
„Boldog az a nemzet, amelynek Istene az ÚR,  
az a nép, amelyet örökségül választott.” (Zsolt 33,12) 

Hírlevél 
2022. augusztus 21.  

Szentháromság ünnepe utáni 10. vasárnap 

[…] Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, és amikor találkozott vele, 
megkérdezte tőle: Hiszel te az Emberfiában? Ő így válaszolt: Ki az, Uram, hogy 
higgyek benne? Jézus így felelt neki: Látod őt, és ő az, aki veled beszél. Erre az 
így szólt: Hiszek, Uram. És leborulva imádta őt. (Jn 9,24–38) 

ÉÉbbrreesszzttőő   ggoonnddoollaattookk  
Számít-e az, hogy mások mit gondolnak? Sajnos nagyon is számít, életünk 
rengeteg helyzetében arra vagyunk tekintettel, hogy mások mit gondolnak, 
mit szólnak arra, amit teszünk. Mások vélt vagy valós szempontjait a 
magunk elébe helyezzük… mert nem szeretnénk önzők lenni, és mert félünk 
a vélemények bántó élétől. Azonban Jézus mellett úgy kiállni, hogy ez akár 
szemben is van mások akaratától, nem önzőség, sőt! Irántunk való szeretete 
indít is minket erre. Hűséggel kitartani mellette, akkor is, ha ezért mások 
lenéznek, vagy kinevetnek minket. A meggyógyított vak embert is 
kiközösítették, ő azonban ezt is vállalta és hűséges maradt Jézushoz. Nem 
számíthat igazán nekünk sem más, csak ő! Pelikán András 

Megkereszteltük  

 Betuker Bálint kistestvérünket.  

Megáldottuk  

 Moty Alkalay és dr. Fersch Júlia testvéreink házasságkötését. 

Eltemettük  

 Szarvas Ottó Imréné született Lukács Valéria Szilvia 73 évet élt 
testvérünket. 

Elhunyt  

 Tomsich Károly testvérünk 70 éves korában. Temetése  
augusztus 23-án, kedden 10.30-kor lesz a Szent Mihály-temetőben. 



 

GGyyüü lleekkeezzeett ii   aallkkaallmmaaiinnkk  
 Ma, a Szentháromság ünnepe utáni 10. vasárnapon 8 órakor magyar, 9 
órakor német nyelvű istentisztelet a templomban. 10 órakor magyar nyelvű 
úrvacsorás istentisztelet a templomban. 10 órakor gyerek-istentisztelet – 
kezdés a templomban, folytatás a nagyteremben. 15 órakor úrvacsorás 
istentisztelet Balfon. 

 Csütörtökön 17 órakor úrvacsorás Wochenpredigt a nagyteremben.  

 Augusztus 28-án, a Szentháromság ünnepe utáni 11. vasárnapon 8 órakor 
magyar, 9 órakor német nyelvű istentisztelet a templomban – áldozati 
gyűjtéssel. 9 órakor gyerek-istentisztelet a nagyteremben. 10 órakor magyar 
nyelvű istentisztelet a templomban – áldozati gyűjtéssel és csatlakozó 
úrvacsorával. 15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor istentisztelet 
Fertőszentmiklóson. 19 órakor az Orgona határok nélkül sorozat 
keretében orgonakoncert a templomban. 

 Szeptember 1-jén, csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben. 

 Szeptember 4-én, a Szentháromság ünnepe utáni 12. vasárnapon 8 órakor 
magyar nyelvű úrvacsorás istentisztelet a templomban, 9 órakor német 
nyelvű istentisztelet a templomban. 9 órakor gyerek-istentisztelet a 
nagyteremben. 10 órakor magyar nyelvű istentisztelet a templomban – 
csatlakozó úrvacsorával. 15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor istentisztelet 
a kórházkápolnában. 

   DDeeuuttsscchhsspprraacchhiiggee  GGootttteessddiieennssttee  
 

• Sonntag, 21. August, 9 Uhr: Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 
• Donnerstag, 25. August, 17 Uhr Wochenpredigt mit Abendmahl  

mit Pfr. Holger Manke 
• Sonntag, 28. August, 9 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 
• Donnerstag, 1. September, 17 Uhr Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 
• Sonntag, 4. September, 9 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 
 

EElléérrhheettőőssééggeeiinnkk  
Lelkészi Hivatal: hétköznap 8-12 h · pénztár: hétfőtől csütörtökig 8-12 h 

Sopron, Színház u. 27. · telefon: 99/523-002 
honlap: sopron.lutheran.hu · e-mail sopron@lutheran.hu 

Facebook-oldalaink: facebook.com/evsopron és facebook.com/evang.gemeinde.sopron 
Bankszámlaszámunk, amelyre az egyházfenntartói járulék átutalással 

(akár rendszeres átutalási megbízással) is fizethető: OTP 11737083-20006895 
XIV. évf. 33. szám. · Szerkesztette: Pelikán András 

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