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A hétköznapok sodrásában, emberek százai mellett 

elsuhanva, a morajló forgalom közepén az okostele-

fonomat tanulmányozva ér el hozzám ez a kép a face-

book-on keresztül. 

 

egyek és sziklák, izgalmas vad világuk, 

égbe törő magasságuk csodálattal tölt el.  

Egy fenséges csend árad belőlük, még az 

okostelefon kicsiny képernyőjén keresztül is megszó-

lítanak. 

Megfeledkezve belemerü-

lök a kép világába. Érzem, 

hogy egy belső nyugalom 

árad szét bennem. A hegyek 

és sziklák elgondolkoztat-

nak – önmagamról, a terem-

tett világ hatalmas alkotása-

iról, és arról az erőről, 

amely létrehozta őket. A 

hegy maga az erő. Nem em-

beri kéz alkotása, hatalmas 

tömege emberi mércével 

alig mérhető. A gigantikus 

sziklafalak jól elkülöníthető 

üledékrétegei ősi, őskori 

történeteket rejtenek maguk-

ban.  

Mellettük egészen kicsinynek érzem magam, de 

a belőlük áradó nyugalomban mégsem elveszettnek, 

lényegtelennek. Ha életemet e sziklák történetének 

horizontjában szemlélem, hétköznapi dolgaim, aggo-

dalmaim, amelyek megnehezítik életemet egészen je-

lentéktelennek tűnnek. De ez nem a fájdalom, a jelen-

téktelenség érzését kelti bennem, hanem arra irányítja 

a figyelmemet, hogy nagyobb és fontosabb dolgok is 

vannak azoknál a nyomasztó gondolatoknál, amelyek 

fejemben keringenek.  

Az előttem álló út kíváncsivá és nyitottá tesz: mi 

vár rám a következő kereszteződésben? Hová vezet ez 

az út? Talán egy friss vízzel teli forráshoz, amely a 

szurdok völgyében élő növény és állvilágot táplálja?  

Képzeletben elindulok a szurdok lábánál ka-

nyargó úton... utamat sziklafalak védik, és kellemes 

hűsítő árnyékot adnak. De ugyanakkor érzem, hogy 

hosszabb idő után szűkössé válna ez az út. A körülöt-

tem magasodó sziklafa-

lakra tekintek... milyen 

lehet onnan felülről? Fa-

lak nélkül, szabadon? ... 

Szívemben felcsen-

dülnek a zsoltáros sza-

vai: „Szemeimet a he-

gyekre emelem, honnan 

jön segítségem? / Az én 

segítségem az Úrtól jön, 

aki teremtette az eget és 

a földet. Nem engedi, 

hogy lábad inogjon, 

nem szunnyad el a te 

őriződ“  

(ZSOLTÁROK 121:1-3)  
Ez erőt ad utam folytatásához és bizalmat ad, 

hogy utamat Isten elé vigyem. Nem félve azt kérdezni, 

hogy mi lesz most..., hanem Istenben bízva azt mon-

dani: kiváncsi vagyok, mit készített még el nekem Is-

ten ezen az úton.  

 

„Szemeimet a hegyekre emelem – onnan jön segítsé-

gem.“ Úgy legyen, Ámen 
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Zion Nemzeti Park. USA. Kép forrása: Internet 

„ S Z E M E I M E T  A  H E G Y E K R E  E M E L E M “  

Mielőtt a hegyek megszülettek volna, 

    mielőtt a Földet, sőt, az egész világot megformáltad, 

te már akkor is voltál, és mindörökké leszel: 

    te vagy az Isten! (ZSOLTÁROK 90:2) 
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 Bécs,Auferstehungskirche - 1070 Wien, Lindengasse 44/a  - kápolna  

Júliusban nem tartunk istentiszteletet. 

ÚJ! Augusztus 7.  18.00 óra  Esti Áhitat 

Szeptember 4.  11.00 óra Istentisztelet, „áldás iskolakezdéshez” 

 Graz, Heilandskirche - 8010 Graz, Kaiser Josef-Platz 9.   

Júliusban nem tartunk istentiszteletet. 

ÚJ! Augusztus 14.  16.00 óra Nyári esti áhitat 

 Őrisziget /Siget in der Wart   Szeptember második felében gyülekezeti napra 
  készülünk. Az időpont egyeztetés alatt.  
 

 

  

 

Szeretettel hirdetjük, hogy június 3-án megszületett 

   EIBINGER IDA CÄCILIA, 

Szeitl Zita (gráci presbiterünk és orgonistánk) és Dr. Eibinger Gerald Markus 

kislánya. 

 

Ida életére ezúton kérjük Istenünk gazdag áldását, testi - lelki növekedéssel 

szeretetben, erőben, hitben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

G Y Ü L E K E Z E T I  H Í R E K  

„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert 

örökké tart szeretete!” ZSOLTÁROK 136 

G Y Ü L E K E Z E T I  A L K A L M A K  

 

A  l e l k é s z i  h i v a t a l  e l é r h e t ő s é g e i :   
 

 +43/650/58 777 12, 

e-mail: evang-ungarisch@aon.at 

Gyülekezetünk az interneten: 

www.facebook.com/Ausztriai-Magyar-Evangelikusok 

 

mailto:evang-ungarisch@aon.at
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Mozgalmas júniusra tekinthetnek vissza közössége-

ink Bécsben és Grácban egyaránt.  

A legfontosabb események rövid képes beszámolóval:  

GYÜLEKEZETI NAP – BÉCS ÉS KÖRNYÉKE: 

JÚNIUS 5 – HÖFLEIN 
akács János meghívására június 5-

én gyülekezeti napra került sor a 

Bruck an der Leitha melletti telepü-

lésen Höflein-ban. A nagyváros za-

jából igazi kikapcsolódás volt mind-

annyiunknak a höflein-i friss le-

vegő, a madárcsicsergés, János kert-

jének üde zöldje. 11 órakor már fi-

nom illat fogadott bennünket. A há-

zigazda, János és szorgos segítői 

már korán reggel munkához láttak, 

hogy időre elkészüljön a bogrács-

gulyás. Gyülekezeti alkalmunkat 

közös énekléssel és áhitattal nyitot-

tuk meg.  „Nyári“ útravalóul Péter 

apostol levelének egy verse szólt hozzánk  
 

(1 PÉT 2,5): „Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek 

fel lelki házzá...“  
 

Ezúton is na-

gyon szépen 

köszönjük Já-

nosnak áldoza-

tos vendégsze-

retetét, a finom 

ebédet és a kel-

lemes együttlé-

tet.  

 

 

GYÜLEKEZETI PIKNIK – GRÁC ÉS KÖRNYÉKE: JÚNIUS 19 – 

LASSNITZHÖHE 
sőfelhők gyülekezése sem risztotta vissza Kiss Vik-

tort, Brigittát és szorgos segítőit Lassnitzhöhe üde 

zöld sportpályája „Kantin“-ján a gyülekezeti piknik 

lelkes előkészítésében, így az érkező vendégeket már 

11 órakor gőzölgő étel és terített asztal fogadta. Közös 

ebédünket áhitattal kezdtük, melynek alapigéje Sá-

muel könyvének egy verse (1 Sám 7,12) az Istenbe ve-

tett rendíthetetlen bizalmat helyezte szívünkre: 

„Eben-Háézer: Mindeddig megsegített bennünket az 

Úr!“ 

Köszönjük Viktornak, Briginek és családjuknak a 

meghívást, a kedves és nagyvonalú vendéglátást! Az 

alkalom bizonyságát adta annak, hogy valóban, 

„mindeddig megsegített bennün-

ket az Úr“. Így legyen!  

 

KÖZÖS NYÁRI ÜNNEPSÉG BÉCSBEN AZ 

AUFERSTEHUNGSKIRCHE GYÜLEKEZETÉ-

VEL  
Egy különleges alkalomra került 

sor június 26-án Bécsben a Lin-

dengasse 44 szám alatt: közös 

nyári ünnepségre hívta a 7. kerü-

leti evangélikus gyülekezet a ma-

gyar evangélikus és az eritreai 

orthodox közösségeket, akik im-

már több éve az Auferste-

hungskirche-ben tartják istentisz-

teleti alkalmaikat. A nyári ünnep-

ség egy közös istentisztelettel 

kezdődött, majd az udvaron grill, a gyülekezeti terem-

ben pedig szépen megterített asztalok, saláták, finom 

sütemények és üdítő italok várták a vendégeket. Az 

istentiszteleten az eritreai közösség kórusa különleges 

hangzású énekekkel színesítette a közös liturgiát. 

Gyülekezetünk az evangélium magyar nyelvű felolva-

sásával és a prédikáció egy részével kapcsolódott be a 

közös istentiszteleti alkalomba.  

Nagy öröm volt együtt ünnepelni vendéglátóinkkal, 

akiknek ezúton is köszönetet mondunk a vendégsze-

retetért és a különleges, rendhagyó alkalomért, amely-

nek reménység szerint a jövőben is lesz folytatása, kö-

zösségeink javára. 

T 

E 

N Y Á R I  G Y Ü L E K E Z E T I  P I K N I K   

H Ö F L E I N - B A N  É S  L A S S N I T Z H Ö H E - É N  
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Az eritreai gyülekezet kórusa énekelt 

Vendéglátónk, Takács János 
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Lelkes fiatalok, egy nagy adag nyitottság Isten és 

egymás felé, egy adag bátorság a kérdéseink megfo-

galmazásához, közös válaszkeresés, egy csipetnyi 

koncentráció és egymásra figyelés... 

 Bécsi és gráci közösségeinkből idén öt fiatal vett részt 

konfirmációi előkészítőn. Bécsben Molitorisz Dorottya 
havi rendszerességgel, Grácban Kiss Barnabás, Kiss Be-
nedek, Kiss Boldizsár és Berger Dávid, két intenzív hét-
végén keresztül ismerkedtek evangélikus hitünk leg-
fontosabb témáival. A „maratoninak“ is nevezhető elő-
készítőt követően konfirmandusaink életére és ébredő 
hitére a gyülekezet közösségében közösen kértük Isten 
áldását és a Szentlélek vezetését.  

 Az alábbiakban Kiss Benedekkel, Boldizsárral és Bar-

nabással készített interjúnkat olvashatják. 

Kedves Benedek és  Bo ld izsár ,  kér em,hogy mutatkoz-
zatok be:   

KISS BENEDEK (BENI) vagyok, 14 éves, a lassnitzhöhe-i 

Neue Mittelschule tanulója.  

Az iskola után kikapcsolódásképpen szeretek barátok-

kal együtt számítógépezni, íjászkodni és úszni. Sokat 

beszélgetek a barátaimmal. A számítógépes játékok sok-

szor témát is adnak, mindig meg tudjuk beszélni egymás 

stratégiáját, játéktechnikáit és új ötleteket adunk egy-

másnak.  

KISS BOLDIZSÁR (BOBO): 14 éves vagyok, a gráci Sacré 

Coeur gimnázumba járok, hobbim a számítógépes játék 

és az úszás. Az utóbbira sajnos nem nagyon tudtam év-

közben időt szakítani. De nyáron remélem, hogy a jó idő 

meghozza a melegvizet, az úszókedvet és a jó úszó tár-

saságot is.  
 

Miben  vagytok nagyon jók,  mi  az  erősségetek?  

BENI: A koncentráció egy dologra, a stratégia, amit a já-

tékokban tudok alkalmazni. 

BOBO: Nagyon jó fantáziám van. Imádok egy fantáziavi-

lágba utazni, egyre mélyebb dimenziókat felfedezni. Ha 

becsukom a szemem megnyílik előttem egy másik, kü-

lönleges világ. Feladat mindig van, néha túl sok is, ezért 

örülök, ha egy kis időt szakíthatok a fantáziavilágomra. 
 

Mi a legnagyobb h ibátok?  

BENI: Lusta vagyok. 

BOBO: Lusta vagyok, irtó sok dolgot elfelejtek és lassú 

vagyok, rossz az időérzékem. 
 

Milyen játékkal  játs zotok most?  

BENI: Egy számítógépes csapatjátékkal. Itt a barátaim-

mal közösen gondolkodunk, tervezünk és építünk.  

BOBO: Ez is az előnye a virtuális játéknak, hogy új bará-

tokat tudunk találni az interneten, akik szintén szeretik 

azt a játékot, amellyel mi is játszunk.  
 

Mit értéke ltek  a baráta itokban?  

BENI: Jól lehet velük beszélgetni, játszani és mindig az 

én oldalamon vannak. 

BOBO: Hosszú idő amíg megtalálom a jó barátokat. A 

leginkább az őszinteséget és a kedvességet értékelem. 

De fontosnak tartom, hogy jól tudunk együtt játszani, 

beszélgetni és mindig mellettem állnak, támogatnak, ve-

lem tartanak. 
 

Melyik  a kedvenc B ib l ia i  tör ténetetek és m iért?   

BENI: A kenyér és halszaporítás. Jézus öt kenyérből és 

két halból adott ennivalót egy egész falunak. Jézus előtt 

ott állt a kihívás, hogy a kevés ételből jusson minden 

ember számára elegendő.  

BOBO: Jézus bort csinált a vízből a Kánai menyegzőn. 

Segített a vendéglátó családfőn, aki szégyenben maradt 

volna, ha elfogy a bor, ezért Jézus a vizet borrá változ-

tatta. A történet üzenete számomra az, hogy mindig min-

denből meg kell próbálni a legjobbat kihozni.  
 

Milyen B ib l ia i  témák ér dekelnek  benneteke t?  

BENI ÉS BOBO: A teremtéstörténet, hogyan keletkezett a 

világ. Ez a kérdés a körülöttünk lévő világot látva min-

dig felmerül bennünk.  
 

Mi a  legnehezebb  és  m i  a  legszebb abban,  hogy van 
egy ikertestvéretek?  

BENI ÉS BOBO: Elég kü-

lönbözőek vagyunk, 

néha nehéz megérteni 

a másik saját, belső 

világát, azt, hogy 

nem mindig ugyanar-

ról gondolkozunk.  

  

„ H O Z Z Á V A L Ó K  E G Y  E R E D M É N Y E S  K O N F I R M Á C I Ó H O Z “   
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Mi a legszebb?  

BENI: Ha valami kell itt van nekem 

mindig Bobo.  

BOBO: Ha bármi kérdésünk, nehézsé-

günk van minden testvér segít, össze-

fog a család, mindent több szempont-

ból láthatunk ezért együtt erősebbek 

vagyunk.  
 

Mi a  nyár i  program ,  van am it  na-
gyon vártok?  

BENI ÉS BOBO: Igen, három dolog: pihenés, strand, nya-

ralás.  
 

Mesél jetek a  kantinr ól  (sportpálya  büfé je) ,  ahol  
gyakr an besegítetek  szüle iteknek  a hétvégén és a 
nyáron.   

BENI: Nagyon szívesen csinálom. A vasárnap az nehéz, 

mert akkor készülnöm kell az iskolába is. Legjobban a 

kihívás miatt szeretek itt lenni. Sok mindenre kell fi-

gyelnünk, sokrétű feladat a kantin.  
 

Milyen terveitek vannak az  isko la után?  

BOBO: Régen színész akartam lenni, ez a tervem mára 

kicsit átalakult. Kreatív munkával szeretnék foglalkozni, 

azt, hogy ezt melyik területen tudom a legjobban alka-

lazni még pontosan nem tudom. 

BENI: Az iskola után hotelmenedzsernek szeretnék ta-

nulni. Ez mindig is nagyon érdekelt.  
  

Milyen útravalót  mondanátok a konf irmandusok-
nak?  

BENI ÉS BOBO: Mindig írják föl a kérdéseiket, ahogyan 

azok eszükbe jutnak, de közben figyeljenek az órán, 

mert lehet, hogy menet közben választ kapnak.  

 

  
Beszélgetés K iss  Barnabássa l:   
Kedves Barnabás,  kér lek mutat -
kozz  be.   

KISS BARNABÁS (BARNI): Kiss Barna-

bás vagyok, 17 éves, az ortwein-

graz-i HTL-be járok és építésznek ta-

nulok.  

Hobbim az úszás és a sport, ezek kö-

zött az erősítés, futás, korábban JU-

DOztam is. Érdekel még a számítógépek összeépítése, 

melynek használata az építészmérnökséggel is össze-

függ.  
 

Miben vagy nagyon jó ,  mi az  erősséged?  

Erősségem a problémamegoldás. Néha sokat aggódom 

(stresszelek) ha körülöttem a dolgok nem úgy működ-

nek, ahogy kellene, de éppen ez az ugyanakkor, ami a 

megoldáshoz is közelebb visz.  

 
Mi a legnagyobb hibád?  

Talán a néha túlzott aggódás 

(stresszelés) kisebb dolgok miatt is.  

 
Mit értéke lsz  a  baráta idban?  

Tudnak rögtönözni, spontán visel-

kedni. Legjobb barátom Alex, aki-

ben pont ezt szeretem, hogy nem 

tervezzük meg, hogy előre mit csi-

náljunk, hanem szabad folyást ha-

gyunk a dolgokban és abból mindig valami vicces és jó 

sül ki a végén. De fontosnak tartom, hogy legyenek se-

gítőkészek. 

Barátaimmal közösen könnyebben találok utat az élet-

ben. Sokszor együtt fedezzük fel a környéket, spontán, 

útiterv nélkül megyünk kirándulni. Ezek a séták nem-

csak edzést és a környezet felfedezését adják, hanem na-

gyon jó lehetőségeket nyújtanak a közös beszélgetésekre 

is. Az utat járva pedig mindig újabb –és újabb akadályok 

kerülnek elénk, melyeket egymásra támaszkodva köny-

nyebben átléphetünk.  
 

Kedvenc B ibia i  történeted?  

Izgalmasnak és mély történetnek találom József történe-

tét, az álmait, az életének alakulását: mennyi mindenen 

kellett keresztülmennie ahhoz, hogy rabszolgából 

Egyiptom egyik főembere legyen...   
 

Három év van közötted  és az  ikr ek között .   
Egy idősebb  testvérnek  m ikor  könnyű  és mikor  ne-
hezebb egy ikerpárr a l  

Eleinte meg kellett tanítani őket a rendre, felelősség volt 

figyelni rájuk. De jól megvagyunk egymással.  

Soha nem vagyunk egyedül, mindig van akivel vicce-

lődni,beszélni lehet, egymásra támaszkodunk. 
 

Milyen nyár i  pr ogr a m jaid vannak?  

Sok program vár rám: Először nyári gyakorlat keretében 

egy építkezésen fogok dolgozni három hétig. Ez nagyon 

érdekel, fontos tapasztalatokat szerezhetek. Nemcsak a 

könyvekből, hanem a valóságban is megtapasztalhatom, 

hogyan működik a fizika világa. Barátaimmal számító-

gép programozással is fogunk foglalkozni a nyáron. Pi-

henésképpen pedig Olaszországba szeretnénk moto-

rozni, majd az egész család a Balatonra megy.  
 

Milyen terveid  vannak a jövőt  i l le tően?  

Az iskoláim elvégzése után egy céget szeretnék működ-

tetni, ehhez már lassanként gyűjtöm az ötleteket. A céget 

szeretném irányítani, koordinálni. Szeretném a munkát a 

szabadidőmmel összekötni, hogy azzal foglalkozhas-

sam, ami igazán érdekel.  
 

Mit üzennél  a  konf irm andusoknak?  

Ne féljenek a saját útjukat megtalálni a hitben.  
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A  K O N F I R M Á C I Ó M  –  M O L I T O R I S Z  D O R O T T Y A  B E S Z Á M O L Ó J A   

 

Molitorisz Dorottya vagyok, 14 éves. Kilenc éve költöztem a családommal Budapestről Bécsbe és Budapes-

ten, Pestszentlőrincen konfirmáltak meg. Mivel számomra fontos a hit és felmenőim között több lelkész is 

volt, úgy éreztem, fontos lenne  megerősíteni a hitemet a konfirmációval. 

A konfirmációra Juhász Réka lelkésznő készített fel Bécsben. Hétfőnként a capistrangasse-i lelkészi hivatalban 

találkoztunk. Ezeken az alkalmakon nemcsak a Bibliáról és a különböző 

vallásokról beszéltünk, hanem a mindennapokat is érintő dolgokról, mint a 

halál, a betegség és az élet. Nagyon sokat tanultam ebben a pár hónapban és 

nagyon örülök, hogy ilyen különlegesek voltak ezek az alkalmak mindket-

tőnknek. 

A felkészítés végén a bécsi magyar evangélikus gyülekezet Isten-

tisztelete keretében Réka a következő igével áldott meg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Az igerészt Réka egy magyar nyelvű Bibliában nekem címezve oda 

is ajándékozta egy kedves Luther Playmobillal együtt, aminek nagyon meg-

örültem. 

Dr. Korányi András, pestszentlőrinci lelkész kon-

firmált meg, aki annak idején ugyanitt keresztelt is. András csak a családnak szánva ren-

dezte a konfirmációt és az azzal járó úrvacsoraosztást. Nagyon boldog voltam, hogy ezt az 

élményt a családommal Magyarországon oszthattam meg és a rokonok is mind örültek 

az én örömömnek.  

A konfirmáció előtt Andrással e-mailben megbeszéltük a szertartás részleteit, 

ennek ellenére én nagyon izgultam. Az igehirdetés, az áldás és az első Úrvacsora 

nagyon megható volt. Nagyon örülök, hogy abban a templomban tudtam meg-

erősíteni a hitemet, ahol megkereszteltek. 

Mindez nem sikerült volna Réka és András nélkül, nekik külön köszönettel 

tartozom. Örülök, hogy egy ilyen szép élménynek lehettem részese! Nagyon 

szépen köszönöm!  

 

 

MOLITORISZ DOROTTYA

 

  

„Megparancsolom neked, hogy légy erős és bá-

tor. Ne félj és ne rettegj, mert veled van Iste-

ned, az Úr mindennütt, amerre csak jársz.“  

(JÓZSUÉ 1,9)  
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Nagyszombat a magyar művelődéstörténet egyik leg-

jelentősebb városa. Városi rangját IV. Béla királytól 

kapta 1238-ban. A város neve arra utal, hogy szombaton 

tartotta hetivásárait.  A településnek nagy lendületet 

adott, mikor az esztergomi káptalan és érsekség 1543-

ban ide helyezte át székhelyét, és itt is maradt 1822-ig, 

mikor ismét visszaköltözött Esztergomba. A város 

ezzel a magyarországi katolikus egyházi élet, és 

ezzel együtt a hazai ellenreformáció centruma 

lett. Telegdi Miklós itt alapította az ország első 

katolikus nyomdáját, amely a 

pesti egyetemi nyomda elődje 

volt.  

 

A MAGYARORSZÁGI EGYETEMI KÉPZÉS 

BÖLCSŐJE 
 

Pázmány Péter Bécsben (Pázmán-

eum) és Nagyszombatban 

(Adalbertinum) kollégiumot, 

1635-ben pedig jezsuita főiskolát 

hozott létre. Ez utóbbit később 

Mária Terézia egyetemi szintre 

emelte, és ezzel megvetette a ma-

gyarországi egyetemi képzés alap-

jait. Az egyetem székhelye később Pest, majd Buda lett, 

a nagyszombati egyetem jogutódja a budapesti Eötvös 

Loránd Tudományegyetem, a Pázmány Péter Katolikus 

Egyetem és a Semmelweis Egyetem. A negyediket pe-

dig 1992-ben magában a városban hozták létre. Érdekes-

ség, hogy az egyetem orvosi fakultása működéséhez te-

lepítették a füvészkertet, az ország első botanikus kert-

jét, melyet az egyetem költözésekor Pestre mentettek át. 

 

NAGYSZOMBAT FEJLŐDÉSE 
 

A város korabeli fejlettségére utal, hogy a környező vá-

rosokhoz képest jóval több céh működött itt. A hagyo-

mányos szakmák mellett tevékenykedtek itt pajzskészí-

tők, aranyművesek, mézeskalácsosok és viaszöntők is. 

A későbbi ipari hagyományokra a „Nagyszombati Czu-

korgyár” romos épülete emlékeztet. 1846-ra épült meg 

Magyarország első vasútvonala Pozsony és Nagyszom-

bat között, lóvontatással. A szocializmus pusztítása nem 

kerülte el a várost sem, belvárosa ennek ellenére tetsze-

tős maradt. Középkori eredetű városfalai a Kárpát-me-

dencében szinte egyedülálló módon megmaradtak.  

 

A SZÁZTORNYÚ VÁROS 
 

A Szent Miklós-plébániatemplom gótikus stílusú, há-

romhajós bazilika, mely az esztergomi érsekség Nagy-

szombatba költözésének idején érseki templom volt. 

Különösen jelentősek a város barokk emlékei. Az egye-

temi templomot a római Il Gesú templom mintájára épí-

tették olasz mesterek, szinte egy időben a bécsi jezsuita 

templommal. Ez a történelmi Magyarország első jelen-

tős barokk temploma. Mellette áll az egykori egyetem 

épülete, ahol Hell Miksa csillagászati megfigyelőállo-

mást rendezett be.  

A némi túlzással száztornyú 

városként is emlegetett telepü-

lés gazdag múltjára emlékez-

tetnek további templomai, az 

Érseki Palota és a kanonokhá-

zak is.  
 

A településnek impozáns vi-

lági épületei is vannak: a régi 

városháza, a színház és a vá-

rostorony, amely korábban 

tűztorony volt és szép kilátást 

nyújt a belvárosra. A helyi 

gimnáziumba járt Kodály Zol-

tán, itt komponálta tizenöt éve-

sen a Stabat Matert. 

Nagyszombat (németül Tyrnau, 

szlovákul Trnava) a mai Szlová-

kia hetedik legnépesebb városa, 

a Nagyszombati Kerület székhe-

lye, közel hetvenezer lakossal. Magyarnak alig száztízen 

vallották magukat a legutóbbi, 2011-es népszámlálás-

kor. A város Bécstől mindössze 130 km-re fekszik a Kis-

alföld északi részén, így egy egynapos kirándulás keret-

ében is kényelmesen elérhető. 

SZÖVEG ÉS FOTÓK: SZENTPÉTERY MIKLÓS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Szent Miklós dómtemplom az esztergomi bazilika funkció-

ját látta el közel három évszázadon keresztül 

 

Az Egyetemi templom (1637-1640) és az egyetem 

(1678-1773) a magyarországi barokk fontos emlékei 

N A G Y S Z O M B A T I  S É T A  
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Kedves Olvasóink! 

ÚJSÁGUNK EZEN SZÁMÁBAN A MELLÉKELT CSEKKEL ADAKOZÁSRA HÍVJUK TÁMOGATÓINKAT!  

KÉRJÜK ÉS KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÁSÁT, AMELLYEL GYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉHEZ, MŰKÖDÉSÉHEZ JÁRUL HOZZÁ.  

KÖSZÖNJÜK MINDAZOKAT A TÁMOGATÁSOKAT, AMELYEKKEL EDDIG IS SEGÍTETTE GYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉT. 

KÖSZÖNÜNK MINDEN IMÁDSÁGOS SZERETETET ÉS HORDOZÁST, VALAMINT A GYÜLEKEZETI ÉLETÜNKBEN BÁRMI-

LYEN FORMÁBAN MEGNYILVÁNULÓ TEVÉKENY KÖZREMŰKÖDÉST IS.  

KÖSZÖNETTEL: 

A gyülekezet presbitériuma 

JÓZSEF ATTILA: Isten (1925) 

Láttam Uram, a hegyeidet 

S olyan kicsike vagyok én. 

Szeretnék nagy lenni, hozzád hasonló, 

Hogy küszöbödre ülhessek, Uram. 

Odatenném a szivemet, 

De apró szivem hogy tetszene néked? 

Roppant hegyeid dobogásában 

Elvész ő gyönge dadogása 

S ágyam alatt hál meg a bánat: 

Mért nem tudom hát sokkal szebben? 

Mint a hegyek és mint a füvek 

Szivükben szép zöld tüzek égnek  

Hogy az elfáradt bogarak  

mind hazatalálnak, ha esteledik 

S te nyitott tenyérrel,  

térdig csobogó nyugalomban 

Ott állsz az utjuk végén - 
Meg nem zavarlak, én Uram, 
Elnézel kis virágaink fölött. 
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