazék a 
fazekasnak: Nem ért a dolgához?! 

Már csak kevés idő van hátra, és a Libánon 
kertté válik, a kert pedig erdőnek látszik. 
Azon a napon a süketek is meghallják az 
írás szavait, a vakok szemei pedig látni 
fognak a homály és sötétség után. Újra 
örömüket lelik az alázatosak az ÚRban, a 
legszegényebbek is örvendezni fognak Izráel 
Szentje előtt, (Ézs 29,13–19) 

https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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Ellenségkép helyett Isten valami mást ad. 
Birodalmak szorításában, háború küszöbén, 
sokféle lehetséges ellenség között az ige 
mégsem külső veszélyekről szól, hanem a 
belsőnkről, a szívünkről. Minket sokszor leköt 
az, hogy a körülményekkel és mások 
személyével foglalkozzunk. Isten elmélyülésre 
hív minket, arra, hogy a láthatón túl keressünk 
okokat és távlatokat. Így ellenségkép helyett 
igaz énképet, reményteli jövőképet és 
mindenekfölött istenképet ad.    dr. Tóth Károly  

Eltemettük  
 Piri Ferencné született Huber Anna  

85 éves testvérünket és 

 Hauer János 73 évet élt testvérünket. 

Elhunyt 
 Török László testvérünk 50 éves korában. 

Temetése október 22-én, pénteken  
10 órakor lesz temetőnkben. 

EE gg yy éé bb   hh ii rr dd ee tt éé ss   
Gyülekezetünkben ezentúl lehetővé tesszük a 
csökkentett gluténtartalmú ostyával való 
úrvacsoravételt a lisztérzékenyek számára, 
minden úrvacsoraosztás alkalmával. Kérjük, aki 
ezzel a lehetőséggel élni kíván, az úrvacsoravétel 
során, a szentséget kiszolgáltató lelkésznek 
jelezze ezt szóban, ő ezután az oltáron lévő, 
légmentesen lezárt dobozból ad ostyát. Ezek a 
különleges ostyák búzakeményítőből készülnek, 
gluténtartalmuk kevesebb, mint 20 mg/kg. A 
súlyos gluténintoleranciával élők, akik számára 
ez a fajta ostya, illetve a vételnek ez a módja sem 
biztonságos, kérjük, keressék meg az 
istentiszteleten kívül a lelkészeket vagy a lelkészi 
hivatalt, hogy számukra is megfelelő módszert 
alakíthassunk ki. Reméljük, így még többen 
vehetjük magunkhoz Krisztus testének és vérét. 
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• Október 24-én, Bibliavasárnapon 8 órakor 
magyar nyelvű, 9 órakor német nyelvű 
istentisztelet a templomban. 9 órakor 
gyerek-istentisztelet a nagyteremben – 
mocorgó foglalkozással. 10 órakor magyar 
nyelvű istentisztelet a templomban – 
csatlakozó úrvacsorával. 15 órakor istentiszte-
let Balfon, 16 órakor istentisztelet Fertő-
szentmiklóson. 

• Október 26-án, kedden 15 órakor önkéntes 
sírgondozás az evangélikus temetőben a 
Virágos Sopronért Egyesület szervezésében.  

• Október 27-én, szerdán 18 órakor 
bibliaóra a kisteremben. 

• Október 28-án, csütörtökön 17 órakor 
úrvacsorás Wochenpredigt a nagyteremben.  

• Október 29-én, pénteken 15 órakor 
barkácskör a társalgóban. 16.30-kor magyar 
nyelvű konfirmációi óra a kisteremben. 

• Október 31-én, vasárnap, reformáció 
ünnepén 8 órakor magyar nyelvű, 9 órakor 
német nyelvű istentisztelet a templomban – 
áldozati gyűjtéssel. 9 órakor gyerek-
istentisztelet a nagyteremben – mocorgó 
foglalkozással, majd családi délelőtt 
teaházzal, bábelőadással, kézműveskedéssel, 
aszfaltrajzolással és játékos gyerekfeladatok-
kal. 10 órakor magyar nyelvű, úrvacsorás 
istentisztelet a templomban – áldozati 
gyűjtéssel. 15 órakor istentisztelet Balfon. 
Kérjük, figyeljenek arra, hogy aznap hajnalban 
egy órával vissza kell állítani az órákat. 

A következő hetekben újra a felújítást előkészítő 
feltárások zajlanak templomunkban. 

Kérjük ezzel kapcsolatban gyülekezetünk tagjainak 
figyelmét, megértését. 
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ab 17. Oktober 2021 

• Samstag–Montag, 16.–18. Oktober 
Jugendwochenende in Révfülöp 

• Sonntag, 17. Oktober, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Gertraud Winter 
anschl. Kirchenkaffee im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 21. Oktober, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Pfarramt 

• Donnerstag, 21. Oktober, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Freitag, 22. Oktober, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Jugendraum 

• Sonntag, 22. Oktober, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 28. Oktober, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke 

• Sonntag, 31. Oktober, 9 Uhr 
Gottesdienst zum Reformationstag 
mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 4. November, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Pfarramt 

• Donnerstag, 4. November, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

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. 

Der Termin kann aber schon mal vorgemerkt 
werden. 

Losungen und Feste-Burg-Kalender 2022 
Es sind noch wenige Exemplare der deutschspra-

chigen Losungen und der Feste-Burg-Kalender bei 
Pfr. Holger Manke erhältlich. Wer noch interessiert 

ist, möge sich bald bei ihm melden. 

 


