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• Január 8-án, a vízkereszt utáni 1. 
vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű 
istentisztelet a templomban. 9 órakor német 
nyelvű úrvacsorás 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 – csatlakozóan teaház a 
nagyteremben. Délelőtt könyvvásár a 
templom előterében. 15 órakor istentisztelet 
Balfon. 15 órakor istentisztelet a Fabricius 
szeretetotthonban. 16 órakor istentisztelet 
Fertőszentmiklóson. 
• Január 9-én, hétfőn 20 órakor nőslénykör 
(férfi beszélgetőkör) a lelkészi hivatalban. 

• Január 10-én, kedden 17 órakor 
presbitériumi ülés a szeretetotthonban. 

• Január 11-én, szerdán 16.30-kor 
Kindergruppe a klubszobában. 18 órakor 
bibliaóra a klubszobában. 
• Január 12-én, csütörtökön 17 órakor 
Wochenpredigt a nagyteremben. 18 órakor 
ifi/Jugendgruppe a kisteremben. 
• Január 13-án, pénteken 15 órakor ünnepi 
istentisztelet a szeretetotthonban, aminek 
keretében beiktatják tisztségébe Hegedűs 
Attilát, az intézmény megválasztott lelkészét, 
igét hirdet Szemerei János püspök. 15.30-kor 
Glaubens-gesprächskreis a lelkészi 
hivatalban. 

• Január 14-én, szombaton 9.30-kor Fifi-kör 
(fiatal ifi) a klubszobában. 
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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 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. 2. szám. Szerkesztette: Dr. Garab József 

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

Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. 
(Róm 8,14) 

Hírlevél 
2023. január 8.  

Vízkereszt utáni 1. vasárnap 

Jézus mondja: Ti vagytok a föld sója. Ha 

pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét 

visszaadni? Semmire sem való már, csak 

arra, hogy kidobják, és eltapossák az 

emberek. Ti vagytok a világ világossága. 

Nem rejthető el a hegyen épült város. 

Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a véka 

alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy 

világítson mindenkinek a házban. Úgy 

ragyogjon a ti világosságotok az emberek 

előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és 

dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.  

(Mt 5,13–16) 

ÉÉbb rree ss zz ttőő   gg oo nn ddoo ll aatt ookk   
Nem magánügy a hitünk, hanem olyasvalami, 

amit látható módon kell megélnünk. Jézus 

szavai útmutatást adnak erre nekünk, de ne 

féljünk tőle, mint feladattól. Sokkal inkább a 

megajándékozottság örömét adhatja ez 

nekünk, hogy az örömhír, az evangélium 

terjesztésének munkájába minket is 

munkatársul vesz Urunk. Éljünk ezzel a 

lehetőséggel! Pelikán András 

https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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Eltemettük  
 Joó Sándorné született Schrantz Ilona 92 

évet élt testvérünket és 

Elhunyt 
 Váti Imréné született Tímár Éva 

testvérünk 88 éves korában.  
Temetése január 11-én, szerdán 11 órakor 
lesz temetőnkben 

 

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

Gyülekezetünk presbitériuma nevében 
boldog új évet kívánunk 

minden kedves testvérünknek! 
 

  
 

A 2023-as év igéje: 
„Te vagy a látás Istene.” (1Móz 16,13) 

 

  
 

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! 

 

 
 

A 2023-as bibliaolvasó Útmutató 
megvásárolható a pénztárban  

és a vasárnap délelőtti könyvvásáron. 
 
 

Múzeumunk rendszeres nyitva tartással  
várja a látogatókat:  

hétfőn és szerdán 8 és 15 óra között. 
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• Január 15-én, a vízkereszt utáni 2. 
vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű 
istentisztelet a templomban. 9 órakor német 
nyelvű istentisztelet a templomban – 
csatlakozóan Kirchenkaffee a gyülekezeti 
házban. 9 órakor gyerek-istentisztelet a 
nagyteremben – mocorgó foglalkozással. 10 
órakor magyar nyelvű úrvacsorás 
istentisztelet a templomban. 15 órakor 
úrvacsorás istentisztelet Balfon. 15 órakor 
istentisztelet a Fabricius szeretetotthonban. 

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

• Január 19-én, csütörtökön 17 órakor 
Wochenpredigt a nagyteremben.  
• Január 20-án, pénteken 18 órakor 
ifi/Jugendgruppe a kisteremben. 
• Január 21-én, szombaton 10 órakor 
bábcsoport a klubszobában. 

ÖÖ kk uu mm ee nn ii kk uu ss   ii mm aa hh éé tt   
Valamennyi istentisztelet  

17 órakor kezdődik. 

január 16., hétfő – Szentlélek-templom: 
Dr. Tóth Károly evangélikus lelkész 

január 17., kedd – domonkos templom: 
Dr. Barta Zsolt református lelkész  

január 18., szerda – református templom: 
Pelikán András evangélikus lelkész 

január 19., csütörtök – református templom: 
Németh István római katolikus plébános 

január 20., péntek – evangélikus templom: 
Barta Lívia református beosztott lelkész 

január 21., szombat – evangélikus templom: 
Mészáros Domonkos OP római katolikus 
szerzetespap 
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ab 8. Januar 2023 

• Sonntag, 8. Januar, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke 

• Mittwoch, 11. Januar, 16.30 Uhr 
Kindergruppe im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 12. Januar, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 12. Januar, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 12. Januar, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Gemeindehaus 

• Freitag, 13. Januar, 15.30 Uhr 
Glaubensgesprächskreis im Pfarramt 

• Sonntag, 15. Januar, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 
anschl.: Kirchenkaffee im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 19. Januar, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 19. Januar, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Freitag, 20. Januar, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Gemeindehaus 

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

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

 

Christophoros – Weihnachtsausgabe 
Online ist der Christophoros erreichbar unter: 

https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/p
df/2022-karacsony-weihnachten.pdf 

https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2022-karacsony-weihnachten.pdf
https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2022-karacsony-weihnachten.pdf

