Ομιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κονίτσης κ. Αν
Δημοσίευση από Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος
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Ομιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κονίτσης κ. Ανδρέου για την
Βόρεια Ήπειρο [1]
Υποβλήθηκε από __admin στις Τρί, 29/10/2013 - 12:05.

Ημερομηνία:
Κυριακή, 3 Νοέμβριος, 2013 - 17:00 έως Δευτέρα, 4 Νοέμβριος, 2013 - 16:45

[2]
Κυριακή 3 Νοεμβρίου καί ὥρα 5η ἀπογευματινή εἰς τό Ἀμφιθέατρο τοῦ Πνευματικοῦ
Διοικητικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (ὁδός Ἀγράφων καί Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ὅπου καί ὁ
Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ) θά ὁμιλήσει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως,
Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κ. Ἀνδρέας, μέ θέμα:
????????????, ??? ???

«Ἡ Βόρειος Ἤπειρος στό σταυροδρόμι τῆς Ἱστορίας».
??? ???????????? ?? ?????????? ??? ???? ??? ?????????? ??????? ????????????????? ????? ?? ?????? ??? ????????????.

?? ??????? ? ????????????? ???????????? ???????? ?. ??????? ??? ??? ????? ??? ???????? ????????? ??? ????????? ??? ?????, ??? ?????? ? ?????????? ?????????? ??? ????? ??????????? ??? ??? ????????
??? ????????? ???? ????? ??? ?? ?????? ?????? ?????? ??? ??????? ??????? ??? ??? ?????????? ??? ??????????? ??? ?????????????? ???? ??????? ???, ?? ????? ?????????????.

? ???????? ???? ???????? ????? ??? ????????????? ???????????? ???????? ?????? ???????, ????????? ??? ????????? ????????, ???? ??????????? ??? ??????????? ????????? ??? ??? ?????? ??? ??? ????????
??? ?????????? ???? ???????????? ?????? ?????? ??? ??? ???????? ???????? ??? ?????????? ???????????.

Τήν Κυριακή 3 Νοεμβρίου στίς 5 τό ἀπόγευμα στό Ἀμφιθέατρο τοῦ Πνευματικοῦ
Διοικητικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως νά εἶσθε ὅλοι ἐκεῖ.
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ΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ κ.ΑΝΔΡΕΟΥ
2-4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013.
Σάββατον 2 Νοεμβρίου.
?????? ??? ?????? ?? ????????. ??? ??????? ?????? ????????? ??? ????? ????? ????????.

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

Κυριακή 3 Νοεμβρίου.
???????????? ????????????? ??? ?????????????? ????? ???? ???????????? ??? ????????. ??????? ??? ??? ????????????? ?. ???????.

???? ??? ????? ??????????? ????????? ??? ????? ????? ????????, ???? ??? ?? ???????? ??? ???????? ???????????.

????? ??? ??? ????? ?????.

?? ???????? ??? 5 ?????? ??? ????????????? ??? ?? ??????????? ??? ??????????? ??? ??????????? ??????? ??? ????? ???????????. ??????? ??? ?????????????? ??????.

Δευτέρα 4 Νοεμβρίου.
????????? ??? ??????????? ????? ??????????? ?? ??????? ??? ?? ???????? ????????? ??? ?????????????? ??????? ?????? ??? ???????? ??????????? ???? ???? ??????????????. ?????.

?? ???????? ?????????? ??? ???????????.
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