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 13 έως 19 Σεπτεμβρίου 2021
[1]
Υποβλήθηκε από __admin στις Κυρ, 12/09/2021 - 20:54.

Ημερομηνία:
Κυριακή, 12 Σεπτέμβριος, 2021 - 20:45

[2]
Λειτουργικό και Ποιμαντικό Πρόγραμμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ.
Συμεών από 13 έως 19 Σεπτεμβρίου 2021
Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021
08:00 ?.?. – 14:00 ?.?. ????????? ???????? ?? 11 ???????? ??????? ??? ????????? ??? ??? ?????? ??? ???? ???????? ????? 2021 – 2022. (Δείτε

το αναλυτικό πρόγραμμα

εδώ) [3]
20:30 ?.?. ?????? ??.??.??. ??????. ???????????????? ????????? ?????????? ??? 200 ?????? ??? ??? ???????? ?????????? ?? ?????: «3 ?????? ??? ???????????»

Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021
07:00 ?.?. ?????? ??? ??????????? ???? ?????????? ??? ?? ????? ??? ??????? ??? ?????? ??????? ???? ???? ??? ????? ????????? ?????????? ??????. ?????????? ???????????.

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

Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021
09:30 ?.?. ????????? ??? ???????? ??? ?????????? ???????? ??? ??????? ??? ????????????? ??????????? ??????????? ??????? ??????? ??? ?????.

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

Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021
19:00 ?.?. ??????????? ???????????? ????????? ???? ???? ??? ????? ?????? ????????????.

(??????????? – ??????????? ????????)
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07:00 ?.?. ?????? ??? ??????????? ???? ?????????? ???? ???? ??? ????? ?????? ???? ?????? ??????.

(??????????? – ??????????? ????????)

10:30 ?.?. H 43

η

επετειακή εκδήλωση με θέμα: «Η προσφορά των Ελλήνων της Οδησσού στην Επανάσταση

του ’21».

Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021
19:30 ?.?. ?? ????? ???????? ????? ??? ??? ????????????? ??? ????????????? ?????? ??? ????? ??????????? ????????? «? ???? ??????????» ??? ?????????? ????????.

Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021
07:00 ?.?. ?????? ??? ??????????? ???? ?????????? ???? ???? ??? ????? ???????? ??? ?????? ??????? ?????????.

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

12:00 ?.?. ???????? ??? ??????????? ???? ???? ??? ????? ?????? ??????.

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

(??????????? – ??????????? ????????)

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