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A Soproni Evangélikus Egyházközség tagjainak 

 

Kedves Testvérünk! 
 

Szeretettel hívjuk istentiszteleteinkre és többi alkalmunkra. Hosszú szünet után 

szeptember elején hétközi alkalmaink is újraindulhattak, érdemes bekapcsolódni 

ezeknek az életébe. Meggyőződésünk, hogy mindannyiunknak nagy szüksége van Isten 

igéjének hallgatására, a közösség személyes megélésére. A kijárási korlátozások idején 

megtapasztalt hiány különösen is arra bátoríthat minket, hogy amikor 

összegyűlhetünk, éljünk a lehetőséggel. Alkalmaink listáját a levél hátoldalán 

olvashatja, de tájékozódhat róluk gyülekezetünk honlapjáról (sopron.lutheran.hu) és 

hetenkénti hírlevelünkből is, amit emailben is megkaphat, ha az evhirlev@gmail.com 

címen kéri.  

Gyülekezetünk tagjainak befizetéseiből működik. Az egyházfenntartói 

járuléknak gyülekezetünkben nincs kötelező minimumösszege. Presbitériumunk 

2017-ben egy ajánlást fogalmazott meg: Ha a gyülekezeti tagok közül az aktív keresők 

havi 1500 Ft-ot fizetnének be egyházfenntartói járulékként, akkor meglenne a kellő 

fedezet a gyülekezet működéséhez. Természetesen ennél kisebb támogatást is 

köszönettel fogadunk. Kérjük, ha eddig nem tette, egy Ön által meghatározott 

összeggel „egyházfenntartói járulék” megjelöléssel járuljon hozzá egyházközségünk 

működéséhez. Ezt befizetheti személyesen pénztárunkban (hétfőtől csütörtökig 8 és 

12 óra között), online bankkártyás fizetéssel a perselypenz.lutheran.hu oldalon, 

átutalhatja bankszámlánkra (száma: 11737083-20006895-00000000), feladhatja a 

templomban és a lelkészi hivatalban elérhető csekken. 

Reméljük, hogy a járvány újabb hulláma nem lehetetleníti el a közösségi 

összejöveteleket. Ha a fertőzésveszély miatt mégis távol maradna alkalmainktól, 

ajánljuk a gyülekezetünk honlapján és Facebook-oldalain 2020 márciusa óta nagy 

számban közzétett videóáhítatokat, igehirdetésekről készült videókat, 

hangfelvételeket, leírt szövegeket. 

Lelkészeink és hivatali munkatársaink szívesen fogadják megkeresését, örülünk, 

ha intenzívebben be tud kapcsolódni gyülekezetünk életébe. 

Erős vár a mi Istenünk! Tisztelettel a Soproni Evangélikus Egyházközség 

nevében: 
 

Sopron, 2021. október 21. 
 

Dr. Tóth Károly igazgató lelkész s. k. Stinner Dávid felügyelő s. k. 

https://sopron.lutheran.hu/
https://sopron.lutheran.hu/
https://perselypenz.lutheran.hu/


Felnőtt alkalmaink  
istentiszteletek minden vasárnap és egyházi ünnepen, 8 és 10 órakor a templomban 
A hónap utolsó vasárnapján és nagyünnepeken áldozati gyűjtéssel. 

A 8 órai istentisztelet a hónap 1. vasárnapján úrvacsorás. 

A 10 órai istentisztelet minden vasárnap csatlakozóan úrvacsorás, a hónap 1. vasárnapján: „Tízórai” – 
lelki táplálék mindannyiunknak, új zenés, úrvacsorás istentisztelet, a hónap 2. vasárnapján: személyes 
igei áldással, a hónap 3. vasárnapján: úrvacsorás istentisztelet. 

További helyszínek: 

kórházkápolna: a hónap 1. vasárnapján 16 órakor 

Balf – templom: minden vasárnap 15 órakor (a hónap 3. vasárnapján és nagyünnepek első napján 
úrvacsorás) 

Fertőszentmiklós – református gyülekezeti terem (Petőfi u. 62.): a hónap 2. és 4. vasárnapján 
16 órakor, nagyünnepek első napján 16.15-kor úrvacsorás 

szerdai bibliaóra minden szerdán, 18 órakor a kisteremben 
 

női imaóra a hónap 1. és 3. csütörtökén, 19 órakor a klubszobában 
 

nőslénykör (férfi beszélgetőkör) a hónap 2. hétfőjén, 20 órakor a klubszobában 
 

barkácskör minden pénteken, 15 órakor a társalgóban 

Gyermek- és ifjúsági alkalmaink 
gyerek-istentisztelet, mocorgó foglalkozással minden vasárnap, 9 órakor a nagyteremben 
Két csoportban, a legkisebbeknek párhuzamos „mocorgó” foglalkozással. 

gyerek-istentiszteleti teaház: 
    a hónap 2. vasárnapján, a gyerek-istentisztelet után a kisteremben 
 

baba-mama kör  a hónap 1. és 3. szerdáján, 10 órakor az ifiteremben (Templom u. 12.) 
 

FiFi (fiatal ifi) a hónap 2. szombatján 9 órakor a kisteremben 
 

bábcsoport a hónap 3. szombatján 10 órakor a kisteremben 
 

ifi- Jugendgruppe 
 csütörtökönként és péntekenként felváltva 18 órakor az ifiteremben (Templom u. 12. ) 

Deutschsprachige Veranstaltungen 
Deutschsprachiger Gottesdienst  sonntags um 9 Uhr in der Kirche 
Am 2. Sonntag im Monat feiern wir den deutschen Gottesdienst mit Abendmahl. 
 

Wochenpredigt  donnerstags um 17 Uhr im Gemeindesaal 
Am letzten Donnerstag im Monat feiern wir die Wochenpredigt mit Abendmahl. 
 

Kindergruppe  einmal Mittwoch und einmal Samstag im Monat  
 

Jugendgruppe 
 zweisprachig abwechselnd donnerstags und freitags um 18 Uhr im Jugendraum 
 

Glaubensgesprächskreis  2. und 4. Freitag im Monat um 15.30 Uhr im Pfarramt 


