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«Իսկ որ լաւ հողի մէջ սերմանուեց, այն է, որ երբ լսում է խօսքը եւ հասկանում, պտուղ է տալիս. կայ որ մէկի դիմաց՝ հարիւր, կայ որ մէկի 
դիմաց՝ վաթսուն եւ կայ որ մէկի դիմաց՝ երեսուն»։ (Մատթ. 13:23)

Աշուն 
2016

N 11

2015 Աշուն - Ձմեռ

Սուրճի երեկո
կազմակերպության գրասենյակում

25 սեպտեմբերի

26 դեկտեմբերի

Սուրբ Ծննդյան այցելություններ  
անապահով ընտանիքներին…

2016 թվականը «Հուսո ճանապարհ»-ի ընթացքի մեջ նշանա-
վորվեց 10-րդ տարեդարձի տոնակատարությամբ, որտեղ մեր 
բարեկամներին, հյուրերին ներկայացվեց մեր անցած ուղղին: 
Տոնակատարությունը կարծես դարձավ մեր գործունեության 
10 տարիների հանրագումարը, մի երկար գնացք, որի ամեն մի 
վագոնում մեր ծրագրերն էին, հանդիպումները, սեմինարները…

Ու արդեն 10-րդ կայարանի հանգրվանում կանգնած, առաջ 
գնալու ցանկությամբ լցված, մի հետադարձ հայացք գցելով 
կարող ենք փաստել, որ մեր վագոնները լի են բերքով: Այն 
բերքով, որը Աստված առատապես շնորհել է մեզ իր հոգու 
պտուղներց, ամենքին ու յուրաքանչյուրին օժտելով հոգու պտուղ-
ների բերկրանքը վայելելու մեծագույն երջանկությամբ:

Անխափան ընթացք քեզ՝ Հուսո ճանապարհ:

 «Ուխտագնացություն եկեղեցիներ»…
Աբովյանի Սբ. Պողոս - Պետրոս մատուռ

17 հոկտեմբերի

«Հոգու պտուղներ» պատանեկան ծրագիր 
Սևանի տարածաշրջանի

Դդմաշեն գյուղի միջնակարգ դպրոցում

Պատանեկան ծրագիր Սևանի տարածաշրջանի
Զովաբեր գյուղի միջնակարգ դպրոցում

Հոկտեմբեր-դեկտեմբեր

 Ուխտագնացություն եկեղեցիներ…
Գեղարդավանք

14 նոյեմբերի

Սեպտեմբեր-դեկտեմբեր

25 նոյեմբերի

Գոհության տոնը գրասենյակում

21 դեկտեմբերի

«Հովհաննեսի ավետարանի 
սերտողություն» ծրագիր ավարտը

25 դեկտեմբերի

Տարեվերջյան
 հանդիպում

գրասենյակում

24-25 հոկտեմբերի

«Ներողամտություն. ինչպես է Հիսուսը 
սովորեցնում ներել» սեմինար Սևանում
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27-28 հունիսի

2016 Ã. ²ßáõÝ - ÒÙ»é Íñ³·ñ»ñ
•	 «Առաքելական թղթերի մեկնություն» հոգևոր ծրագիր գրասենյակում (յուրա

քանչյուր երկուշաբթի ժամը` 18:30ին) հոկտեմբերի 10ից:
•	 Պատանեկան ծրագիր (յուրաքանչյուր չորեքշաբթի) հոկտեմբեր ամսից:
•	 «Հոգու պտուղներ» պատանեկան ծրագիր (ամիսը երկու անգամ) հոկտեմբեր 

ամսից:
•	 Սեմինար Սևանում, հոկտեմբերի 2223:
•	 Այցելություն եկեղեցիներ:
•	 Կինոդիտում գրասենյակում (ամիսը մեկ անգամ):
•	 «Առաքելական թղթերի մեկնություն» հոգևոր ծրագրի շաբաթավերջը Սևանում, 

(նոյեմբեր):
•	 «Հոգու պտուղներ» պատանեկան ծրագրի փակումը` դեմտեմբերի 16:
•	 Պատանեկան ծրագրի փակումը` դեկտեմբերի 21:
•	 Այցելություն անապահով ընտանիքներին Սուրբ Ծննդյան տոնի կապակցու

թյամբ, դեկտեմբերի 24:
•	 «Առաքելական թղթերի մեկնություն» հոգևոր ծրագրի փակումը գրասենյակում, 

դեկտեմբերի 26:

2016 Գարուն - Ամառ

Աշխատակազմի և օգնականների 
սեմինար

«Հուսո Ճանապարհ» 10-րդ տարեդարձ

Կինոդիտում

Այցելություն անապահով ընտանիքներին 
Սբ. Հարության տոնի կապակցությամբ

«Քրիստոնեական ընտանիք» 
սեմինար Սևանում

Ուխտագնացություն Հաղարծնի Սբ. 
Աստվածածին եկեղեցի

Երկօրյա բակային ճամբար 
Սևանի 4-րդ միջն. դպրոցում

Երկօրյա բակային ճամբար 
Զովաբերի միջն. դպրոցում

«LUAU» Հավայան երեկո և տաղանդների օր 
Սևանի Փարոս կենտրոնում

Այցելություն Վանաձորի ծերատուն

Երկօրյա բակային ճամբար 
Սևանի 2-րդ միջն. դպրոցում

4 փետրվարի

19 մարտի

14 մայիսի

Պատանեկան ծրագիր փակումը

Մարտ - Մայիս

Մարտ - Մայիս

«Հոգու պտուղներ» պատանեկան ծրագիր

 «Ուխտագնացություն եկեղեցիներ»…
Հրազդանի Սբ. Աստվածածին եկեղեցի

7 մայիսի

29-30 հունիսի

1-2 հուլիսի

7 հուլիսի

5 հուլիսի

23-24 հուլիսի

«Առաքելական թղթերի մեկնություն» 
սեմինար Սևանում

12 հունիսի

26 մարտի


