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 Ma, 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 istentisztelet Balfon. 

16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson. 

 Kedden 15 órakor önkéntes sírgondozás 

az evangélikus temetőben a Virágos 

Sopronért Egyesület szervezésében. 

 Szerdán 18 órakor bibliaóra a kisterem-

ben 

 Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt 

a nagyteremben. 18 órakor ifi az 

ifiteremben. 

 Pénteken 15 órakor barkácskör a 

társalgóban. 16.30-kor magyar nyelvű 

konfirmáció óra a kisteremben.  

 
 

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. 
 
 
 
 

Ezekben a hetekben újra a felújítást 
előkészítő feltárások zajlanak templomunk-
ban. Kérjük ezzel kapcsolatban gyülekeze-

tünk tagjainak figyelmét és megértését. 
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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 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. 43. szám. Szerkesztette: Kónyi-Kiss Gáborné dr. 

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

„Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le 
a jóval a rosszat.”(Róm 12,21) 

Hírlevél 
2021. október 24. 

Bibliavasárnap 

Ezt az üzenetet küldte Amacjá, Bétel papja 
Jeroboámnak, Izráel királyának: Összeesküvést 
szít ellened Ámósz Izráel népe körében. Nem 
tűrheti el az ország az ő beszédeit! Mert így 
beszél Ámósz: Fegyvertől hal meg Jeroboám, 
Izráelnek pedig fogságba kell mennie földjéről. 
Ámósznak viszont ezt mondta Amacjá: Te 
látnok! Menj el innen, menekülj Júdába, ott 
keresd a kenyeredet, és ott prófétálj! Bételben 
nem prófétálhatsz többé, mert királyi szentély 
ez itt, és az ország temploma! Ámósz így 
válaszolt Amacjának: Nem vagyok próféta, sem 
prófétatanítvány. Pásztor vagyok én, és fügét 
termesztek. De elhívott engem az ÚR a nyáj 
mellől, és ezt mondta nekem az ÚR: Eredj, és 
prófétálj népemnek, Izráelnek! (Ám 7,10–15) 

ÉÉbb rree ss zz ttőő   gg oo nn ddoo ll aatt ookk   
Isten szavának hirdetése sokszor sérti az 
emberek szándékait, kényelmét, így a próféták 
tipikus sorsa a meg nem értés, rosszabb esetben 
az üldöztetés volt. Miért ilyen nehéz 
meghallgatni és elfogadni Isten szavát? Mert 
sokszor azokra a visszásságokra mutat rá, 
amelyeket a leginkább szeretnénk elfedni. 
Ámósz szavai ráadásul olyanok érdekeit 
sértették, akik hivatásuk szerint maguk is az 
Istennel való kapcsolat letéteményesei voltak. 
Mégsem félt megszólalni, mivel Isten bízta rá 
üzenetét. Hűséges szolgálatának pedig mi 
magunk is örökösei vagyunk.          Pelikán András 

https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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Megkereszteltük  
 Polyányi Barna és 

 Polyányi Liza testvérünket. 

Megáldottuk  

 Bruckner Nándor és Hernyik Beáta 
testvérünk házasságkötését. 

Eltemettük  
 Török László 50 évet élt testvérünket. 

Elhunyt 
 Farkas János testvérünk 81 éves 

korában. 
Temetése október 29-én, pénteken 14 
órakor lesz temetőnkben. 

EE gg yy éé bb   hh ii rr dd ee tt éé ss ee kk   
  

Egyházközségünk elnöksége levelet írt a 
gyülekezet tagjainak. A levél elvihető a 

templom bejáratától, elolvasható a 
templom előterében, az elektronikusan 

kiküldött hírlevél mellékleteként és 
honlapunkon. 

 

Múzeumunk a héten még rendszeres 
nyitva tartassál várja a látogatókat: hétfő 
és szerda 8.00-15.00 között, szombaton 
9.30-17.00-ig, vasárnap 9.30-18.00-ig. 

 

Kapható a Dunántúli Harangszó 
őszi száma 400 Ft-os áron. 
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 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 gyerekfeladatokkal. 10 
órakor magyar nyelvű úrvacsorás istentisztelet a 
templomban – áldozati gyűjtéssel. 15 órakor isten-
tisztelet Balfon. Kérjük, figyeljenek arra, hogy aznap 
hajnalban egy órával kell visszaállítani az órákat. 

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

 November 2-án, kedden 17 órakor presbitéri-
umi ülés a kisteremben. 

 November 3-án, szerdán 10 órakor baba-
mama kör az ifiteremben. 18 órakor bibliaóra a 
kisteremben. 

 November 4-én, csütörtökön 15.45-kor német 
nyelvű konfirmáció óra a kisteremben. 17 órakor 
úrvacsorás Wochenpredigt a nagyteremben. 19 
órakor női imaóra a klubszobában. 

 November 5-én, pénteken, 15 órakor 
barkácskör a társalgóban. 15.30-kor 
Glaubensgesprächskreis a lelkészi hivatalban. 
16.15-kor és 17 órakor magyar nyelvű konfirmá-
ciói órák a kisteremben. 18 órakor ifi az 
ifiteremben. 

 November 7-én, a Szentháromság ünnepe 
utáni utolsó előttit megelőző (ítélet) vasárnapon 8 
órakor magyar nyelvű úrvacsorás istentisztelet a 
templomban. 9 órakor német nyelvű istentisztelet 
a templomban. 9 órakor gyerek-istentisztelet a 
nagyteremben – mocorgó foglalkozással. 10 órakor 
„Tízórai” – lelki táplálék mindannyiunknak 
címmel magyar nyelvű úrvacsorás, új zenés 
istentisztelet a templomban – a Kalimba Gyerek-
gospelkórus énekével. Délelőtt a templom előteré-
ben iratterjesztés. 15 órakor istentisztelet Balfon. 
16 órakor istentisztelet a kórházkápolnában. 
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ab 24. Oktober 2021 

• Sonntag, 24. Oktober, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

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

• Donnerstag, 28. Oktober, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Jugendraum 

• 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 

• Freitag, 5. November, 15.30 Uhr 
Glaubensgesprächskreis im Pfarramt 

• Freitag, 5. November, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Jugendraum 

• Samstag, 6. November 
Ausflug der Kindergruppe, der Mitglieder 
der „Kibiwo” und der deutschen Konfirman-
den – Nähere Informationen folgen. 

• Sonntag, 7. November, 9 Uhr 
Gottesdienst 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. 

Konzert mit Richard von Fuchs 
Am Dienstag, 26. Oktober 2021 findet um 18 Uhr 

ein Konzert unseres Gemeindegliedes 
Richard von Fuchs im Gemeindehaus statt. 

Herzliche Einladung! 


