
 
Szeretett Fasori Testvérünk!  

 
Ahogy biztosan hallotta mindenki a december 6-i online Istentisztelet közvetítésen: a zsinat 
elnökségének állásfoglalása alapján megnyitjuk a templomot a személyes találkozásra.  
Mostantól lehet jönni személyesen de továbbra is közvetítjük az alkalmak egy részét. Kérjük, hogy 
mindenki maszkban jöjjön, és a távolságot betartva üljön a templomban! Ne jöjjünk, ha a járványos 
betegség bármilyen tünetét érezzük magunkon! 
 
Sok ember vágyik arra, hogy a Karácsonyt a templomban ünnepelje, ezért nyitottuk ki Isten házát. 
Mivel sokminden bezár, kevesebb a találkozás. Itt viszont Isten Igéje által erősödünk testileg, lelkileg. 
A templomunk nagy terében van lehetőség a távolságtartásra . A járvány óta különben is kevesen 
jöttek a templomba. Például a karácsonyi 6 Istentisztelet alatt még jobban el fog oszlani az emberek 
jelenléte, létszáma a templomban. 

  
ISTENTISZTELETEK SZEMÉLYESEN és ONLINE: 
 
ADVENT 3. vasárnapján (13-án) ISTENTISZTELET 10 óra* 
ADVENT 4. vasárnapján (20-án) CSALÁDOS ISTENTISZTELET 10 óra* 
KARÁCSONY:   

 DECEMBER 24-ÉN SZENTESTI ÁHITAT 14.30  * 

 DECEMBER 25-ÉN 8 ÓRAKOR  ÚRVACSORÁVAL 

 DECEMBER 25-ÉN 10 ÓRAKOR ÚRVACSORÁVAL * 

 DECEMBER 25-ÉN 17 ÓRAKOR ÚRVACSORÁVAL 

 DECEMBER 26-ÁN 10 ÓRAKOR ÚRVACSORÁVAL * 

 DECEMBER 27-ÉN 10 ÓRAKOR * 
A * megjelölt alkalmakat online is közvetítjük élő közvetítéssel. www.fasor.hu oldalon élő közvetítés 
ablakra kattintva, vagy feliratkozva a youtube link alá.   
 
NYUGDÍJAS, SZÉP KORÚ TESTVÉREK:  
Megtartjuk adventi nyugdíjas együttlétünket. Jövő héten, december 15-én, kedden 14 órakor! 
Hívjuk a nyugdíjas testvéreket a templomba! Kérjük, hogy mindenki hozzon magával egy Igét, vagy 
lehet verset is!   
 
GYERMEKEKNEK:  
ISKOLÁSOK: A 13-i adventi vasárnapon egy összevont csoportban tartunk gyermekistentiszteletet. 
20-án Családos Istentisztelet közösen a templomban.  
(Ekkor a gyermekeknek kis ajándékkal készülünk, amit később is megkaphatnak.) 
Ugyanígy december 25, 26, 27-én 10 órakor összevont alkalom a gyerkeknek 1 csoportban.  
 A gyermekeket az óvoda alagsorába, az ifiterembe vigyük!     
 
ÓVODÁSOK: Vagy az iskolásokhoz csatlakoznak, vagy külön csoportban lesznek. 
Látjuk majd az igényeket. 
 
KIVETÍTÉS: 
Ha gyerekmegőrzős, kisovis családok jönnek, akkor számukra kivetítjük az Istentiszteletet 
külön a Szabó Imre teremben.  
Kérjük, hogy jelezzék válaszul erre a levélre ezek a családok, hogy mikor igénylik a kivetítést! 
 


