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Եւ հիշիր քո ստեղծողին քո երիտասարդության օրերում, քանի դեռ չեն եկել թշվառության օրերը: (Ժողովող 12։1)
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Հոկտեմբերի 7

Սուրճի և թեյի երեկո. Նոր գրասենյակի բացումը

Հետադարձ հայացք
Ինչքան դժվար է, գրեթե ան
հնարին Աստծո բովանդակ Էու
թյունը պարփակել մարդկային
տկար ու փոքր ու
ղե
ղում, եր
ևի
այդքան էլ դժվար է «Հուսո ճանա
պար
հի»-ի ար
դեն 10 տա
րի շա
րունակ իրականացվող «Պատա
նեկան քրիստոնեական ծրագրի»
մասին պատմել այս փոքր հոդվա
ծում:
10 բովանդակ տարիներ...
Տարեկան 2 անգամ, եռամսյա
ծրա
գիր, ո
րի նպա
տակն է պա
տանիներին տալ քրիստոնեական
հավատի բանալին, նրանց մեջ
արթնացնել սեր առ Աստված, հա
վատք, առաքելական սուրբ եկե
ղեցի:
Արարատի,
Արագածոտնի,
Արմավիրի, Գեղարքունիքի մար
զերի տասնյակ դպրոցներ, գրե
թե 700-ին հասնող աշակերտներ:
Սա պարզ վիճակագրություն չէ,
սա ձեռքբերում է:
«Պատանեկան
քրիստոնե
ական ծրագիր», «Հոգու պտուղ
ներ», երկօրյա և եռօրյա բակային
ճամբարներ, ահա այն ծրագրերը,
որոնք 10 տարի շարունակ եղել
են «Հուսո ճանապարհ»-ի գլխա
վոր ձեռքբերումներից: Ծրագրեր,
որոնց անհամբեր սպասել են մեր
պատանիները,
դասաժամերից
հոգնած, կամավոր սկզբունքով
հավաքված այն պատանիները,
ովքեր ամեն շաբաթ դիմավորել
են մեզ՝ Աստծո, հավատքի, եկե
ղեցու մասին ավելին իմանալու
ակնկալիքով:
Եվ այս 10 տա
րի
նե
րի հեռա
որությունից փառք ե
նք տա
լիս
Աստծուն, շնորհակալություն ենք
հայտնում Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմի
ածնի Քրիստոնեական դաստիա
րակության կենտրոնին, թեմերի
պատասխանատու հոգևորական
ներին, դպրոցների ղեկավարու
թյանը, օգնության, աջակցության
ու սրտացավ մոտեցման համար:
Սիրով` «Հուսո ճանապարհ»:

Հոկտեմբեր – դեկտեմբեր
Հոկտեմբերի 17

Նոր գրասենյակի
օրհնություն

«Առաքելական թղթերի մեկնություն»
աստվածաշնչյան սերտողություններ
գրասենյակում. Յուրաքանչյուր երկուշաբթի

Հոկտեմբեր – դեկտեմբեր
Հոկտեմբեր – դեկտեմբեր

Պատանեկան քրիստոնեական ծրագիր Սևանի
տարածաշրջանի Գեղամավան գյուղի դպրոցում

«Հոգու պտուղներ» ծրագիրը Սևանի
տարածաշրջանի Դդմաշեն գյուղի դպրոցում

Հոկտեմբերի 22-23
Հոկտեմբեր – դեկտեմբեր

«Կնոջ առաքելությունը» հոգևոր ծրագիր

Նոյեմբերի 24

Գոհաբանության օրը գրասենյակում
«Կնոջ առաքելությունը» ծրագրի
շրջանակներում

Սեմինար «Փարոս» կենտրոնում. Թեմա՝
«Հունձն առատ է, իսկ մշակները սակավ»

Դեկտեմբերի 22

Սուրբ Ծննդյան արարողություն
մանուկների համար

Դեկտեմբերի 24

Սուրբ Ծննդյան այցելություններ
անապահով ընտանիքներին

Դեկտեմբերի 26

«Առաքելական թղթերի մեկնություն»
ծրագրի աշուն-ձմեռ շրջանի փակումը
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Փետրվարի 3

Փետրվարի 18

«Հուսո ճանապարհ»
11-րդ տարեդարձ

Աշխատակազմի և օգնականների
սեմինար գրասենյակում
Մարտ – Մայիս

Փետրվարի 24

Փետրվար-ապրիլ

«Առաքելական թղթերի
մեկնություն» աստվածաշնչյան
սերտողություն գրասենյակում:
Յուրաքանչյուր երկուշաբթի

Երիտասարդական հավաքույթ
«Տիեզերքում գարուն է» խորագրով
Մայիս-Հուլիս

Մարտի 9

«Կնոջ առաքելությունը»
հոգևոր ծրագիր

Պատանեկան քրիստոնեական ծրագիր
Սևան քաղաքի թիվ 4 դպրոցում

Ապրիլի 15

«Հույս մանուկների մոլորակ»
Այցելություն անապահով
կիրակնօրյա դպրոց
ընտանիքներին Սբ. Հարության
կազմակերպության գրասենյակում:
տոնի կապակցությամբ
Ամիսը երկու անգամ

Մայիս-հուլիս

Մայիսի 19

Մայիսի 25

«Երանելիներ» աստվածաշնչյան
սերտողություններ գրասենյակում:
Յուրաքանչյուր երկուշաբթի

Ուխտագնացություն Հաղարծինի վանական
համալիր Գեղամավան գյուղի դպրոցի
աշակերտների մասնակցությամբ

Հունիսի 3

Երիտասարդական հավաքույթ Համբարձման
տոնի կապակցությամբ, գրասենյակում

Հունիսի 26-28

Հունիսի 29-հուլիս 1

Սեմինար կանանց համար
Եռօրյա բակային ճամբար Սևանի
տարածաշրջանի Գեղամավան գյուղի դպրոցում

Հուլիս 9

Եռօրյա բակային ճամբար Սևանի
տարածաշրջանի Վարսեր գյուղի դպրոցում
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Ուխտագնացություն Մարմաշենի
վանական համալիր

•
•
•
•

Հոկտեմբերի 2-ից, աստվածաշնչյան սերտողություններ կազմակերպության գրասենյակում
յուրաքանչյուր երկուշաբթի:
Հոկտեմբերի 4-ից Պատանեկան ծրագիր Սեւանի տարածաշրջանի Վարսեր գյուղի
դպրոցում, յուրաքանչյուր չորեքշաբթի:
Հոտեմբերի 7-ից կազմակերպության գրասենյակում կվերսկսվեն «Մանուկների մոլորակ»
կիրակնօրյա դպրոցի հանդիպումները:
Նոյեմբերի 11-12, սեմինար (Սևան):
Դեկտեմբերի 8-ին, «Նարեկացի» արվեստի միությունում կկայանա տոնական երեկո
նվիրված «Պատանեկան քրիտոնեական ծրագրի» հիմնադրման 10-րդ տարեդարձին:
Դեկտեմբերի 20-ին, պատանեկան ծրագրի փակումը:
Դեկտեմբերի 23-ին, Սուրբ ծննդյան տոնակատարություն «Մանուկների մոլորակ»
կիրակնօրյա դպրոցում:
Դեկտեմբերի 25-ին, աստվածաշնչյան ծրագրի աշուն-ձմեռ շրջանի փակումը:
Դեկտեմբերի 27-ին, Սուրբ Ծննդյան այցելություններ անապահով ընտանիքներին:

Հուլիսի 22-23

Սեմինար «Փարոս» կենտրոնում. Թեմա՝ «Ադամ
և Եվա. Արարչագործություն»:
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