Λειτουργικό και Ποιμαντικό Πρόγραμμα του Σεβασμι
Δημοσίευση από Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος
(http://www.imfth.gr)

Λειτουργικό και Ποιμαντικό Πρόγραμμα του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Συμεών από 14 - 21 Ιουνίου 2021 [1]
Υποβλήθηκε από __admin στις Τρί, 15/06/2021 - 09:10.

Ημερομηνία:
Τρίτη, 15 Ιούνιος, 2021 - 09:15

[2]
Λειτουργικό και Ποιμαντικό Πρόγραμμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ.
Συμεών από 14 - 21 Ιουνίου 2021

Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021
11:30 ?.?. ???????? ???? ?????????? ?????????? ?????????? ????????? ???? ??????????

19:30 ?.?. ???????????????? ????????? ???? ???? ??? ??? ????? ?????? ???????? ???????.

Τρίτη 15 Ιουνίου 2021
? ????????????? ?? ?????????? ????? ????????? ???? ??? ?????? ??? ????? ??? ???????? ?????? ??? ????????? ????????? ??? ????????????.

Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021
07:00 ?.?. - 15:00 ?.?. ????????????? ???????? ??? ????????????? ?????? ??? ????? ??????????? ??? ?????????? ????????

18:00 - 23:30 ?.?. ????????? ????? ??????, ?????? ??? ??????? ??? ??? ???????????? ??? ?????????? ??? ?????????? ?????? ??? ????? ??????????? ??? ??? ???????? ?????? (???????
??????????????? ?? ?? ????????? ??????? ? ??? ????)

Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021
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07:00 ?.?. - 15:00 ?.?. ????????????? ???????? ??? ????????????? ?????? ??? ????? ??????????? ??? ?????????? ????????

18:00 - 23:30 ?.?. ????????? ????? ??????, ?????? ??? ??????? ??? ??? ???????????? ??? ?????????? ??? ?????????? ?????? ??? ????? ??????????? ??? ??? ???????? ?????? (???????
??????????????? ?? ?? ????????? ??????? ? ??? ????)

Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021
η

επέτειο του ολοκαυτώματος της Σπερχειάδος από τα Γερμανικά στρατεύματα
κατοχής, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Σπερχειάδος
11:00 ?.?. ???????????? ????? ??? ??? 77

18:30 ?.?. ????? ??? ???????????? ??????? ??? ??? ???? ???? ????? ??????? ?????????.

Σάββατο 19 Ιουνίου 2021
η

επετειακή εκδήλωση της Ιεράς
Μητροπόλεως με θέμα: «Ο Αγωνιστής της Επαναστάσεως, Οδυσσέας Ανδρούτσος». Συνδιοργάνωση
με τον Δήμο Λοκρών, τον Πολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο «Οδυσσέας Ανδρούτσος», τον Αθλητικό
Μορφωτικό Σύλλογο «ΚΥΝΟΣ», τον Σύλλογο Γυναικών «Η ΠΥΡΡΑ», τον Χορωδιακό Σύλλογο Γυναικών
και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου
Λιβανατών.
07:00 ?.?. ?????? ??? ??????????? ???? ?????????? ???? ???? ???? ???????????? ??? ??????? ????????? ??? ?? ???????? ? 20

(??????????? – ??????????? ????????)

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

(??????????? – ??????????? ????????)

Κυριακή της Πεντηκοστής 20 Ιουνίου 2021
07:00 ?.?. ??????, ??????????? ???? ?????????? ??? ??????????? ??? ? ????? ???????????? ????????? ??? ??????????? ???? ???? ????????????? ??? ???????????? ??? ???????? ??????.
?????????? ???? ????????.

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

19:00 ?.?. ??????????? ????????? ???? ???? ???? ???????? ??????????? ????????, ??? ?? ????? ??? ???????????? ???????? ??? ????? ???????.

(??????????? – ??????????? ????????)

Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 21 Ιουνίου 2021
η

07:00 ?.?. ?????? ??? ??????????? ???? ?????????? ???? ???? ??? ????? ??????? ????????. ?? ???????? ? 21

επετειακή εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως

με θέμα: «Η Μάχη στο Λευκοχώρι. 20 Ιουνίου 1821».
(?????????? - ??????????? – ??????????? ????????)
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20:00 ?.?. ????? ???? ??????? ???? ???? ???? ????? ??????? ????????.

(??????????? – ??????????? ????????)

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

Πηγή URL (modified on 15/06/2021 - 10:45): http://www.imfth.gr/node/6822
Σύνδεσμοι
[1] http://www.imfth.gr/news_events/leitoyrgiko-kai-poimantiko-programma-toy-sevasmiotatoy-mitro
politoy-fthiotidos-k-5
[2] http://www.imfth.gr/sites/default/files/field/image/news/thumbs/iera_mitropoli_fthiotidos_2_1_1_1
9.jpg
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