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• Ma, a vízkereszt utáni 3. vasárnapon 
8 órakor magyar nyelvű, 9 órakor német 
nyelvű istentisztelet a templomban. 9 órakor 
gyerek-istentisztelet a nagyteremben – 
mocorgó foglalkozással. 9.45-kor néhány 
perces ünnepség a Himnusz 200. 
évfordulója alkalmából a templom előtt. 
10 órakor magyar nyelvű istentisztelet a 
templomban – csatlakozó úrvacsorával. 
15 órakor istentisztelet Balfon. 15 órakor 
istentisztelet a Fabricius szeretetotthonban. 
16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson. 
16 órakor ünnepség A magyar kultúra napja 
alkalmából a Liszt-központban, előadást tart 
Zsuffa Tünde író, énekel a Fidelissima 
vegyeskar. 

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

• Csütörtökön 17 órakor úrvacsorás 
Wochenpredigt a nagyteremben. 18 órakor ifi 
a kisteremben. 

• Pénteken 15.30-kor a lelkészi hivatalban 
Glaubensgesprächskreis. 

• Szombaton 15 órakor farsangi 
fánkdélután a gyülekezeti házban áhítattal, 
kézműveskedéssel, tombolával és fánk-
kóstolással, várjuk a családok jelentkezését a 
lelkészi hivatalban január 22-éig! 
 

 

Kapható az Evangélikus Élet mai száma 
850 Ft-os áron és a Dunántúli Harangszó téli 

száma 400 Ft-os áron. 
  
 

A 2023-as bibliaolvasó Útmutató és A fény 
felé című áhítatoskönyv megvásárolható a 

pénztárban. 
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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. 

(Ezen a két utóbbi helyszínen az időpontok 
februárban és márciusban megváltoznak!) 

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 a klubszobában. 

Csütörtökön: 
18 órakor ifi−Jugendgruppe a nagyteremben 

(heti váltásban a péntekivel). 

Pénteken: 
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 
XV. évf. 4. szám. Szerkesztette: Dr. Major Tamás 

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

Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, 
északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten 

országában. (Lk 13, 29) 

Hírlevél 
2023. január 22.  

Vízkereszt utáni 3. vasárnap 

Amikor pedig közeledett felemeltetésének ideje, 
elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe, és 
követeket küldött maga előtt. Azok útnak 
indultak, és betértek a samaritánusok egyik 
falujába, hogy szállást készítsenek neki. De nem 
fogadták be, mivel Jeruzsálembe szándékozott 
menni. Látva ezt tanítványai, Jakab és János, így 
szóltak: Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk: 
Szálljon le tűz az égből, és eméssze meg őket!? 
De Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, és 
ezt mondta: Nem tudjátok, milyen lélek van 
bennetek, mert az Emberfia nem azért jött, hogy 
az emberek életét elveszítse, hanem hogy 
megmentse. Azután elmentek egy másik faluba.
 (Lk 9,51–56) 

ÉÉbb rree ss zz ttőő   gg oo nn ddoo ll aatt ookk   
Van, hogy visszautasítanak, megaláznak, 
amikor úgy érezzük, igazságtalanság történik 
velünk. Ebben a történetben Jézust, és benne 
Istent veszik semmibe, őt csúfolják meg. Ő mit 
tesz? Semmit. Persze valamit mégiscsak tesz 
Jézus azzal, hogy megdorgálja a pusztítást 
javasló tanítványokat, és elmegy egy másik 
faluba, halad tovább az útján Jeruzsálem felé. A 
hatalmát nem válaszcsapással demonstrálja. 
Ezzel felveszi a keresztjét. És ezzel teszi a 
legtöbbet a samáriaiakért, a tanítványokért, 
értünk. dr. Tóth Károly 

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

 Erős Szófia és 

 Erős Levente kistestvérünket. 

Elhunyt 
 Pollák Albert Dezsőné sz. Kerling Anna 

testvérünk 85 éves korában.  
Temetése január 23-án, hétfőn 13 órakor 
lesz temetőnkben. 

 

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

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! 

 
 

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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• Január 29-én, a vízkereszt utáni utolsó 
vasárnapon 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. 
15 órakor istentisztelet Balfon. 15 órakor 
istentisztelet a Fabricius szeretetotthonban. 

• Február 1-jén, szerdán 10 órakor baba-
mama kör a klubszobában. 17 órakor 
beiskolázási tájékoztató a jövő évi első 
évfolyamba jelentkezni tervező családoknak a 
Hunyadi iskolában. 18 órakor bibliaóra a 
klubszobában. 19 órakor női imaóra a 
klubszobában. 

• Február 2-án, csütörtökön 17 órakor 
Wochenpredigt a nagyteremben. 

• Február 3-án, pénteken 18 órakor ifi a 
kisteremben. 

• Február 5-én, hetvened vasárnapon 
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 istentisztelet a 
templomban. Délelőtt könyvvásár a templom 
előterében. 15 órakor istentisztelet Balfon. 
15 órakor istentisztelet a Fabricius szeretet-
otthonban. 16 órakor istentisztelet Fertő-
szentmiklóson. 
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ab 22. Januar 2023 

• Sonntag, 22. Januar, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

• Mittwoch, 25. Januar, 16.30 Uhr 
Kindergruppe im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 26. Januar, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 26. Januar, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 26. Januar, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Gemeindehaus 

• Freitag, 27. Januar, 15.30 Uhr 
Glaubensgesprächskreis im Pfarramt 

• Sonntag, 29. Januar, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 2. Februar, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 2. Februar, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Freitag, 3. Februar, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Gemeindehaus 

• Sonntag, 5. Februar, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

• Mittwoch, 8. Februar, 16.30 Uhr 
Kindergruppe im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 9. Februar, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 9. Februar, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 9. Februar, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Gemeindehaus 

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

