Λειτουργικό και Ποιμαντικό πρόγραμμα Σεβασμιωτά
Δημοσίευση από Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος
(http://imfth.gr)

Λειτουργικό και Ποιμαντικό πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Συμεών από 28 Φεβρουαρίου – 6 Μαρτίου
2022 [1]
Υποβλήθηκε από __admin στις Δευ, 28/02/2022 - 00:21.

Ημερομηνία:
Δευτέρα, 28 Φεβρουάριος, 2022 - 00:15

[2]
Λειτουργικό και Ποιμαντικό πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ.
Συμεών από 28 Φεβρουαρίου – 6 Μαρτίου 2022

Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022
08:00 ?.?. – 11:30 ?.?. ????????? ?????? ??? ??????? ??? ??? ???????????? ??? ?????????? ??? ?????????? ??????.

(??????? ??????????????? ?? ?? ????????? ??????? ??? ????????????).

12:00 ?.?. – 16:00 ?.?. ?????????????? ?? ?? ?????????? ????????? ?????????, ?????? ??? ??????????, ?? ????? ???????? ???? ?????, ??? ??? ????? ?????????? ? ?????????????.

17:30 ?.?. – 21:30 ?.?. ????????? ?????? ??? ??????? ??? ??? ???????????? ??? ?????????? ??? ?????????? ??????.

(??????? ??????????????? ?? ?? ????????? ??????? ??? ????????????).

Τρίτη 1 Μαρτίου 2022
η

του μήνα στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Εφραίμ στο Πνευματικό
και Διοικητικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως.
09:30 ?.?. ???????? ??? ?? 1

11:00 ?.?. – 21:00 ?.?. ?????????? ?? ????? ????? ??? ??????????? ??? ?????? ??? ????? ??? ??????? ?????????????.
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Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022
07:00 ?.?. ?????? ??? ??????????? ???? ?????????? ???? ???? ??? ????? ???????? ?????? ??? ?? ????? ??? ????? ???????? ?????? ??? ?????.

(??????????? –??????????? ????????)

ου

Δημοτικού Σχολείου Λαμίας στο Πνευματικό και Διοικητικό Κέντρο της Ιεράς
Μητροπόλεως στη Λαμία.
11:00 ?.?. ???????? ??????? ??? 17

19:00 ?.?. ???????? ?????????? ???? ????? ??? ????????, ??? ?.?.?.?. ??????? ??????? ?? ?????????? ?? ??? ?????????? ??????? ???????, ??? ???? ??????? ??? ??? ???????????
???????? ????????, ??? ??? ?????? ??? ????? ??????????? ?? ????: «???? ??? ????????????» ??? ?????????? ??? ????? ??????????? ??? ?????.

21:00 ?.?. ???? ??????????? ???????? ???? ???? ???? ???????? ??? ?? ????? ??? ?????????? ??? ????? ???????? ??? ????? ??????????? ??? ??????????. ????? ???? ??????? ???
?????????? ????????.

(??????????? –??????????? ????????)

Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022
?????????? ?? ???????? ??? ??????????? ??? ?????? ??? ????? ??? ??????? ?????????????.

Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022
08:00 ?.?. – 10:30 ?.?. ????????? ?????? ????? ??????????? ?????????.

ο

Ιερατικό Συνέδριο Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος. Ομιλία υπό του Αγίου
Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως, Αρχιμ. του Οικουμενικού Θρόνου, π. Εφραίμ
Τριανταφυλλόπουλου με θέμα: «Οι διαπροσωπικές σχέσεις των Κληρικών» στο Αμφιθέατρο της
Ιεράς Μητροπόλεως στη Λαμία.
11:00 ?.?. 3

13:00 ?.?. ??????? ??????????? ?????????? ???? ?? ???????????????? (????????) ????????? ??? ??????????? ???.

21:00 ?.?. ???? ???????? ???? ???? ???? ????? ??????? ????????.

(??????????? –??????????? ????????)

Σάββατο 5 Μαρτίου 2022
08:00 ?.?. ?????? ??? ???? ?????????? ?????????????? ??? ????????????? ???????????? ??? ?. ?????? ???? ???? ??? ????? ??????????? ?????. ???????????????? ????????? ??????????
???????????????? ?. ????????? ?????????.

(??????????? –??????????? ????????)

ου

Παραρτήματος του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ο ΜΕΛΩΔΟΣ» στις
Ράχες Φθιώτιδος με την επωνυμία «ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ» εις μνήμην του μακαριστού
Πρωτοπρεσβυτέρου π. Αθανασίου Μιναχείλη.
10:30 ?.?. ???????? ??? 9

(??????????? –??????????? ????????)

18:00 ?.?. ??????????? ???????????? ????????? ???? ???? ????????????? ??? «???????????? ??? ????????» ??????.

?????? ??? ????????????? ???????????? ????????? ?. ?????? ?? ????: «????? ????? ???????».

(??????????? – ??????????? ????????)
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Κυριακή 6 Μαρτίου 2022
07:00 ?.?. ?????? ??? ??????????? ???? ?????????? ???? ???? ??? ??? ????? ????????? ??????????.

(?????????? –??????????? –??????????? ????????)

18:00 ?.?. ?’ ???????????? ????????? (????????? ??? ?????????) ???? ???? ????????????? ??? ???????????? ??? ???????? ??????, ?????????????? ??? ????????????? ???????????? ???
?. ??????. ?????? ??? ??? ????????????? ?? ????: «??? ????????: ?????? ??? ?????????????, ?????? ??? ???? ???».

(??????????? – ??????????? ????????)

?? ??? ????? ???????????

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ»
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ»

Πηγή URL (modified on 28/02/2022 - 00:41):http://imfth.gr/node/7387
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