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Istentiszteletek :
Stuttgart-Bad Cannstatt – Október 10. - Szentháromság ünnepe utáni 19. vasárnap
Lutherkirche, Waiblinger-és Martin-Luther-Str. sarkán, vasárnap du. 3-kor istentisztelet úrvacsorával.
Igehirdetés: "Akarsz-e meggyógyulni?" (János 5, I-I 6).
Az istentisztelet után szeretetvendégséget tartunk a gyülekezeti teremben. Sütemény-adományt
örömmel és köszönettel elfogadunk!
Szülök figyelem: Az istentiszteletek alatt gyermek-istentiszteletet is tartunk!
A cannstatti istentiszteletet élőben közvetítjük,
elérhető a https://www.facebook.com/utitars.de alatt.
Stuttgart -Gablenberg -Október 17. -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 is a szokásostól eltérő időpontban 12 órakor kezdődik!
Heilbronn-Sontheim
Októberben és Novemberben nem tartunk istentiszteletet. Szeretettel hívogatunk mindenkit a stuttgarti
alkalmainkra. A következő istentiszteletünk Heilbronn-ban december 19-én lesz.
GYÜLEKEZETI HÍREK
Az www.utitars.de c. honlapunkon megtalálhatók az aktuális meghívók
és Gémes István nyug. lelkészünk igehirdetései is.
A gyülekezeti Facebook-oldalon utólag is lehívhatók az élő-adásban közölt istentiszteleteink:
https://www.facebook.com/utitars.de
***
A Beszélgető kör jelenleg szünetel.
A Fiatal családok beszélgető köre találkozót, kirándulást tervez,
lehet érdeklődni a Vita családnál (norbivita@gmail.com).
***
Gyülekezetünk kontószáma: Ungarischer Ev.-Luth. Seelsorgedienst in Deutschland,
(IBAN) DE 58 6005 0101 0001 1800 84 - (BIC) SOLADES
Szeretettel várunk mindenkit !
a presbitérium és a lelkészek
Istentisztelet-tartásnak érvényben levő feltételei alapján:
 Továbbra is kötelező a távolságtartás és a személyes higiénia. Fertőtlenítőszer van a bejáratnál készenlétben.
 Családok hozzátartozóikkal együtt ülhetnek (max. 25 személy).
 Az istentisztelet alatt kötelező az orr-száj-maszk viselése.
 Mindenkinek ki kell töltenie egy jelenléti lapot (név, cím, telefon). Családonként egy lap elegendő, de minden jelenlevő
személyt fel kell rajta tüntetni. A lapokat négy hétig megőrizzük és után megsemmisítjük. Esetleges infekció esetében
kötelesek vagyunk a jelenléti lapokat az ellenőrző szerveknek átadni.
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.

