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• Ma, a Szentháromság ünnepe után 
utolsóelőttit 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. Délelőtt könyvvásár és 
lehetőség egyházfenntartói járulék 
befizetésére a templom előterében.  
15 órakor istentisztelet Balfon. 15 órakor 
istentisztelet a Fabricius szeretetotthonban. 
16 órakor istentisztelet a kórházkápolnában. 

• Kedden 17 órakor presbitériumi ülés a 
kisteremben. 

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

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

• Pénteken 15 órakor barkácskör a 
társalgóban.  

• Szombaton 8 órától 12 óráig ruhavásár a 
nagyteremben. 9.30-kor Fifi (fiatal ifi) a 
klubszobában. 
 

 

A lelkészi hivatal és a pénztár az energiaárak 
emelkedése miatt péntekenként nem tart 

nyitva, csak hétfőtől csütörtökig,  
délelőttönként. 

 

 
 

Óvodásaink Luther-rózsákat készítettek, 
amik az istentiszteletekről elvihetők! 

Kitehetjük őket autónkra vagy otthonunkban, 
hogy ezzel is ünnepeljük a reformációt! 
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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). 
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Szerdán: 

18 órakor bibliaóra klubszobában. 

Csütörtökön: 

18 órakor ifi−Jugendgruppe az ifiteremben 
(heti váltásban a péntekivel). 

Pénteken: 

15 órakor barkácskör−Bastelkreis a társalgóban, 

18 órakor ifi−Jugendgruppe az ifiteremben 
(heti váltásban a csütörtökivel). 
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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 
XIV. évf. 44. szám. Szerkesztette: Kónyi-Kiss Gáborné dr. 

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

„Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten 
fiainak neveztetnek.” (Mt 5,9) 

Hírlevél 
2022. november 6. 
Ítélet vasárnapja 

Azután szólt a sokasághoz is: Amikor látjátok, hogy 
felhő támad nyugatról, mindjárt azt mondjátok, 
hogy eső jön, és úgy lesz. Amikor pedig déli szél fúj, 
azt mondjátok, hogy hőség jön, és úgy 
lesz. Képmutatók, a föld és az ég jelenségeit 
felismeritek, e mostani időt miért nem tudjátok 
felismerni? De miért nem ítélitek meg magatoktól is, 
hogy mi a helyes? Amikor ellenfeleddel az elöljáró 
elé mégy, még útközben igyekezz megegyezni vele, 
nehogy a bíró elé hurcoljon, és a bíró átadjon a 
börtönőrnek, a börtönőr pedig tömlöcbe vessen 
téged. Mondom neked, nem jössz ki onnan addig, 
amíg meg nem adod az utolsó fillért is. 

(Lk 12,54–59) 
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Lovasi András énekelte: jelentést kutattam 
jelenségben… Vagyis mindazt, ami történik, még úgy 
figyeltem, mint aminek önmagán túl mutató 
jelentősége van – amivel mintha valaki jelezni akarna 
valami fontosat. Aztán persze egy idő után már nem 
kutatjuk ezt a fontosat, csak élünk a mindennapok-
ban. Jézus épp arra figyelmeztet, hogy ne hagyjuk el 
ezt a keresést, hogy vegyük észre, hogy ami történik, 
az jellé válhat számunkra. A nyugati (a Földközi 
tenger felől érkező) szél esőt jelez, a keleti, sivatagi 
szél forróságot. Ha a természet jeleiből tudunk 
olvasni, miért nem tudjuk az Isten jeleit észrevenni? 
Minden, ami történik velünk, Isten figyelmeztetése: 
fontos vagy számomra, figyellek, nincsenek előttem 
rejtett mozdulataid! Épp ezáltal kap méltóságot 
minden döntésünk: még van esélyünk, hogy 
figyeljünk magunkra, hogy kibéküljünk másokkal, 
hogy hozzá idomuljunk az Istentől kapott 
békességhez. Hegedűs Attila 

https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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Megkereszteltük:  
 Blága Eliza Zara kistestvérünket. 

Megáldottuk:  
 Gerhard Ausserhuber és Fazakas 

Katalin testvérünk házasságkötését. 

Elhunyt: 
 Hauer Ernő Teofil testvérünk 86 éves 

korában. Temetése november 14-én, 
hétfőn 13 órakor lesz temetőnkben. 
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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! 

 

 
 

Megjelent gyülekezeti újságunk, a 
Christophoros reformációi száma. Elvihető az 
istentiszteletekről, letölthető honlapunkról: 

sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/20
22-reformacio-reformation.pdf 

 

 
 

November 26-án, szombaton 17 órakor 

adventi koszorúkészítést tartunk az 
Erdészeti Múzeumban (Templom u. 4.), kérjük 

a családok előzetes jelentkezését a lelkészi 
hivatalban. 

 

– 3 – 

II dd ee jj éé bb ee nn   hh ii rr dd ee tt jj üü kk   
• November 13-án, a Szentháromság ünnepe 
utáni utolsóelőtti (reménység) vasárnapon  
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 úrvacsorával. 
15 órakor istentisztelet Balfon. 15 órakor 
úrvacsorás istentisztelet a Fabricius 
szeretetotthonban. 16 órakor istentisztelet 
Fertőszentmiklóson. 

• November 14-én, hétfőn 20 órakor 
nőslénykör (férfi beszélgetőkör) a lelkészi 
hivatalban. 

• November 16-án, szerdán 10 órakor baba-
mama kör a klubszobában. 18 órakor bibliaóra a 
klubszobában. 19 órakor női imaóra a 
klubszobában. 

• November 17-én, csütörtökön 17 órakor 
Wochenpredigt a nagyteremben.  

• November 18-án, pénteken 15 órakor 
barkácskör a társalgóban. 18 órakor ifi az 
ifiteremben. 

• November 19-én, szombaton 10 órakor 
bábcsoport a klubszobában. 18 órakor a 
Fidelissima vegyeskar Pater noster című 
belépőjegyes koncertje a templomban. 

• November 20-án, a Szentháromság ünnepe 
utáni utolsó (örök élet) vasárnapon  
8 órakor magyar nyelvű istentisztelet a 
templomban. 9 órakor német nyelvű 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.  
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ab 6. November 2022 

• Sonntag, 6. November, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

• Mittwoch, 9. November, 16.30 Uhr 
Kindergruppe im Gemeindehaus (Klubraum) 

• Donnerstag, 10. November, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 10. November, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 10. November, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Jugendraum 

• Sonntag, 13. November, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke 

 

Die neue Ausgabe des Christophoros … 
ist erschienen und liegt zum Mitnehmen aus. 
https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf
/2022-reformacio-reformation.pdf 
– Hier ist die Zeitung online erreichbar. 

 

Einladung zum Musikalischen Advent … 
am Freitag, 2. Dezember 2022 um 17 Uhr 
im Gemeindehaus 
Es wirken mit: Péter Kuzsner, Oskar Aizenpreisz, 
die Jugendgruppe mit András Pelikán, die 
deutschen Konfirmanden, Lilla Vajda, Zsombor 
Körmendy, Borcsi Kovács, Pál Horváth, Gabica 
Varga, Barna Cser, Marion Zeisler, Kati Németh, 
Richard von Fuchs, Boróka Varga, Csenge Rév, 
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. 
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