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• Ma, a Szentháromság ünnepe utáni utolsó 
(örök élet) vasárnapon 8 órakor magyar 
nyelvű istentisztelet a templomban. 
9 órakor német nyelvű úrvacsorás 
istentisztelet a templomban – csatlakozóan 
Kirchenkaffee a kisteremben. 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. 15 órakor istentisztelet a 
Fabricius szeretetotthonban. 

• Szerdán 16.30-kor Kindergruppe a 
klubszobában. 18 órakor bibliaóra a 
klubszobában.  

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

• Pénteken 15 órakor barkácskör a 
társalgóban.15.30-kor Glaubensgesprächs-
kreis a lelkészi hivatalban. 

• Szombaton 17 órakor adventi 
koszorúkészítés az Erdészeti Múzeumban 
(Templom u. 4.), kérjük a családok előzetes 
jelentkezését a lelkészi hivatalban. 
 

 

A lelkészi hivatal és a pénztár 
az energiaárak emelkedése miatt 

péntekenként nem tart nyitva, 
csak hétfőtől csütörtökig, délelőttönként. 

 

 
 

Az elektromos árammal való spórolás 
érdekében a templomban a padfűtést csak a 

szószékkel szembeni padsorban működtetjük. 
Kérjük a testvérek 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. 

15 órakor istentisztelet a Fabricius szeretetotthonban. 

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 a nagyteremben 
(heti váltásban a péntekivel). 

Pénteken: 

15 órakor barkácskör−Bastelkreis a társalgóban, 

18 órakor ifi−Jugendgruppe a nagyteremben 
(heti váltásban a csütörtökivel). 

EE ll éé rr hh ee tt őő ss éé gg ee ii nn kk 
Lelkészi hivatal: hétfőtől csütörtökig 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 
XIV. évf. 46. szám. Szerkesztette: Makovnik Hajni 

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

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

Hírlevél 
2022. november 20.  

Szentháromság ünnepe utáni utolsó 
(örök élet) vasárnap 

Azokban a napokban pedig, ama nyomorúság 
után, a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és 
a csillagok lehullanak az égről, és az egek 
tartóoszlopai megrendülnek. És akkor 
meglátják az Emberfiát eljönni a felhőkön, nagy 
hatalommal és dicsőséggel. És akkor elküldi az 
angyalokat, és összegyűjti választottait a négy 
égtáj felől, a föld szélétől az ég határáig. 

(Mk 13,24–27) 

ÉÉbb rree ss zz ttőő   gg oo nn ddoo ll aatt ookk   
Mi lesz ebből? Sokakat foglalkoztat a világvége, 
és sokan képzelik el, hogy egyes mostani 
aggasztó jelenségek hogyan erősödnek 
tragikussá. Jézus viszont azt mondja a 
világvégéről, hogy minden az ellenkezőjére 
változik át: A sötétségből világosság támad – a 
részleges, bizonytalan fények kihunynak, és 
helyettük felragyog az Emberfia dicsősége. Az 
elrejtett nyilvánvalóvá lesz – amibe csak 
óvatosan merünk belekapaszkodni a 
hitünkkel, amit csak remélünk, amivel 
kapcsolatban remegünk, hogy lehet-e rá 
építeni, arról egyértelműen kiderül, hogy 
tényleg ez a valóság. A szétszórtak összegyűl-
nek, a kevesek beláthatatlan tömeggé válnak – 
a megosztottság, széttagoltság helyett végre 
létrejön a nagy találkozás és az örök együttlét. 

Dr. Tóth Károly 

https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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Eltemettük  
 Hauer Ernő 86 évet élt testvérünket és 

 Boér Péter Vince 70 évet élt testvérünket. 

Megemlékezünk  
 az egyházi év során elhunytakról. 

 

 

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

 

Óvodánk óvodapedagógust keres azonnali 
kezdéssel, jelentkezés az 

ovoda@hunyadisopron.hu címen november 
25-éig.  

 
 

Ajánljuk gyülekezetünk honlapját és Facebook-
oldalait. Magyar és német nyelven is 

folyamatosan hírt adunk gyülekezetünk 
életéről: sopron.lutheran.hu  

facebook.com/evsopron  
facebook.com/evang.gemeinde.sopron  

 
 

Múzeumunk rendszeres nyitva tartással várja 
a látogatókat: hétfőn és szerdán 8 és 15 óra 

között.  

 

Október 1-jétől népszámlálást tartanak 
Magyarországon. A felekezeti hovatartozásra 
vonatkozó kérdésre nem kötelező válaszolni. 

Fontos, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, 
egyházunk kéri, hogy valljuk meg 

evangélikusságunkat. Ezzel kapcsolatban a 
templom bejárataitól szórólap vihető el, 

kérjük, adják tovább evangélikus 
ismerőseiknek! 
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• November 27-én, advent 1. vasárnapján 
8 órakor magyar nyelvű, 9 órakor német 
nyelvű istentisztelet a templomban – áldozati 
gyűjtéssel. 9 órakor gyerek-istentisztelet a 
nagyteremben – mocorgó foglalkozással. 
10 órakor magyar nyelvű istentisztelet a 
templomban – áldozati gyűjtéssel és 
csatlakozó úrvacsorával. Délelőtt adventi 
kézműves termékek vására és könyvvásár a 
templom előterében. 15 órakor istentisztelet 
Balfon. 15 órakor istentisztelet a Fabricius 
szeretetotthonban. 16 órakor istentisztelet 
Fertőszentmiklóson. 

• November 30-án, szerdán 18 órakor 
bibliaóra a klubszobában. 

• December 1-jén, csütörtökön 17 órakor 
Wochenpredigt a nagyteremben 

• December 2-án, pénteken 15 órakor 
barkácskör a társalgóban. 17 órakor 
Musikalischer Advent a nagyteremben. 

• December 4-én, advent 2. vasárnapján 
8 órakor magyar nyelvű úrvacsorás istentisz-
telet 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 istentisz-
telet a templomban. Délelőtt adventi 
kézműves termékek vására és könyvvásár a 
templom előterében. 15 órakor istentisztelet 
Balfon. 15 órakor istentisztelet a Fabricius 
szeretetotthonban. 16 órakor istentisztelet a 
kórházkápolnában. 18 órakor adventi 
gyertyagyújtás a Fő téren – evangélikus 
áhítattal. 
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ab 20. November 2022 

• Sonntag, 20. November, 9 Uhr 
Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag 
mit Gedenken der Verstorbenen 
mit Pfr. Holger Manke 
anschl. Kirchenkaffee im Gemeindehaus 

• Sonntag, 20. November, 14 Uhr 
Friedhofsandacht mit Pfr. Holger Manke 

• Mittwoch, 23. November, 16.30 Uhr 
Kindergruppe im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 24. November, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 24. November, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 24. November, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Jugendraum 

• Freitag, 25. November, 15.30 Uhr 
Glaubensgesprächskreis im Pfarramt 

• Sonntag, 27. November, 9 Uhr – 1. Advent 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

 

Einladung zum Musikalischen Advent … 
am Freitag, 2. Dezember 2022 um 17 Uhr 

im Gemeindehaus 
Es wirken mit: Péter Kuzsner, Oskar Aizenpreisz, 
die Jugendgruppe, die Kindergruppe, Lilla Vajda, 

die deutschen Konfirmanden, Zsombor Körmendy, 
Borcsi Kovács, Pál Horváth, Gabica Varga, Marion 
Zeisler, Kati Németh, Richard von Fuchs, Gyöngyi 

Mátyás, Boróka Varga, Csenge Rév, Barna Cser, 
Barnabás Orbán, Luca Horváth, Regina Király, 
Márta Farsang, Robert Wild, András Winkler, 

Erzsébet Ghiczy, Ágoston Frank. Durch den Abend 
führen Hanna Józsa und Holger Manke. 

mailto:ovoda@hunyadisopron.hu
https://sopron.lutheran.hu/
https://facebook.com/evsopron
https://facebook.com/evang.gemeinde.sopron

