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Istentiszteletek :
Stuttgart-Bad Cannstatt – November 14. – Az egyházi év utolsóelőtti vasárnapja
Lutherkirche, Waiblinger- és Martin-Luther-Str. sarkán, vasárnap du. 3-kor istentisztelet.
Igehirdetés: „Hiánycikk: Irgalom, szeretet, türelem” (Lukács 6,36). Az istentisztelet egyben lezárja az
idei Őszi Konferenciát. A perselypénzt ezúttal a dunaújvárosi evangélikus gyülekezet számára kérjük,
a Fellbach-ból származó orgona felépítésére. Az istentisztelet után szeretetvendégséget tartunk a
gyülekezeti teremben, ahol Pikulszki Anna előadásában megemlékezünk Tours-i Márton püspökről.
Szülők figyelem: Az istentiszteletek alatt gyermek-istentiszteletet is tartunk!
A cannstatti istentiszteletet élőben közvetítjük,
elérhető a https://www.facebook.com/utitars.de alatt.
Heilbronn-Sontheim
Novemberben nem tartunk istentiszteletet. Szeretettel hívogatunk mindenkit a stuttgarti alkalmainkra.
A következő istentiszteletünk Heilbronn-ban december 19-én lesz.
GYÜLEKEZETI HÍREK
Idén újból megtartjuk az ŐSZI KONFERENCIÁT november 13-án és 14-én
a Stuttgarti Liszt Intézet, Magyar Kulturális Központ nagytermében (Christophstr. 7, Stuttgart).
Lásd a részletes meghívót a hátoldalon!
***
Az www.utitars.de c. honlapunkon megtalálhatók lelkészeink igehirdetései.
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.
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47. Őszi Konferenciára
Stuttgart, 2021. november 13.-14.

”Egymásra utaltak – Egymásra utaltan”
Emberi kapcsolataink alakulása a krízishelyzetben
Személyes kapcsolatainkat erősen próbára tették az elmúlt másfél év járványügyi
intézkedései: „social distancing”, az AHA-szabály (Abstand – Händewaschen – Atemschutz)
és a látogatási tilalmak (unokák – nagyszülők, kórházi betegek, öregotthon gondozottjai –
hozzátartozók, születők-szülők – haldoklók). Az óvodák és iskolák bezárása, sok esetben a
„home-office” bevezetése, a kulturális élet szinte teljes lezárása, ideiglenesen még az
istentiszteletek megszüntetése is mély nyomot hagyott társadalmunkban. A teljes lezárás
„lockdown” idején egzisztenciák kerültek veszélybe, nem kevés családban a feszültség
erőszakba és szétbomlásba torkollott. A társadalom megosztottsága megnövekedett – nem
utolsósorban a kormányok sokszor érthetetlen és egymásnak ellentmondó intézkedései és a
zavaros gazdasági érdek-összeszövődések miatt.
Mit tanulunk mindebből? Milyen felismerésekre jutunk, amit a kapcsolati rendszerünk
hirtelen felmerülő hiánya váltott ki? Hogy nincs, ami eddig magától értetődőnek tűnt? Milyen
segítséget nyújt ehhez a kérdéshez Isten igéje?
A bevált módon előadásokkal, kerekasztallal, beszélgetésekkel és persze áhítatokkal
közelítjük meg a témát és járjuk körül a kérdéseket.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A konferencia helye: Liszt Intézet, Magyar Kulturális Központ, Christophstr. 7, Stuttgart.
Elérhetősége: S-Bahn („Stadtmitte” megálló, onnan gyalog 8 perc); villamos (U-Bahn
„Österreichischer Platz” megálló, 4 perc gyalogút). Aki autóval jön helyet kaphat az
épület alatti mélygarázsban (fizetős).
Időpont: november 13., szombat reggel 9-től november 14., vasárnap estig.
Étkezés: A belvárosban számos étkezési lehetőség van. Mindenki saját szervezésben oldja
meg az ebédet. Az intézetben kávét és ásványvizet kínálunk.
Figyelem: a konferencia idejére a törvény előírja a „3G“ -szabályt.
A SarsCov2-elleni oltással, ill. gyógyultsági -igazolással nem rendelkező személyeknek
lehetősége van helyben egy tesztet (Spucktest) elvégezni.
A mielőbbi jelentkezéseket kérjük a Ludroczki házaspárhoz
(07150/3517593 vagy ludroczkiangela@yahoo.com)

