
Evangélikus istentiszteleti rend 2010. II. félévben 
Nagyatádon 

 
Istentiszteletek minden hó első és harmadik vasárnapján és ünnepnapok 
első napján. A kezdési időpontok a helyettesítés időszakában, augusztus 

15-ig 13.00 óra, azt követően a korábbi rend szerint 9.00 óra.  

 

Július 18.- 13.00 óra                                                                                                                  

Augusztus 1.- 13.00 óra 

Augusztus 15. – 9.00 óra 

Szeptember 5. 9.00 óra  - úrvacsorai 

Szeptember 18 (szombat de.10 óra) Templomszentelési 

 hálaadó istentisztelet 

Október 10.- 9.00 óra 

Október 31. 9 órai kezdettel – úrvacsorai közös Reformáció ünnepi 

istentisztelet az evangélikus templomban  

 

November 7.-  9.00 óra 

November 22. 9.00 óra  – Emlékezés a gyülekezet halottjaira   

December 5.- 9.00 óra 

December 25. Karácsony ünnepe - 9.00 óra – úrvacsorai  

December 31 – Óév ünnepe 15 órától. 

 

Alkalmainkra mindenkit sok szeretettel hívunk és várunk! 

 
 

Erős vár a mi Istenünk! 

 

Nagyatádi Örömhír 
Az Evangélikus 

Gyülekezet 
alkalmi hírlevele 

2010. július 
 

 

Erős vár a mi Istenünk! 
 
 

A 2010. év igéje (Jn 14,1): 
 

Jézus Krisztus mondja: „Ne nyugtalankodjék a ti 

szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek 

énbennem.” 

 

Kedves Testvérek, Kedves Gyülekezeti tagok! 
 

Az ember szeretné előre látni a jövőt. Szeretnénk 
tudni, hogy mi történik holnap, holnapután, jövőre, 
tíz, húsz vagy akár ötven év múlva. Ha ismernénk a 
holnapot, a holnap gondja már ma nyomná a 
lelkünket. Urunk nem véletlenül mondja, „minden 
napnak elég a maga baja.” 
Az idei esztendő igéjében Jézus arra figyelmeztet, 
ami nehézségeink között a legbiztosabb kapaszkodó. 
A hit, az Istennel való kapcsolat erőforrás!  
A problémák, a gondok kérés nélkül is érkeznek. A 
hívő ember azonban erőt, segítséget, bölcsességet és 
reménységet kaphat ezek hordozásához és 
megoldásához! Tapasztaljuk meg idén is!  Ámen. 



- Az év elején szokásos hírlevél Kendeh László lelkész 
távozása miatt csak most kerül kiküldésre. Az új 
szolgálattevő megérkezéséig (2010. augusztus 15) az 
igehirdetési alkalmakat a Kaposvári Evangélikus 
Gyülekezet látja el. 

- A körzet (Csurgó-Nagyatád-Barcs) istentiszteleti 
alkalmai az új lelkész megérkezéséig sem maradnak el. 
Az év elején összeállított program szerint, hírlevelünk 
végén megjelenített kiírás szerint lesznek megtartva. A 
kezdési időpontok átmenetileg változtak: a szokásos 9 
órás kezdés helyett du. 13 órakor lesznek alkalmaink. Az 
új lelkész megérkezésétől az eredeti időpontokban 
tartjuk istentiszteleteinket. Az ettől eltérő időpontokat 
külön jelezzük. Az erről szóló hirdetéseinket 
figyelemmel kísérhetik a templomajtó hirdető tábláján, 
ill. a Nagyatád TV-hez leadott jelzésünk alapján. 

- Ittzés János, egyházkerületünk püspöke azt az 
ígéretet adta, hogy 2010. augusztus 15-től Györgyi 
Zsolt személyében egy frissen végzett ifjú lelkészt 
küld ki a Csurgó-Barcs-Nagyatádi gyülekezetbe 
szolgálatra. 

- Gyülekezetünk presbitériumának döntése alapján az 
egyházfenntartói járulék mértéke (több, mint 15 év óta) 
az idén sem változott. Keresőképes felnőtteknek havi 
500 Ft (évi 6000), nyugdíjasoknak havi 250 Ft (évi 
3000). Az országosan elvárt és ajánlott összjövedelem       
1 %-ánál ez jóval kevesebb, és nem is lenne elegendő 
gyülekezeti tagjaink egy részének adományai nélkül. 
2010-ben különösen fontos, hogy az adományozók köre 
bővüljön. Szeptemberben lesz 80 éve, hogy a Lelbach 
Keresztély által adományozott telken, Trattner János 
építész tervei alapján felépített templomot felszentelték. 
Ez az évforduló is ösztönzött minket arra, hogy a – régen 
tervbe vett – tetőcserére, felújításra sor kerülhessen. A 
régi palás tető helyett piros cserép-burkolást kap 
templomunk, és a külső vakolat javításán túl a festéssel 

is javítunk megjelenésén. Ez az anyagi erőforrásainkat 
többszörösen meghaladó beruházás kivitelezéséhez az 
önkormányzat támogatásán kívül számítunk az Ön 
segítségére is.  Adományait átadhatja minden 
istentiszteleti alkalmaink után gyülekezetünk 
pénztárosának (Vinkó Sándor), de közvetlen átutalással 
megteheti a Somogyi Takarékszövetkezetnél vezetett 
67000014-11016164 sz. számlaszámunkra, vagy a 
mellékelt csekk felhasználásával. 

- Örömmel tájékoztatjuk, hogy 2006 óta a Nagyatádi 
Evangélikus Közhasznú Alapítvány is segíti gyülekezeti 
céljainkat. A minden évben megtartott hittantáborozás 
támogatásán túl sikerült a templomfelújításhoz is csekély 
tartalékot képezni, ami az idén felhasználásra kerül 
(ebből a forrásból kis méretű un. lélekharang beszerzése 
is megtörténik). Adományát az alapítvány részére is 
eljuttathatja 67000014-11016676 sz. számlaszámra. 
2011-től lesz lehetőség arra, hogy a Magyarországi 
Evangélikus Egyház 0035 technikai számának 
felhasználásán túl a másik 1 % -t alapítványunk javára 
megtegye. Alapítványunk adószáma: 18781368-1-14 

- Gyülekezeti híreinkről, alkalmainkról olvashatnak 
internetes honlapunkon a http://nagyatad.lutheran.hu 
elérhetőségen. 

 
 
A lelkészi hivatal elérhetősége: 

 
2010. augusztus 14-ig:  
7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 39. Telefon: 82/416-467 
Szemerei János mobil száma: 20/824-3888 
Pongrácz Máté mobil száma: 20/824-3500 
 
2010. augusztus 15-től: 
8840 Csurgó, Basakúti u. 2. Telefon: 82/471-968 
Györgyi Zsolt mobil száma: 20/824-8635 
 


