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วัดธรรมวิ หาร ฮันโนเฟอร์
Wat Dhammavihara Hannover
Am Ahlemer Turm 3
30453 Hannover-Ahlem
Tel. 0511-768-5746 | Fax 0511-542-1931
info@watdhammavihara.de
www.watdhammavihara.de

Wat Dhammavihara Hannover
Am Ahlemer Turm 3, 30453 Hannover
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An die Mitglieder, Freunde
und Interessierte des
Wat Dhammavihara Hannover.

๗ กันยายน ๒๕๕๔

เรื่อง จัดงานทอดกฐินสามัคคี
เจริญพร คุณโยม Vorname Name

วัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ กําหนดจัดทําบุญทอดกฐิ นประจําปี ๒๕๕๔ ในวันเสาร์ท่ี
๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๔
จึงขอเชิญสาธุชนทัง้ หลายมาบําเพ็ญบุญกุศลร่วมกัน ในโอกาสอันเป็ นบุญทีส่ าํ คัญนี้ ขอ
เชิญสาธุชนจัดตัง้ กองกฐินตามกําลังของตนเอง หรือรวบรวมเพือ่ นผูใ้ จบุญร่วมกันตัง้ กองกฐิน
มาทอดในครัง้ นี้ ทําเท่าทีเ่ ราทําได้ แต่ให้ทาํ ด้วยจิตเปี่ยมไปด้วยบุญ ให้อมิ่ ในบุญของตัวเอง ถือ
ว่าเป็ นบุญทีป่ ระเสริฐมาก
และในงานบุญนี้ และขอเชิญสาธุชนบําเพ็ญทานบารมีดว้ ยการทําอาหารหวานคาว มา
แจกเป็ นมหาทาน ทีเ่ รียกว่ามหาทานเพราะเราแจกจ่ายแก่คนมากมาย นับว่าเป็ นมหาบุญกุศล
อย่างหนึ่ง หรือจะบริจาคกับทางวัดก็ได้
พิธที างศาสนาเริม่ เวลาประมาณ ๑๐.๕๐ น.
หลังจากเสร็จพิธที อดผ้ากฐินแล้ว มีงานบันเทิงต่อ
จัดงาน Sporthalle, Kurt-Schumacher-Schule Eisteichweg 5-7, 30559 Hannover
(Anderten) สถานทีเ่ ดิม
จึงเจริญพรมาให้สาธุชนได้ทราบ
เจริญพร

e

พระมหาทองนาค นาควโร
ประธานสงฆ์วดั ธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์
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เรื่อง จัดงานวันออกพรรษาและงานเทศน์ มหาชาติ
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เจริ ญพร คุณโยม Vorname Name
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ใบแจ้งประกาศ

วัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ กําหนดจัดงานทําบุญออกพรรษาประจําปีพทุ ธศักราช
๒๕๕๔ นี้ ในวันอาทิตย์ท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ และจัดงานเทศน์มหาชาติ ๓ วัน เริม่ เทศน์ตงั ้ แต่
เย็นวันศุกร์ท่ี ๗ ตุลาคม ถึงวันอาทิตย์ท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔
วันอาทิตย์ท่ี ๙ ช่วงเช้าทําบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ช่วงบ่ายหลังพระสงฆ์ฉนั เพลเสร็จ
แล้ว ทําพิธสี วดคาถาพันทํานํ้าพระพุทธมนต์จุดเทียนพันเล่ม ซึง่ เป็ นประเพณีเก่าแก่ของไทยแต่
โบราณ
ขอเชิญสาธุชนบวชชีพราหมณ์ฟงั เทศน์มหาชาติ ตัง้ แต่เย็นวันศุกร์ท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔
ถึงวันอาทิตย์ท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ เพือ่ บําเพ็ญปญั ญาบารมีให้เต็มเปี่ยมอันเป็ นฐานแห่งมรรคผล
และพระนิพพานต่อไป
จึงเจริญพรมาให้สาธุชนได้ทราบ

เจริ ญพร

พระมหาทองนาค นาควโร
ประธานสงฆ์วดั ธรรมวิ หาร ฮันโนเฟอร์

e
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ประกาศ

ทําบุญทอดกฐิน

วันเสาร์ท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๔

จัดงาน Sporthalle,Kurt-Schumacher-Schule Eisteichweg 5-7, 30559 Hannover
(Anderten) สถานทีเ่ ดิม

เทศน์ มหาชาติ

เริม่ เทศน์ตงั ้ แต่เย็นวันศุกร์ท่ี ๗ ตุลาคม ถึง ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔
วันสุดท้ายฟงั สวดคาถาพันทํานํ้าพระพุทธมนต์เทียนพันเล่ม

บวชพราหมณ์วนั ออกพรรษา เดือนตุลาคม
เริม่ เย็นวันศุกร์ท่ี ๗ ตุลาคม และลาศีลวันอาทิตย์ท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔

ทําบุญตักบาตรเทโวฯวันออกพรรษา เดือนตุลาคม
ทําบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา
อาทิตย์ท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔

สถานทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน

3

e

จัดกงสุลสัญจร ณ วัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์
วันเสาร์ท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๔

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten Sie über unsere kommenden Veranstaltungen im Herbst 2011 informieren.
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Am 24. September 2011 bietet das Konsulat-Team der thailändischen Botschaft in der Zeit
von 9 bis 17 Uhr seine Dienste an. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite
(www.watdhammavihara.de) unter Angebote -> Kosulat-Team.

Für spezeielle Vorabinformationen oder weitere Fragen setzen Sie bitte mit der Botschaft unter
Telefon 030 79481-112 oder 030 79481-114 in Verbindung.

Zum Ende der buddhisten Regen- bzw. Fastenzeit findet am 9. Oktober 2011 in der Zeit von
9 bis 16 Uhr unsere Ok Phansa Zeremonie im Wat Dhammavihara Hannover
(Am Ahlemer Turm 3, 30453 Hannover) statt.
In der Zeit vom 7. bis 9. Oktober 2011 haben Thailänderinnen die Möglichkeit im Wat
Dhammavihara an einer dreitägigen Buad Pram Zeremonie (Meditationszeit als Nonne)
teilzunehmen.

Am 22. Oktober 2011 feiern wir in der Sporthalle der Kurt-Schumacher-Schule (Eisteichweg 7,
30559 Hannover) unser jährliches Kathinnadāna Fest, das u.a. aus einer Religionszeremonie um
10:30 Uhr, Tam Bun Todt Kathin (Erwerb wertvoller Verdienste) und einem kulturellem
Rahmenprogramm besteht. Welche thail. Künstler wir dieses Jahr auf der Bühne begrüßen können,
steht derzeit noch nicht fest.

Aussteller die sich dort präsentieren möchten, setzen sich bitte mit Khun Naphaporn (Mod) unter der
Tel.-Nr. 0151 41826444 in Verbindung.

Zu allen Veranstaltungen laden wir Sie ganz herzlich ein und freuen uns auf Ihren Besuch.

Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite http://www.watdhammavihara.de

Mit freundlichen Grüßen

e

Phramahan Thongnark Nagavaro
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