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

Λειτουργικό και Ποιμαντικό Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Συμεών από 4 – 10 Ιουλίου 2022 [1]
Υποβλήθηκε από __admin στις Κυρ, 03/07/2022 - 23:59.

Ημερομηνία:
Κυριακή, 3 Ιούλιος, 2022 - 00:00

[2]
Λειτουργικό και Ποιμαντικό Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ.
Συμεών από 4 – 10 Ιουλίου 2022

Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022
08:00 ?.?. ?????????? ???????? ???? ???? ???? ???????? ????????.

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

14:30 ?.?. ?????????? ???????? ???? ???? ???? ???????? ????????.

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

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

Τρίτη 5 Ιουλίου 2022
09:00 ?.?. ?????????? ???????? ???? ???? ???? ????? ??????? ????????.

12:30 ?.?. ???????? ??? ??? ?????? ??? ?????????????? ???????? ???? ?????????????? ????????????? ??? ???????????? ????????? ?????? ??? ?????????????? ??????????? ??? ???
????? ??? ????? ????? ??????.

14:00 ?.?. ?????????? ???????? ???? ???? ???? ???????? ??????.

19:00 ?.?. ???????? ?? ????: «???????? – ???????? – ??????» ??? ????? ??????????? ??????????? ??? ??? ?????????? ??????????.

Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022
09:00 ?.?. ?????????? ??? ?????????????? ?????????? ??? ????? ??????????? ?????????.
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12:00 ?.?. ?????????? ????????? ??? ????????????? ????????? «??????? & ?????? ??????????».

18:30 ?.?. ?????????? ???????? ???? ?????????????? ????????????? ??? ?????????????? ????????? “??????? ??????????” ???? ?????????.

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

(??????????? – ??????????? ????????)

Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022
07:00 ?.?. ?????? ??? ?????????? ??????????? ???? ?????????? ???? ???? ??? ????? ???????? ???????.

(??????????? – ??????????? ????????)

20:30 ?.?. ???????? ??? ?????? ????????? ?????? ???? ???????????.

Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022
11:00 ?.?. ????? ???? ???????. ?????????? ????????? ?? ??????? ??? ????? ??????? ??? ?????????.

Σάββατο 9 Ιουλίου 2022
19:00 ?.?. ???????? ??????????? ??? ???? ??????????? ?????????? ??? ?????? ???????.

Κυριακή 10 Ιουλίου 2022
07:30 ?.?. ?????? ??? ??????????? ???? ?????????? ???? ???? ??? ????? ??????? ??? ????????? ?????????? ????? ?????????? – ????????.

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

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

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

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

Σημείωσις:
Υπενθυμίζεται ότι, κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, η βάση και έδρα των διοικητικών
δραστηριοτήτων του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Συμεών είναι το Ιερό Επισκοπείο στο
Κατασκηνωτικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος «Η Αγία Αικατερίνη» στο Καινούργιο
Λοκρίδος.
?? ??? ????? ???????????
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ»
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ»

Πηγή URL (modified on 05/07/2022 - 13:58):http://www.imfth.gr/node/7701
Σύνδεσμοι
[1] http://www.imfth.gr/news_events/leitoyrgiko-kai-poimantiko-programma-sevasmiotatoy-mitropolit
oy-fthiotidos-k-symeon-34 [2]
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