Αγαπητοί ενορίτες και ενορίτισσες,
µε γνώµονα τα νέα µέτρα από την Ελβετική Συνοµοσπονδία για το
Καντόνι του Baselland και για την σωστά οργανωµένη, ασφαλή και
καθ’ όλα εύτακτη διεξαγωγή των Ιερών Ακολουθιών από το
Σάββατο του Λαζάρου 24/04 µέχρι και την Κυριακή του Πάσχα
02/05, παρακαλείστε να δηλώσετε συµµετοχή αυτή την Τρίτη 20/04,
µεταξύ 18:00 - 22:00, στο σταθερό τηλέφωνο της Εκκλησίας µας
+41 (0) 61 411 40 91.
Την Μεγάλη Παρασκευή προκειµένου να προσέλθετε όσο δυνατόν
περισσότεροι να προσκυνήσετε τον Επιτάφιο, θα τελεσθούν δύο (2)
Ιερές Ακολουθίες. Η πρώτη θα τελεσθεί στις 16:30 - 17:30 και η
δεύτερη στις 19:00 - 22:00.
Η περιφορά του Επιταφίου, λόγω των µέτρων, δεν θα γίνει.
Το Μεγάλο Σάββατο προκειµένου να προσέλθετε όσο δυνατόν
περισσότεροι να λάβετε το Άγιο Φως και να ακούσετε το χαρµόσυνο
µήνυµα της Αναστάσεως του Χριστού µας, θα τελεσθούν δύο (2)
Αναστάσιµες Ακολουθίες. Η πρώτη θα τελεσθεί στις 20:00 - 21:00 και
η δεύτερη στις 22:00 - 01:30.
Για τις ως άνω ηµέρες, Μεγάλη Παρασκευή και Μεγάλο Σάββατο
και µε γνώµονα ότι επιτρέπεται πλέον από τα νέα µέτρα για τον
Covid-19, η αίθουσα των εκδηλώσεων της Εκκλησίας µας θα
διαµορφωθεί αναλόγως και θα λειτουργήσει ως επιπλέον χώρος
για να έρθουν όσο δυνατόν περισσότεροι πιστοί αδελφοί µας να
ακούσουν τις Ιερές Ακολουθίες. Ενδέχεται να υπάρχει ζωντανή
αναµετάδοση και µε εικόνα από τον Ιερό Ναό για τους
παρευρισκόµενους στην αίθουσα.
Φυσικά και στο χώρο αυτό, όπως ήδη γίνεται και στον Ναό µας, θα
τηρούνται µε απόλυτη ευλάβεια τα µέτρα προστασίας και υγιεινής
από όλους τους παρευρισκόµενους.

- Δεν επιτρέπονται άσκοπες µετακινήσεις µέσα στην αίθουσα
όπως και στον Ιερό Ναό κατά την ώρα των Ιερών Ακολουθιών.
- Δεν επιτρέπεται στον προαύλιο χώρο του Ναού, η παρουσία
ατόµων µη δηλωµένων στη λίστα κρατήσεων θέσεων.
Διακονητές της Ενορίας µας, που εθελοντικώς προσφέρθηκαν να
βοηθήσουν, θα σας κατευθύνουν στις εκ των προτέρων ορισµένες
θέσεις σας.
Την Μεγάλη Πέµπτη και την Μεγάλη Παρασκευή, κατά τις ώρες που
δεν θα τελείται Ιερή Ακολουθία, ο Ναός µας θα είναι ανοικτός για να
προσκυνήσετε όσοι δεν θα δύναστε να συµµετέχετε στις Ιερές
Ακολουθίες, τις εξής ώρες:
Μεγάλη Πέµπτη: 13:00 – 18:00
Μεγάλη Παρασκευή: 13:00 – 16:00
«Σε περίπτωση πληθώρας των τηλεφωνικών κρατήσεων για την
ηµέρα του Μεγάλου Σαββάτου ενδέχεται να πραγµατοποιηθεί και 3η
Αναστάσιµη Τελετή.»
Ευχόµαστε και προσευχόµαστε στον Άγιο Θεό, το φετινό Πάσχα να
είναι το τελευταίο που θα εορτάσουµε κατά αυτό τον επιβληθέντα
λόγω Covid-19 τρόπο.
Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για την κατανόηση και την
συνεργασία σας.
Καλή Ανάσταση σε όλους!

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών
Ελληνορθοδόξου Εκκλησίας Βασιλείας
ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2021
25.04

19.00 ✟ Ακολουθία του Νυμφίου.

26.04

09.00 ✟ Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.
19.00 ✟ Ακολουθία του Νυμφίου.

Μ. Τρίτη

27.04

09.00 ✟ Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.
19.00 ✟ Ακολουθία του Νυμφίου.

Μ. Τετάρτη

28.04

09.00 ✟ Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.
19.00 ✟ Ιερό Ευχέλαιο και Ακολουθία του
Νιπτήρος.

29.04

09.00 ✟ Εσπερινός μετά της Θείας Λειτουργίας
του Μεγάλου Βασιλείου.
19.00 ✟ Ακολουθία των Αγίων Παθών.

Κυριακή
Μ. Δευτέρα

Μ. Πέμπτη

08.30 ✟ Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και
Εσπερινός Αποκαθηλώσεως.
16.30 – 17.30
Μ. Παρασκευή 30.04 ✟ Ακολουθία του Ιερού Επιταφίου.
19.00 – 22.00
✟ Ακολουθία του Ιερού Επιταφίου.

Μ. Σάββατο

01.05

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

02.05

09.00 ✟ Μέγας Εσπερινός μετά της Θείας
Λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου.
20.00 – 21.00
✟ Η Ακολουθία της Αναστάσεως.
22.00 – 01.30
✟ Η Ακολουθία της Αναστάσεως μετ’ Όρθρου
και Θείας Λειτουργίας.
11.00 ✟ Μέγας Εσπερινός της Αγάπης.

