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• Ma, 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. 

• Szerdán 18 órakor bibliaóra a 

klubszobában.  

• Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a 

nagyteremben.  

• Pénteken 15 órakor barkácskör a 

társalgóban. 17 órakor Musikalischer Advent 

a nagyteremben. 

 
 

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. 47. szám. Szerkesztette: Buchert Eszter 

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

Királyod érkezik hozzád, 
aki igaz és diadalmas. (Zak 9,9b) 

Hírlevél 
2022. november 27.  
advent 1. vasárnapja 

Ujjongj, örülj, Sion leánya, mert jövök már, és 

veled fogok lakni – így szól az ÚR. A többi nép 

is csatlakozik az ÚRhoz azon a napon, és az ő 

népévé lesznek, ő pedig köztetek fog lakni. 

Akkor megtudjátok, hogy a Seregek URa 

küldött engem hozzátok. (Zak 2,14–15) 

ÉÉbb rree ss zz ttőő   gg oo nn ddoo ll aatt ookk   

Az első adventi gyertya fénye még éppencsak 

pislákol a sötétben, nem ragyogja be az egész 

teret, de maga körül ad némi világosságot. A 

messiás érkezésének első híre még nem 

rendíti meg a mi mindennapjainkat sem, a 

napok ugyanúgy folynak, mint eddig. De 

valami mégis el tud indulni ebből, egy 

gondolat befészkeli magát a mindennapja-

inkba: közeledik az ünnep. Az első próféciák 

hallatán, ahogy annak idején Izrael népe, mi 

is kezdhetünk reménykedni, hogy Isten 

velünk van, figyel ránk és meg fog ajándé-

kozni elképzelhetetlenül nagy ajándékkal. 

Kezdődjék hát készülésünk! 

Pelikán András 

https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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Megkereszteltük  
 Láng Noel, 

 Mátis Bendegúz és 

 Kovács Arnold kistestvérünket. 
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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. 
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• December 4-én, advent 2. vasárnapján 
8 órakor magyar nyelvű úrvacsorás istentisztelet 
a templomban. 9 órakor német nyelvű istentiszte-
let 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. 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 gyertya-
gyújtás a Fő téren – evangélikus áhítattal. 

• December 7-én, szerdán 10 órakor baba-
mama kör a klubszobában. 18 órakor bibliaóra a 
klubszobában. 19 órakor női imaóra a 
klubszobában. 

• December 8-án, csütörtökön 17 órakor 
Wochenpredigt a nagyteremben. 18 órakor ifi az 
ifiteremben. 

• December 9-én, pénteken 15 órakor 
barkácskör a társalgóban. 15.30-kor Glaubens-
gesprächskreis a lelkészi hivatalban. 

• December 10-én, szombaton 9.30-kor Fifi-kör 
(fiatal ifi) a klubszobában. 

• December 11-én, advent 3. vasárnapján 
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 igei áldással és csatlakozó úrvacsorá-
val. Délelőtt könyvvásár a templom előterében. 
15 órakor istentisztelet Balfon. 15 órakor 
úrvacsorás istentisztelet a Fabricius szeretetott-
honban. 16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson. 
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ab 27. November 2022 

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

• Donnerstag, 1. Dezember, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 1. Dezember, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

Musikalischer 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, Lilla Haris-Biczó. 
 

Durch den Abend führen 
Hanna Józsa und Holger Manke. 

 

Zum Einladungsvideo: 
https://youtu.be/bPbCnlEPZ80 

• Sonntag, 4. Dezember, 9 Uhr – 2. Advent 
Gottesdienst mit Gertraud Winter 

• Donnerstag, 8. Dezember, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 8. Dezember, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 8. Dezember, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Jugendraum 

• Freitag, 9. Dezember, 15.30 Uhr 
Glaubensgesprächskreis im Pfarramt 

https://sopron.lutheran.hu/
https://facebook.com/evsopron
https://facebook.com/evang.gemeinde.sopron
https://youtu.be/bPbCnlEPZ80

