ΩΡΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ἑρμηνεία τῶν βιβλίων τῆς Πεντατεύχου (Γένεση,
Ἔξοδος, Ἀριθμοί, Δευτερονόμιον)
Ἑρμηνεία τῶν βιβλίων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης
2:00-3:00
(Α΄,Β΄,Γ΄,Δ΄ Βασιλειῶν, Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ, Τωβίτ, Ῥούθ,
Ἐσθήρ)
Ἑρμηνεία τῶν βιβλίων τῶν Προφητῶν Ἡσαΐα,
4:00-5:00
Ἰεζεκιήλ, Δανιήλ, Ἰωνᾶ καὶ Δαβίδ (Ψαλμοί) καὶ
ὁμιλίες περὶ παθῶν καὶ ἀρετῶν
Ἡ καθημερινὴ πρωινὴ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ
5:00-7:30
τῆς Θείας Λειτουργίας
Ἑρμηνεία τοῦ κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγελίου καὶ τῶν
Ἐπιστολῶν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου (πρὸς Ῥωμαίους,
8:00-9:00
Φιλιππησίους, Α΄,Β΄ Θεσσαλονικεῖς) καὶ τοῦ
Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου
Ἀπαντήσεις σὲ ἀπορίες παιδιῶν κατωτέρου καὶ
10:00+-11:00
ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ
Τὸ Συναξάρι τῆς ἡμέρας
11:20
00:00-1:00

12:00-13:00

Ἑρμηνεία στὸ βιβλίο τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων

13:00-14:00

Ἀκολουθία τῆς Ἱερᾶς Παρακλήσεως

14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
18:00-19:30
20:00-20:30
-21:15
22:00-23:00

Ἀνάλυση τῶν Κατηχήσεων τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου
Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων καὶ τοῦ περιεχομένου
τῆς Θείας Λειτουργίας
Ψαλμωδίες ἀπὸ τὸ Ἀναστασιματάριο στὸν ἦχο τῆς
ἑβδομάδος
Ἑρμηνεία στὸ βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως καὶ λίγες
ὁμιλίες σὲ φλέγοντα θέματα τῆς ζωῆς μας
Ἡ καθημερινὴ ἑσπερινὴ Ἀκολουθία μὲ τὸ Μικρὸ
Ἀπόδειπνο
Ἐπίλεκτες 30λεπτες ὁμιλίες
Ἀπαντήσεις σὲ ἀπορίες ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν
Ἑρμηνεία στὸ βιβλίο τῆς Σοφίας Σειράχ

Οἱ ὁμιλίες ἀναπαράγονται καθημερινὰ τὴν ἴδια ὥρα
πάντοτε,

μὲ

λογικὴ

συνέχεια

κατὰ

σειρὰν,

ὅπως

καταγράφηκαν στὸν κατάλογο ὅλων τῶν ὁμιλιῶν τοῦ
Μακαριστοῦ Ὁσίου Γέροντός μας Ἀθανασίου Μυτιληναίου.
(Ὁ κατάλογος βρίσκεται κάτω ἀπὸ τὸ κείμενο καὶ μπορεῖτε
νὰ πληροφορεῖσθε τὸ περιεχόμενο τῆς κάθε ὁμιλίας ποὺ σᾶς
ενδιαφέρει).
Ὡς ἐκ τούτου, ἡ ὁμιλία ποὺ θὰ ἀκούσετε, ἐπὶ
παραδείγματι, σήμερα στὶς 12 τὸ μεσημέρι ἀποτελεῖ
συνέχεια τῆς ὁμίλιας ποὺ ἀναπαράχθηκε χθὲς στὶς 12 τὸ
μεσημέρι. Ἐάν, συνεπῶς, θὰ θέλατε νὰ ἀκούσετε καὶ τὴν
συνέχεια τῆς ὁμιλίας, θὰ τὴν ἀκούσετε αὔριο στὶς 12 τὸ
μεσημέρι κ.ο.κ.
Τὸ πρόγραμμα αὐτὸ διαφοροποιείται τὶς Κυριακὲς ὅλου
τοῦ ἔτους, κατὰ τὶς ὁποῖες ἀναπαράγονται κάθε ὥρα οἱ
λειτουργικὲς ὁμιλίες τῆς συγκεκριμένης Κυριακῆς, καὶ τὶς
μεγάλες Ἑορτές, ὅπου ἀναπαράγονται ἐπίκαιρες ὁμιλίες
καὶ ψαλμωδίες.
Εὐχόμαστε ὁ Ἅγιος Τριαδικὸς Θεὸς νὰ εὐλογεῖ τὴν
μικρὴ αὐτὴ προσπάθεια καὶ νὰ σᾶς χαρίζει φώτιση καὶ
ζῆλο, ὥστε νὰ ἀκοῦτε τὸν λόγο Του καὶ νὰ ῥυθμίζετε τὴν
ζωή σας σύμφωνα μὲ Αὐτόν.
Καλὴ ἀκρόαση!

