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MEGHÍVÓ – 2020 OKTÓBER
– GYÜLEKEZETÜNK 73 ÉVES –

Istentiszteletek :
Stuttgart-Bad Cannstatt – Október 11. – Szentháromság ünnepe utáni 18. vasárnap
Lutherkirche, Waiblinger- és Martin-Luther-Str. sarkán, du. 3 órakor istentisztelet úrvacsorával
újkenyérre. Igehirdetés: „Az élő és a halott hitről” (Jakablevél 2,14-26). Az istentisztelet után
szeretetvendégséget tartunk a korona-előírásoknak megfelelően (l.hátoldal). Mindenkit szeretettel látunk
a gyülekezeti teremben.
Szülők figyelem! Az istentisztelet alatt gyermek-istentiszteletet tartunk!
Stuttgart – Gablenberg – Október 18. – Nemzeti ünnep
Bruder-Klaus-Kirche, Albert-Schäffle-Str.3, délben 12 órakor ökumenikus ünnepi istentisztelet.
Az istentisztelet után Október 23-i megemlékezés a templomban.
Figyelem: idén a szokásostól eltérő időpontban 12 órakor kezdődik!!! Előzetes név-szerinti jelentkezés
szükséges az okt.11-i istentiszteleten, ill. a titkárságon és a lelkészi hivatalban.
Heilbronn-Sontheim – Október 18. – Szentháromság ünnepe utáni 18. vasárnap
Matthäuskirche, Lauffenerstr. 7, vasárnap du. 3 órakor istentisztelet úrvacsorával újkenyérre. Az
igehirdetés alapigéje Józsué 8, 30-35. Az istentisztelet után mindenkit hívogatunk szeretetvendégségünkre
a gyülekezeti terembe.

SZEPTEMBERI GYÜLEKEZETI HÍREK
A keddi Beszélgető kör újból indul:
Október 13-án és november 3-án 19 órakor
Figyelem! Új helyszín: a cannstatti Luther-templom kápolnája.
***
Gyülekezeti kirándulást szervezünk Winnenden-be november 7-én 10-16 óráig.
Részletes információ az októberi istentiszteleten.
Jelentkezni lehet a titkárságon, ill. a lelkészi hivatalban.
***
A Fiatal családok beszélgető köre szabadidős programot,
ill. internetes találkozót szervez. Néhány nappal előtte jelezzük whatsapp-en.
Érdeklődni lehet a Vita családnál (norbivita@gmail.com).
***
A megújult honlapunk elérhető az ismert címen: www.utitars.de
***
Gyülekezetünk kontószáma: Ungarischer Ev.-Luth. Seelsorgedienst in Deutschland,
(IBAN) DE 58 6005 0101 0001 1800 84 - (BIC) SOLADES

a presbitérium és a lelkészek
ADATVÉDELMI ÉRTESÍTŐ
A személyes adatok védelméről és kezeléséről szóló Európai Uniós adatvédelmi rendelet érvénybelépésével 2018. május 26-tól csak
hozzájárulásával kezelhetjük adatait. Személyes adatait nem adjuk tovább, kizárólagosan csak arra használjuk, hogy postai, ill.
digitális úton kiküldjük a körlevelünket. Amennyiben nem tart igényt körlevelünkre, ill. nem járul hozzá, hogy címét a
megnevezett célra felhasználjuk, a fenti címen jelezze ezt és azonnal töröljük címtárunkból.

Istentisztelet-tartásnak feltételei az Evangelischer Oberkirchenrat 2020 június 26-i és
augusztus 2-i rendelete alapján
1. A hívek egymástól 2m távolságban kell továbbra is üljenek az erre kijelölt helyeken. Azonban
családok a hozzátartozóikkal egymás mellé ülhetnek. Szabad újra a karzatot is használni.
2. Fertőtlenítőszer van a bejáratnál készenlétben.
3. Gyülekezeti éneklés csak maszkkal van engedélyezve.
4. Gyermekistentisztelet, úrvacsora, keresztelő, konfirmáció, esküvő, temetés megtartása
engedélyezett a fenti higiéniai előírások betartásával.

Gyülekezeti ház használata az Evangelischer Oberkirchenrat 2020 július 8-i rendelete alapján
1. A gyülekezeti házban is be kell tartani az 1,5m-es távolságot egymástól.
2. Járkálni a házon belűl csak orr-száj-maszkkal szabad, a helyünkön ülve szabad levenni a
maszkot.
3. Mindenkinek ki kell töltenie egy jelenléti lapot (név, cím, telefon / E-Mail). Ezeket 4 hét után
meg kell semmisíteni.
4. A konyhában csak az erre kijelölt személyek tartózkodhatnak. A konyhában és felszolgálás
közben maszk viselése kötelező.
5. Fertőtlenítőszer van a terem bejáratánál és az vécékben.

