
Evangélikus istentiszteleti rend 2014-bam  

Nagyatádon 
 

Az Istentiszteleteket 11 órakor tartjuk. 
Január Július 
6. Vízkereszt ü.  
20. Vízkereszt u. u. vas. 7. Szenth.ü.u. 6.vas. Úrvacsora 
21-től Ökumenikus imaheti alkalmak 21. Szenth.ü.u. 8. vas. 
 
Február Augusztus 
3. Hatvanad vas.Úrvacsora 4. Szenth.ü.u. 10. vas.  
17. Böjt 1.(Invocavit) vas. 18. Szenth.ü.u. 12. vas. 
 
Március Szeptember 
3. Böjt 3.(Oculi) vas. 1. Szenth.ü.u. 14. vas. 

Úrvacsora 
29. Nagypéntek                                                    15.Szenth.ü.u. 16.vas. 
31. Húsvét vas. Úrvacsora  
 
Április Október 
14. Húsvét ünnepe u.2.vas.                                         6. Szenth.ü.u. 19. vas. Aratásért 

hálaadó Istentisztelet 
28. Húsvét ünnepe u. 4.vas.                                       20. Szenth.ü.u. 21. vas. 

31. Ref.ü. a református 
templomban, 
Úrvacsora 

Május November 
 
5. Húsvét ü.u. 5.vas. 10. Szenth.ü.u.u.e. (ítélet) vas. 
19. Pünkösd ünnepe, Úrvacsora 24. Szenth.ü.u. utolsó vas. 

Emlékezés a gyülekezet 
halottaira 

 
Június December 
 
2. Szenth.ü.u. 1. vas. 8. Advent 2. vas. 
16. Szenth.ü.u. 3. vas. 25. Karácsony ünnepe, 

Úrvacsora 
 31. Óév estéje 15:00 órakor 
 

Alkalmainkra mindenkit sok szeretettel hívunk és várunk! 
Erős vár a mi Istenünk! 

 

Nagyatádi Örömhír 
Az Evangélikus Gyülekezet 

alkalmi hírlevele 

2013. április 
 

Erős vár a mi Istenünk! 
 

A 2014. év igéje (Zsid 13; 14): 

„Mert nincs itt maradandó városunk, hanem az 
eljövendőt keressük.” 

Kedves Testvérek, Kedves Gyülekezeti tagok! 
Mi változik, és mi állandó, kérdezhetjük. Erre a 
kérdésre valaki viccesen és válaszképpen azt mondta 
„az adó és az adózás, na az biztos pont”. Egy stabil 
pont az életünkben, de mégis változó, néha csökken, 
többnyire emelkedik. Akkor hát mi az a stabil pont, 
amire az ember biztosan állhat, alapozhat és építhet? 
Mi az, ami állandó ebben a változó világban? Sokan 
keresik a választ, és sokan megelégednek fél 
válaszokkal is, fél igazságokkal is. A Biblia szerint nincs 
semmi a földön, ami állandó. Csak Isten Szeretete, 
Hűsége, ami Örök és Állandó. A fantasztikus az, hogy 
Isten ezt az Örök Állandót felkínálta számunkra, 
támpontot adott az embernek. Jézust adta számunkra, az 
Isten Jézust adta, és vele önmagát mindenkinek, aki 
Jézust befogadja. A Jn 10, 30-ban ezt mondja 
Jézus:”Én és az Atya egy vagyunk” Valóban az Isten 
Állandót adott számunkra az egyetlen Állandót. 
Fogadjuk el, fogadjuk be, adjuk át az Állandónak az 
életünket. Ámen. 



 
 
 

- Köszönjük a testvérek adományait és 

teherhordozását. Isten áldja az adakozókat és az 

adományik helyes felhasználását! 

 

- Gyülekezetünk presbitériumának döntése alapján 

az egyházfenntartói járulék mértéke  az idén csak 

kis mértékben változott. Keresőképes 

felnőtteknek havi 600 Ft (évi 7200), 

nyugdíjasoknak havi 300 Ft (évi 3600). Az 

országosan elvárt és ajánlott összjövedelem 1 %-

ánál ez jóval kevesebb, és nem is lenne elegendő 

gyülekezeti tagjaink egy részének adományai 

nélkül. 

 

- Kérjük a testvéreket, ha Isten lelke arra indítja, 

önöket, támogassák gyülekezetünket 

adományaikkal. 

 

- Adományaikat 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. 

 

 

- A Somogy Megyei Bíróság 2006 tavaszi bejegyezése 

alapján, Nagyatádi Evangélikus Közhasznú Alapítvány 
néven működő szervezetünk is várja adományait. Az 

alapítványi forma megteremti a lehetőségét a pályázati 

források igénybevételére későbbi beruházásainkhoz, épület 

felújításhoz. Természetesen lehetőség arra is, hogy 

adományait a mellékelt csekk felhasználásával vagy 

átutalással fogadni tudjuk.  

- Működése óta először 2011-ben élhettünk az 1 %-os 

felajánlások fogadásával, ami sikeres volt. Ezúton is 

köszönjük, hogy minket választottak! A most jóváírt 

17.000 Ft-t hittantáborozók támogatására, templomunk 

belső berendezéseinek újítására, rászoruló, idős testvéreink 

támogatására, valamint egy, a gyülekezetünk történetét 

bemutató kiadvány összeállítására, megjelentetésére 

fordítjuk. Kérjük, hogy adóbevallást készítő ismerőseik 

körében is ajánlják az alapítványunk adószámának 

feltüntetésével történő felajánlást!  

- Alapítványunk adószáma: 18781368-1-14 
- Az alapítvány számlaszáma:  

67000014-11016676-00000000. 
- Gyülekezeti híreinkről, alkalmainkról olvashatnak 

internetes honlapunkon a http://nagyatad.lutheran.hu 

elérhetőségen. 

 
A lelkészi hivatal elérhetősége: 
8840 Csurgó, Basakúti u. 2. Telefon: 06-82/471-968 

Györgyi Zsolt mobil száma: 06-20/824-8635 

E-mail: zsolt.gyorgyi@lutheran.hu 

Helyi elérhetőség: 
Varga Vince gondnok 06-30/636-0840 


