
Ласкаво просимо в Німеччину. 

З радістю хочемо вам презентувати  

нашу католицьку громаду з цеквою: 

Ми є католицька парафія „St. Crescentius“. 

Наша парафіальна церква знаходиться в місті Намбург: 

Die „Stadtpfarrkirche St. Crescentius“. 

До цієї ж парафії відноситься церква «Св. Єлизавети» в Бад Емсталь – Мерцхаузен. 

Ми проводимо регулярно церковні служби за римо-катольцьким обрядом (Служба Божа) 

Ми щиросердечно запрошуємо вас до нашої католицької громади  

„St. Crescentius“ та будемо раді нашому знайомству. 

 

 Міський священник Веслав Йоганнес  Коваль 

 

Елізабетта Росслер,  

Речниця парафівльної ради  

 

 Диякон Александер фон Рюден  

 

  Міхаель Штайн, куратор  

                       Голова церковної ради 

 

Священник на пенсії. Ульріх Чечіок 

 

 

Під час Богослужіння обо’язково мати маску FFP2. Так само якщо ви їдете нашим 

церковним автобусом чи вас підвозять наші парафіяни. Якшо комусь ця 

інформація цікава, або є необхідність щоб вас довезли до церкви, просимо 

звертатися за цим номером:  +380678166194 Юлія, або пишіть в WhatsApp групу 

Українці в Бад Емсталі ( там буде з’ялятися актуальна інформація) 
 

Адреса нашої парафіальної канцелярії: 

Католицька Парафія St. Crescentius 

Кірхштрассе22 ( Kirchstraße 22) 

34311 Намбург (Naumburg) 

Mail: sankt-crescentius-naumburg@pfarrei.bistum-fulda.de 

В інтернеті ви можете хнайти нашу сторінку та багато фото нашої громади: 

www.katholische-kirche-naumburg.de 



Церква „St. Elisabeth“ в Bad Emstal – Merxhausen: 

Служба Божа: 

o неділя 09:00  

За пів голини до початку та після служби 

(до  10:30) церква буде відкрита, щоб люди 

могли прийти і в тиші помолитися. 

Також є можливість прийти і запалити свічки 

(це було зроблено спеціально для  

 Українських парафіян – примітка автора). 

Церква знаходиться в  Bad Emstal – Merxhausen  

по вулиці Віхдорфер (Wichdorfer Straße) автобусна зупинка „Kirchstraße“. 

 

 

Міська парафіяльна церува  

„St. Crescentius“ в Намбурзі: 

Служба Божа: 

o Неділя    о 10:45  

o Понеділок  о 08:00  

o П’ятнийя    о 19:00 

o Субота    о 18:00  

Церква відкрита щодня з 9.00 до 18.00. 

Знаходиться по вулиці Бургштрассе (Burgstraße) в місті Намбург. 

 

 

Ще два особливі духовні місця, які відносяться до парафії міста Намбург … 

Die „Weingartenkapelle“ 

Ця каплиця знаходиться  в 

лісі біля міста Намбург. 

Вона відкрита для 

відвідувачів щосуботи та 

щонеділі з квітня по 

жовтень.  

Die „Fatima-Grotte“ 

Грот Фатіми знаходиться 

по вулиці Ам Куберг (Am 

Kuhberg) і є у вільному 

доступі для прихожан. 

 

Окрім вищевказаного, в місті Намбург знаходиться  

католицький дитячий садочок  „St. Vinzenz“,  

який відвідують  діти від 2 до 6 років. 


