
Pondělí 04.12. až sobota 23.12.2017
Rorátní mše sv. (denně mimo nedělí a 8.12; v soboty 7.30 se světelným průvodem)
6.30 kostel sv. Prokopa

Výstava betlémů od 18.12. - 31.12.2017
Otevřeno denně od 9.00 do 17.00 kaple sv. Barbory
K vidění betlémy perníkové, dřevěné, keramické, textilní, z lega a další.

Svátost smíření
Pondělí 18.12.2017 9:00 – 12.00, 14:00- 19.00 (více zpovědníků)
Pátek  22.12.2017  16.00 – 18.00

Živý betlém
Úterý 19.12.2017 v 16.00, Náměstí Republiky
Hrají a zpívají herci ze žďárských církevních škol a obou žďárských farností.

Betlémské světlo
Stalo se již milou tradicí, že skauti rozvážejí před Vánocemi po mnoha zemích světa symbol pokoje
a lásky – světlo slavnostně zažehnuté v Betlémě. I letos k nám bude přivezeno toto světlo z Betléma
a  vy si můžete pro ně přicházet od 7.00 po celý Štědrý den do našeho farního kostela sv. Prokopa.

Neděle 24.12.2017 Štědrý den
7.30; 10.30 mše sv. ze 4. neděle adventní
Vigilie Narození Páně
16.00 kostel sv. Prokopa (mše sv. pro rodiče s dětmi; dětská schola od sv. Prokopa)
Troubení z věže
17.00 věž kostela sv. Prokopa
Půlnoční mše sv.
24.00 kostel sv. Prokopa
Jakub Jan Ryba Missa pastoralis bohemica  „Hej Mistře“
(chrámový sbor sv. Prokopa a orchestr učitelů ZUŠ)

Pondělí 25.12.2017
Slavnost Narození Páně
kostel sv. Prokopa mše sv.
  7.30 mše sv.
10.30 – Jakub Jan Ryba  Missa pastoralis bohemica „Hej Mistře“,(chrámový sbor sv. Prokopa a 
orchestr učitelů ZUŠ)  
18.00 mše sv.

Dětské pásmo u jesliček
14.30  kostel sv. Prokopa
Program s dětským divadlem a zpěvem dětské scholy.

Úterý 26.12.2017
Svátek sv. Štěpána, jáhna a mučedníka
7.30 (mše sv. se scholou mladých)
10.30 mše sv.



Sobota 30.12.2017
16.00 Vánoční koncert 
účinkuje SVATOPLUK
18.00 mše sv.

Neděle 31.12.2017  
Svátek sv. Rodiny
7.30    mše sv. s obnovou manželských slibů
10.30  mše sv. s obnovou manželských slibů
16.00  mše sv. na poděkování s prosbou o Boží pomoc do Nového roku

Pondělí  1.1.2018
Nový rok – Slavnost Matky Boží, panny Marie
7.30 mše sv.
10.30 mše sv.
18.30 mše sv.

Sobota  6.1.2018
Slavnost Zjevení Páně
8.00 mše sv. s žehnáním kadidla, vody a křídy spojená se žehnáním koledníkům Tříkrálové sbírky

Neděle 7.1.2018
Svátek Křtu Páně – končí doba vánoční
7.30 mše sv.
10.30 mše sv.
18.00 mše sv.


