Ενημέρωση εκ της Ι. Μ. Φθιώτιδος για τρέχοντα διοικ
Δημοσίευση από Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος
(http://www.imfth.gr)

Ενημέρωση εκ της Ι. Μ. Φθιώτιδος για τρέχοντα διοικητικά και
ποιμαντικά θέματα [1]
Υποβλήθηκε από __admin στις Πέμ, 04/02/2021 - 23:22.

Ημερομηνία:
Πέμπτη, 4 Φεβρουάριος, 2021 - 23:15

[2]
1. Διοικητικές αλλαγές μηνός Φεβρουαρίου
?. ???? ???????? ???? ?????? Αγίας

Παρασκευής Πουρναρίου τοποθετήθηκε ο π. Δημήτριος Κωνσταντέλλος

?. ???? ???????? ??? ????????? ???? ?????? Κοιμήσεως

Θεοτόκου Δαμάστας τοποθετήθηκε ο π. Ιωάννης Κόλλιας

?. ???? ???????? ??? ????????? ???? ?????? Κοιμήσεως

Θεοτόκου Βαθυκοίλου τοποθετήθηκε ο π. Ευάγγελος

Γραμματικός
?.

?????

???

??????

???

?????

??????

???

????????

?????????

??????????

??????????

????

??????

??

??????

???

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

???

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

???

??????????? ??????? ??? ??????? Κοιμήσεως

Θεοτόκου Πουγκακίων και Αγίου Δημητρίου Αμουρίου από
εντεταλμένους και δεδοκιμασμένους κληρικούς της πόλεως της Λαμίας

2. Λειτουργικό και Ποιμαντικό Πρόγραμμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος
κ. Συμεών από 6 - 11 Φεβρουαρίου 2021
Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021
07:00 ?.?. ?????? ??? ??????????? ???? ?????????? ???? ???? ??? ????? ????????????? ??????? ???????. ??????????? ????????? ?????????? ???????????? ????????? ????? ?????????
??? ?’ ??? ?? ??????????? 25 ???? ??? ??? ????????? ??? ??? ???????? ??? ?? ??????????? 40 ?????? ??? ??? ????????? ???.

(??????????? ??? ??????????? ????????)

17:00 ?.?. ??????????? ???????????? ????????? ??? ???????? ???? ???? ????????????? ??? ???????????? ??? ???????? ?????? ??? ?? ???????? ? ??????????? ?????? ??? ??? ????? ???
??????? ??? ????????????? «????? ????? ???????».
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(ραδιοφωνική και διαδικτυακή μετάδοση)

Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2021
07:00 ?.?. ?????? ??? ??????????? ???? ?????????? ???? ???? ??? ???????????? ????? ??? ??????, ????????? ??? ?????? ??????. ???????? ????? ???? ??? ??? ??? ????????? ?????? ???
????????????? ??????????? ??? ?. ??????.

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

11:00 ?.?. ?????? 40/????? ???????????? ?????????? ??? ?????????? ???????? ?????? ???? ?. ?. ????????? ???????? ??????????? ???????????.

Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021
18:00 ?.?. ????? ???? ????? ???????? ??????. ????????? ??????????? ???????? ??? ?? 200 ?????? ??? ??? ?????????? ??? 1821 ?? ???? «?? ?????? ??? ????????. ????????????».

(??????????? – ??????????? ????????)

Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021
18:00 ?.?. ????? ??????????? ????????? ???? ???? ??? ????? ??????????? ??? ????? ????? ?????????? ????????.

(??????????? – ??????????? ????????)

Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021
07:00 ?.?. ?????? ??? ??????????? ???? ?????????? ???? ???? ??? ??? ????? ??????????? ???? ????? ??????.

(??????????? – ??????????? ????????)

18:00 ?.?. ????? ??????????? ???????????? ????????? ???? ???? ??? ????? ??????? ???? ?????????.

(??????????? – ??????????? ????????)

Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021
06:00 ?.?.
?. ??????.

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

(??????????? – ??????????? ????????)

Σημείωση: 'Όλες οι Ιερές Ακολουθίες θα τελεσθούν με αυστηρή τήρηση των ισχυόντων
υγειονομικών πρωτοκόλλων βάσει του τρέχοντος επιδημιολογικού επιπέδου και των εφαρμοστέων
Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων.
Σε περίπτωση μεταβολής των επιδημιολογικών επιπέδων θα υπάρξει αντίστοιχη
αναπροσαρμογή των μέτρων και πιθανή αλλαγή στο πρόγραμμα του Σεβασμιωτάτου.
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Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως
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ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ»
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