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Istentiszteletek :
Stuttgart-Bad Cannstatt – December 13. – Ádvent 3. vasárnapja
Lutherkirche Waiblinger- és Martin-Luther-Str. sarkán du. 3 órakor istentisztelet
Igehirdetés: „Az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az ő útjait” (Lukács 1,67-79).
Szülők figyelem! Gyermek-istentisztelet jelenleg nem tartunk!
A templom végében a kisasztalon kifestőlapok bibliai témával és ceruzák találhatók.
Heilbronn-Sontheim – December 20. – Ádvent 4. vasárnapja
Matthäuskirche Lauffenerstr. 7 vasárnap du. 3 órakor istentisztelet úrvacsorával
Igehirdetés: „Van-e valami lehetetlen az Úr számára?” (1.Mózes 18,1-2.9-15).
Stuttgart-Bad Cannstatt – December 25. – Karácsony ünnepe
Lutherkirche Waiblinger- és Martin-Luther-Str. sarkán du. 3 órakor istentisztelet úrvacsorával
Igehirdetés: „Isten fiáról szól az evangélium …” (Róm. 1,1-7)
Figyelem! A karácsonyi istentiszteletre előzetes bejelentkezést kérünk:
ungarischstuttgart.church-events.de
ill. telefonon / drótpostán (l.fent)
=> A járványügyi intézkedéseknek megfelelve szeretetvendégséget jelenleg sajnos nem tarthatunk. <=
DECEMBERI GYÜLEKEZETI HÍREK
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy dr. Ritter Lajos november 14-én elhunyt.
Temetése december 11-én lesz 14 órakor a degerlochi Neuer Friedhof-ban.
***
A www.utitars.de honlapunkon lehívható lelkészünknek
ádventi videó-üzenete, amit a Magyarországi Evangélikus Egyház felkérésére
a www.evangelikus.hu portál számára készített.
***
Mind a Beszélgető kör, mind a Fiatal családok beszélgető köre jelenleg szünetel.
***
Gyülekezetünk kontószáma: Ungarischer Ev.-Luth. Seelsorgedienst in Deutschland,
(IBAN) DE 58 6005 0101 0001 1800 84 - (BIC) SOLADES
Szeretettel várunk mindenkit az istentiszteleteinkre!
Áldott ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
a presbitérium és a lelkészek
Istentisztelet-tartásnak feltételei az Evangelischer Oberkirchenrat 2020 október 17-i rendelete alapján (változatlanul
érvényes dec.20-ig)
 A hívek továbbra is egymástól 2m távolságban kell üljenek az erre kijelölt helyeken. Csak egy háztartásban élők
ülhetnek közvetlen egymás mellett.
 Fertőtlenítőszer van a bejáratnál készenlétben.
 Az istentisztelet egész ideje alatt kötelező a orr-száj-maszk viselése.
 Zárt helységben nem engedélyezett a közös éneklés, csupán szólista, ill. 4-5 tagú kórus énekelhet.
 Gyermek-istentisztelet, úrvacsora, keresztelő, konfirmáció, esküvő, temetés megtartása engedélyezett a higiéniai
előírások betartásával.
 Mindenkinek ki kell töltenie egy jelenléti lapot (név, cím, telefon). Családonként egy lap elegendő, de minden
személyt fel kell rajta tüntetni. Ezeket megőrizzük és négy hét után megsemmisítjük. Esetleges infekció esetében
kötelesek vagyunk az ellenőrző szerveknek a jelenléti lapokat átadni.

Az alábbi adventi üzenetet kaptuk a nálunk is többször járt Fabiny Tamás-tól,
a Magyarországi Evangélikus Egyház püspök-elnökétől:
Kedves Testvérem!
"Annus horribilis" - szörnyű esztendő az, ami lassan talán magunk mögött
hagyhatunk? Elsősorban a járványhelyzet miatt valóban rendkívül próbás
év vége felé tartunk. Ebben a helyzetben különösen is össze kell
fognunk, imádkoznunk kell egymásért. Ennek jegyében a csatolt
videóüzenetben küldöm áldáskívánásomat a külhoni magyar testvéreknek és
a diaszpóra magyarság minden tagjának. A trianoni trauma 100.
évfordulójának éve a nemzeti összefogás esztendeje is. Csoóri Sándor
szava nemcsak a magyarok, hanem a keresztyének összefogására is
fokozottan érvényes: "Látnunk kell egymást, hogy láthatók legyünk,
hallanunk egymást, hogy hallhatók".
https://youtu.be/lZwmDVmpnIc
Köszöntelek titeket a bibliaolvasó Útmutató 2021-es igéjével: Jézus
Krisztus mondja: "Legyetek irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas!"
(Lk 6,36).
Áldott ádventet és karácsonyt kívánok!
Dr. Fabiny Tamás
elnök-püspök
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 24.
Tel.: +36 1 394-2335
http://eszak.lutheran.hu
www.facebook.com/eszakievangelikusegyhazkerulet

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.

