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Ανακοίνωση Ιεράς Μητροπόλεως [1]
Υποβλήθηκε από __admin στις Σάβ, 06/03/2021 - 09:18.

Ημερομηνία:
Σάββατο, 6 Μάρτιος, 2021 - 09:15

[2]
Ο Σεβασμιώτατος κ. Συμεών και πάλι αρνητικός στον covid – 19.
Επανέρχεται κανονικά στα καθήκοντά του.
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συνεχόμενα διαγνωστικά test ταχείας
ανίχνευσης, στα οποία υποβλήθηκε, όλες τις ημέρες ήταν αρνητικά, αλλά κατόπιν και του
σημερινού τελικού επαναληπτικού μοριακού διαγνωστικού ελέγχου RT-PCR
(βλ. συνημμένως), στο οποίο υπεβλήθη νωρίς το πρωί στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας και
το οποίο ήταν και πάλι αρνητικό, ως εκ τούτου, επανέρχεται άμεσα και στα δια φυσικής
παρουσίας καθήκοντά του, τηρουμένων πάντα των σχετικών μέτρων προστασίας.
???? ?? ??? ???? ??????, ?? ????? ????? ????????? ???? ?.?. ????????? (?????????????? ??????? ???? ????????? ????????), ?? ????????? ??? ????????????? ????????????? ??
????:

Σάββατο 6 Μαρτίου 2021
11:00 π.μ. Πλατεία Ελευθερίας, Κτίριο Π.Ε. Φθιώτιδος. Αυτοπρόσωπη στήριξη του Σεβασμιωτάτου
στην προσπάθεια Εθελοντικής Αιμοδοσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, του Εθνικού Κέντρου
Αιμοδοσίας, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων
Εθελοντών Αιμοδοτών και του «Όλοι μαζί μπορούμε».

12:00 μ.μ. Ιερός Κοιμητηριακός Ναός Παναγίας Ξηριώτισσας. Ο Σεβασμιώτατος θα τελέσει μόνο
με τον Προϊστάμενο του Κοιμητηριακού Ναού, Πρωτ. π. Αλέξανδρο Κοτσουράκη, μνημόσυνο
Ψυχοσαββάτου για όλους ανεξαιρέτως τους κεκοιμημένους, οι οποίοι αναπαύονται στο Κοιμητήριο
της Ξηριώτισσας. Το πρωί σήμερα ο κ. Συμεών ετέλεσε την Θεία Λειτουργία υπέρ αναπαύσεως
απάντων των τεθνεώτων στο Ιερό Παρεκκλήσιο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου του Ιερού Επισκοπείου.

12:30 μ.μ. Στο Στρατιωτικό Κοιμητήριο Παναγίας Ξηριώτισσας ο Σεβασμιώτατος θα τελέσει και
πάλι μόνος μετά του Αγίου Πρωτοσυγκέλλου, Αρχιμ. π. Αγγέλου Ανθόπουλου, επιμνημόσυνη δέηση
υπέρ των πεσόντων υπέρ Πίστεως και Πατρίδος, παρουσία για λόγους υγειονομικούς μόνο του
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Ενδοξωτάτου κ. Φρουράρχου, Ταξιάρχου Ιωάννη Ανδριώτη.

17:00 μ.μ. Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λαμίας. Αναστάσιμος
Αρχιερατικός Εσπερινός και ομιλία στην σειρά ομιλιών «ΑΥΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ» κεκλεισμένων των
θυρών.
(??????????? & ??????????? ????????).

Κυριακή 7 Μαρτίου 2021
07:30 π.μ. Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λαμίας. Όρθρος και Θεία
Λειτουργία υπό του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου της Μητροπόλεως μας, Πρωτ. π. Νεοφύτου
Ραφαηλίδη, στην οποία ο Σεβασμιώτατος θα κηρύξει τον Θείο Λόγο.
(??????????, ??????????? & ??????????? ????????).

Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021
16:00 μ.μ. Ο Σεβασμιώτατος κ. Συμεών κατόπιν προσκλήσεως της Πρέσβειρας Καλής Θελήσεως
της UNESCO, Ερίτιμης κ. Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη, θα παραβρεθεί στην διαδικτυακή εκδήλωση,
την οποία διοργανώνει το Ίδρυμα «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
της Γυναίκας, την έναρξη της οποίας θα κηρύξει η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας,
Εξοχωτάτη κ. Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, και θα συμμετάσχουν εξέχουσες γυναικείες
προσωπικότητες κατά το συνημμένο πρόγραμμα.
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