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15. června – 30. září 

VÝSTAVA POD OCHRANU TVOU 
chrám sv. Barbory 
Výstava v ochozových kaplích chrámu představí vzácné exponáty, které se po většinu roku skrývají v chrámovém 
depozitáři. K vidění bude mimo jiné originál svatobarborské Madony, kopie Staroboleslavského palladia a část 
křídla původního gotického oltáře s vyobrazením sv. Barbory. Pro dětské návštěvníky budou připravené zajímavé 
úkoly. Tématem je ochrana nebeských patronů českých zemí, ale i Kutné Hory, ke kterým se po staletí utíkají 
obyvatelé naší země. 
 
11. září 19:00 

LEŤ, MYŠLENKO, LEŤ NA KŘÍDLECH ZLATÝCH 
chrám sv. Barbory 
Soprán E. Štruplová – Mirgová, trubka M. Laštovka, varhany F. Tichý. 
www.divadlo-kutnahora.cz  
 
12. – 13. září 

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 
Památky přístupné za zvýhodněné vstupné nebo zcela zdarma. 
http://www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-dedictvi/  
 
18. října 

BĚH PRO ZVON 
okolí kostela sv. Jakuba 
V. ročník běžeckého závodu – trasy pro dospělé budou připraveny v délce 3,5 a 10 kilometrů, součástí programu 
bude i dětský závod. 
 
11. listopadu 

SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD 
okolí kostela sv. Jakuba, chrám sv. Barbory 
Lampionový průvod od kostela sv. Jakuba k chrámu sv. Barbory, v jehož čele jede svatý Martin na bílém koni. 
 
17. listopadu 

OSLAVA 17. LISTOPADU V KUTNÉ HOŘE 
Studentská oslava výročí Sametové revoluce a událostí 17. listopadu. Průvod městem s programem. 
 
4. prosince 

SVÁTEK SV. BARBORY 
Slavnostní bohoslužba v den svátku svaté Barbory, patronky města a patronky chrámu. 
 
9. prosince 

DEN OTEVŘENÝCH PAMÁTEK 
chrám sv. Barbory, kostel sv. Jakuba, kostel Matky Boží Na Náměti 
Kostely v centru Kutné Hory budou pro návštěvníky otevřeny zdarma u příležitosti 25. výročí zapsání Kutné Hory 
na UNESCO. 
 
26. prosince 15:30 

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 
chrám sv. Barbory 
Slavné dílo J. J. Ryby již tradičně v podání Učitelského smíšeného pěveckého sboru TYL Kutná Hora s varhanním 
doprovodem. 
www.usps.kh.cz 
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