
november 1., csütörtök 
 

14 óra, Alvégi temető – istentisztelet 
14 óra, Felvégi temető - istentisztelet 
17 óra, gyülekezeti ház – istentisztelet 
 

november 2., péntek 
 

8 óra, gyülekezeti ház – áhítat 
17.30 óra, gyülekezeti ház – énekkari próba 
 

november 3., szombat 
 

18 óra, Luther-sarok – ifjúsági óra 
 

november 4., vasárnap 
 

10 óra, templom – gyülekezeti istentisztelet 
úrvacsorával 
17 óra, templom – vespera 
 

november 5., hétfő 
 

17 óra, gyülekezeti terem – bibliaóra. Hegyek 
a Bibliában: Garizim, a dialógus hegye 
 

november 6., kedd 
 

8 óra, gyülekezeti ház – áhítat 
14.30 óra, gyülekezeti ház – áhítat 
(Fénysugár Nyugdíjas Egyesület) 
17 óra, gyülekezeti ház – imaóra 
17.30 óra, gyülekezeti ház – énekkari próba 
 

november 7., szerda 
 

16 óra, gyülekezeti terem – nyugdíjas 
pedagógusok összejövetele 
 
 

november 8., csütörtök 
 

14 óra, Ezüst Fenyő Otthon – áhítat 
15 óra, Platán Otthon – áhítat 
17 óra, gyülekezeti ház – istentisztelet 
18 óra, gyülekezeti ház – Férfiak sátra 
bibliaóra 
18 óra, Lelkészi Hivatal – Márta-kör 
 

november 9., péntek 
 

8 óra, gyülekezeti ház – áhítat 
 

november 10., szombat 
 

18 óra, Székács Iskola – Márton-bál 2018 
 

november 11., vasárnap 
 

9 óra, Győry-terem – családi istentisztelet 
10 óra, templom – gyülekezeti istentisztelet 
10 óra, gyülekezeti terem – tipegő 
istentisztelet 
11 óra, Fazekasvarsánd – ünnepi istentisztelet 
16 óra, Fazekasvarsánd – VoG-koncert  
 

november 12., hétfő 
 

17 óra, gyülekezeti ház – Lelki Támogató 
Közösség alkalma. A Dávid király c. olasz film 
vetítése 
 

november 13., kedd 
 

8 óra, gyülekezeti ház – áhítat 
14.30 óra, gyülekezeti ház – áhítat 
(Fénysugár Nyugdíjas Egyesület) 
17 óra, gyülekezeti ház – imaóra 
17.30 óra, gyülekezeti ház – énekkari próba 

november 15., csütörtök 
 

17 óra, gyülekezeti ház – istentisztelet 
úrvacsorával 
18 óra, gyülekezeti ház – Márta-kör 
 

november 16., péntek 
 

8 óra, gyülekezeti ház – áhítat 
 

november 17., szombat 
 

18 óra, Luther-sarok – ifjúsági óra 
 

november 18., vasárnap 
 

9 óra, Győry-terem – családi istentisztelet 
10 óra, templom – gyülekezeti istentisztelet 
az ifjúság szolgálatával, utána kávé, tea, 
kötetlenség a gyülekezeti házban 
 

november 19., hétfő 
 

17 óra, gyülekezeti terem – bibliaóra. Hegyek 
a Bibliában: Hattín, a tanítás és a csodák 
hegye 
 

november 20., kedd 
 

8 óra, gyülekezeti ház – áhítat 
14.30 óra, gyülekezeti ház – áhítat 
(Fénysugár Nyugdíjas Egyesület) 
17 óra, gyülekezeti ház – imaóra 
17.30 óra, gyülekezeti ház – énekkari próba 
 

november 21., szerda 
 

17 óra, gyülekezeti ház – az Evangélikus 
Olvasókör alkalma. 
 



november 22., csütörtök 
 

17 óra, gyülekezeti ház – istentisztelet 
18 óra, gyülekezeti ház –Márta-kör 
 

november 23., péntek 
 

8 óra, gyülekezeti ház – áhítat 
 

november 24., szombat 
 

18 óra, Luther-sarok – ifjúsági óra 
 

november 25., vasárnap, örök élet vasárnapja 
 

9 óra, Győry-terem – családi istentisztelet 
10 óra, templom – gyülekezeti istentisztelet 
10 óra, gyülekezeti terem – tipegő 
istentisztelet 
17 óra, templom – zenés istentisztelet.  
 

november 26., hétfő 
 

15 óra, gyülekezeti ház – a Diakóniai Csoport 
együttléte 
 

november 27., kedd 
 

8 óra, gyülekezeti ház – áhítat 
14.30 óra, gyülekezeti ház – áhítat 
(Fénysugár Nyugdíjas Egyesület) 
17 óra, gyülekezeti ház – imaóra 
17.30 óra, gyülekezeti ház – énekkari próba 
 

november 29., csütörtök 
 

17 óra, gyülekezeti ház – istentisztelet 
 

november 30., péntek 
 

8 óra, gyülekezeti ház – áhítat 

 
 
 
 
 

 
 

Orosházi Evangélikus Egyházközség 
 

 
 

5900 Orosháza, Thék Endre u. 2. 
+36 68 412 402 

oroshaza@lutheran.hu 
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