
Velikonoční bohoslužby 
V kutné hoře

Пасхальні служби
в Кутній Горі

římskokatolická farnost - arciděkanstVí kutná hora 
čtvrtek 14. dubna 18:00 | mše svatá v kostele sv. Jakuba

Pátek 15. dubna 15:00 | obřady Velkého pátku v kostele sv. Jakuba      
    21:00 | křížová cesta v parku pod Vlašským dvorem

sobota 16. dubna 20:00 | vigilie Vzkříšení v kostele sv. Jakuba

neděle 17. dubna 09:00 | mše svatá v chrámu sv. barbory

chrám sv. barbory, ul. barborská
kostel sv. Jakuba, ul. Jakubská 

khfarnost.cz

риМо-КатолиЦьКа ПараФіЯ - архіДиЯКонство КутноЇ Гори 
Четвер, 14 квітня    18:00 | свята служба в храмі св. Якова

П’ятниця, 15 квітня 15:00 | церемонії Великої п’ятниці в церкві св. Якова     
     21:00 | Хресний шлях у парку під Італійським двором

субота, 16 квітня    20:00 | Воскресіння Христове у храмі св. Якова

неділя, 17 квітня    09:00 | богослужіння в церкві св. Варвари

Церква св. Якова, Якубська вулиця
церква св. Варвари, Барборська вулиця 

khfarnost.cz

římskokatolická farnost kutná hora - sedlec 
čtvrtek 14. dubna  18:00 | mše svatá

Pátek 15. dubna 09:00 | křížová cesta pro rodiny s dětmi     
     15:00 | obřady Velkého pátku

sobota 16. dubna  19:00 | vigilie Vzkříšení

neděle 17. dubna 09:30 | mše svatá

katedrála nanebevzetí Panny marie 
a sv. Jana křtitele, ul. Vítězná

sedlec.info

риМо-КатолиЦьКа ПараФіЯ Кутна Гора - сЕДлЕЦь 
Четвер, 14 квітня    18:00 | свята служба

П’ятниця, 15 квітня 09:00 | Хресний шлях для сімей з дітьми       
        15:00 | Церемонії Великої п’ятниці

субота, 16 квітня    19:00 | Воскресіння

неділя, 17 квітня    09:30 | богослужіння

Собор Успіння Пресвятої Богородиці 
та св. Івана Хрестителя

Вулиця Вітезна

sedlec.info

řeckokatolická církeV (bohoslužby v ukrajinštině) 
neděle 17. dubna  17:00 | liturgie s posvěcením ratolestí

sobota 23. dubna  20:00 | liturgie s modlitbou u božího hrobu,     
          žehnáním pokrmů a pomazáním oleje

kostel nejsvětějšího srdce Páně
ul. Poděbradova

facebook: 
řeckokatolická farnost v Pardubicích

ГрЕКо-КатолиЦьКа (церква богослужіння українською мовою) 

неділя, 17 квітня  17:00 | Літургія з освяченням гілок

субота, 23 квітня  20:00 | літургія з молитвою біля гробу Божого, 
               благословення їжі та миропомазання

Церква Пресвятого Серця Ісуса
Вулиця Подєбрадова

Facebook: 
Řeckokatolická farnost v Pardubicích

PraVoslaVná církeV 
neděle 17. dubna 09:30 | božská liturgie

čtvrtek 21. dubna   18:00 | strasti (Pašije)

Pátek 22. dubna   18:00 | Večerní s uložením do hrobu

sobota 23. dubna  09:30 | božská liturgie s večerní

neděle 24. dubna 00:00 | světlé Vzkříšení kristovo, jitřní, liturgie a svěcení pokrmů

chrám nejsvětější trojice
ul. ke trojici

facebook: Pravoslavná církev kutná hora

Православна ЦЕрКва 
неділя, 17 квітня     09:30 | Божественна Літургія

Четвер, 21 квітня  18:00 | Страсті (Страсті)

П’ятниця, 22 квітня    18:00 | Вечір з похороном

субота, 23 квітня  09:30 | Божественна літургія з вечірньої

неділя, 24 квітня     00:00 | Світле Воскресіння Христове, ранок, літургія та освячення їжі

Церква Святої Трійці
Вулиця до Троїці

Facebook: 
Pravoslavná církev Kutná Hora

křesťanské sPolečenstVí 
Pátek 15. dubna  18:00 | bohoslužba

neděle 17. dubna  09:30 | bohoslužba

Jana Palacha 145, vchod z ulice sportovců

kskh.cz

христиЯнсьКа сПільнота 
П’ятниця, 15 квітня 18:00 | богослужіння

неділя, 17 квітня  09:30 | богослужіння

Яна Палача 145, вхід з вул.Спортовців

kskh.cz

církeV bratrská
Pátek 15. dubna 09:30 | bohoslužba

neděle 17. dubna  09:30 | bohoslužba

masarykova 321, naproti tylovu divadlu

cbkh.cz

českobratrská církeV eVanGelická
Pátek 15. dubna 17:00 | bohoslužba

neděle 17. dubna  09:00 | bohoslužba

evangelický kostel, Poděbradova 308

kutna-hora.evangnet.cz

církeV českosloVenská husitská
čtvrtek 14. dubna 17:00 | bohoslužba

neděle 17. dubna  09:00 | bohoslužba

husův sbor (bývalá židovská synogoga), smíškova 619

ccsh-kh.cz

ЧЕхословаЦьКа ГуситсьКа ЦЕрКва
Четвер, 14 квітня  17:00 | богослужіння

неділя, 17 квітня  09:00 | богослужіння

Хор Гуса (колишня єврейська синагога), Смішкова 619

ccsh-kh.cz

ЄванГЕльсьКа ЦЕрКва ЧЕсьКих братів
П’ятниця, 15 квітня 17:00 | богослужіння

неділя, 17 квітня  09:00 | богослужіння

Євангельська церква, Подєбрадова 308

kutna-hora.evangnet.cz

aPoštolská církeV
neděle 17. dubna  09:30 | bohoslužba

andělská 295
ackh.cz

аПостольсьКа ЦЕрКва
неділя, 17 квітня  09:30 | богослужіння

Андельська 295

ackh.cz

Více informací k velikonočním bohoslužbám získáte na 
www.khfarnost.cz

Додаткову інформацію про пасхальні служби 
див khfarnost.cz

братсьКа ЦЕрКва
П’ятниця, 15 квітня    09:30 | богослужіння

неділя, 17 квітня  09:30 | богослужіння

Масарикова 321, навпроти театру Тил

cbkh.cz




