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Ždárské noviny tradičně přináší přehled 
duchovních akcí ve žďárských farnostech 
během adventu a Vánoc.

(Římskokatolická farnost ZR 1)
Do so 24. 12. vždy 6.30, denně mimo 

neděli a 8. 12., kostel sv. Prokopa
So 3., 10. a 17. 12. 7.30, s průvodem dětí 
RORÁTNÍ MŠE SVATÁ 

 2. ADVENTNÍ NEDĚLE,  4. 12.
(Církev československá husitská)
8.30 Husova kaple, Kopečná 13
ADVENTNÍ BOHOSLUŽBA 

(Českobratrská církev evangelická)
8.30 modlitebna ČCE, Husova 10
BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ PÁNĚ, 

káže Jan Keřkovský.
17.00 kostel v Sázavě
ADVENTNÍ KONCERT
Mužský PS Vocatus Ecumenicus 

(duchovní, adventní, vánoční a lidové 
skladby)

 PAMÁTKA  SV. MIKULÁŠE, út 6. 
12.  

(Římskokatolická farnost Žďár 2 – Kláš-
ter)

17.15 bazilika sv. Mikuláše
MŠE SVATÁ, na svátek patrona bazili-

ky, s návštěvou sv. Mikuláše.

(ŘKF ZR 1)
18.00 MŠE SVATÁ s návštěvou sv. 

Mikuláše 

 3. ADVENTNÍ NEDĚLE, 11. 12.
(CČSH)
8.30, Husova kaple, Kopečná 13
ADVENTNÍ BOHOSLUŽBA 

(ČCE)
8.30 modlitebna Husova 10
BOHOSLUŽBY, káže Jan Tkadleček.
18.00  Batyskaf, nám. Republiky 146
BOHOSLUŽBA V BATYSKA FU
Slovem provede Miki Erdinger, zahraje 

skupina Memory Band (oldies).

 SVÁTEK SV. LUCIE, út 13. 12.  
(ŘKF Zámek) 
SLAVNOST SVĚTLA 
17.00 Světelný průvod v ambitech 

Zelené hory 
17.30 Adventní koncert  Žďáráčku – 

„Jdeme ke světlu“

(ŘKF Zámek) 
Pá 16. 12. 18.30, křížová chodba Klášter
ADVENTNÍ ZPÍVÁNKY 
Horácká muzika  a předvánoční zpívání 

pro radost. 

(ŘKF Zámek)
16. 12. 19.00-21.00, kostel sv. Jana Nepo-

muckého na ZH
NIKODÉMOVA NOC
Kostel otevřený k rozjímání, modlitbě či 

tichému duchovnímu rozhovoru s knězem 
či jáhny.

 4. ADVENTNÍ NEDĚLE, 18. 12.
(CČSH)
8.30, Husova kaple, Kopečná 13
ADVENTNÍ BOHOSLUŽBA 

(ČCE)
10.00, kostel v Sázavě
BOHOSLUŽBY  s dětskou divadelní 

hrou „Koza“.

(ŘKF ZR 1)
Po 19. 12. 9.00–12.00,  14.00–19.00
VÁNOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ (více 

zpovědníků).

 ŠTĚDRÝ DEN, so 24. 12. 
(ŘKF ZR 1)
kostel sv. Prokopa
16.00, VIGILIE NAROZENÍ PÁNĚ, 

mše sv. pro děti
17.00, TROUBENÍ Z VĚŽE
24.00, PŮLNOČNÍ MŠE SV.
Josef Schreier: „Moravská vánoční mše“ 

(chrám. sbor sv. Prokopa a orchestr ZUŠ).

(ŘKF Zámek) 
21.00, bazilika 

PŮLNOČNÍ MŠE
Provází chrámový sbor Fons a komorní 

orchestr: Česká mše vánoční: Září hvězda 
nad Betlémem ( Jiří Teml, Jan Tůma).

(CČSH)
22.00, Husova kaple Kopečná 13
PŮLNOČNÍ. 

(ČCE)
22.00, kostel v Sázavě
PŮLNOČNÍ BOHOSLUŽBA, káže Jan 

Keřkovský.

  HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ, ne 25. 12.
(ŘKF ZR 1)
Kostel sv. Prokopa 
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
7.30 Mše sv.
10.30, 18.00  Mše sv., J. Schreier: 

„Moravská vánoční mše“, CHS sv. Proko-
pa a orchestr ZUŠ.   

14.30 Dětské pásmo u jesliček
  
(ČCE)
8.30, modlitebna Husova 10
BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ PÁNĚ, 

káže Jan Čapek.

(CČSH)
 8.30, Husova kaple, Kopečná 13
BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 

(ŘKF Zámek) 
 9.00 MŠE SV. v bazilice
14.00–17.00, Otevřená bazilika pro veřej-

nost
14.00–17.00, ŽĎÁRSKÝ BETLÉM,  

otevřený poutní kostel na ZH.

 SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, po 26. 12.
(ŘKF ZR 1)
7.30 (se scholou mladých) a 10.30 MŠE 

SVATÁ

(ŘKF Zámek) 
9.00, MŠE SV. v bazilice
14.00–17.00 ŽĎÁRSKÝ BETLÉM, ote-

vřený poutní kostel na ZH 
17.00, bazilika  ZPÍVEJ V ČASE 

VÁNOČNÍM, koncert CHS Fons.

(ŘKF ZR 1)
Pá 30. 12. 
SVÁTEK SV. RODINY
16.00 Koncert PS Svatopluk
18.00 Mše sv. s obnovou manželských 

slibů.

SVÁTEK SV. SILVESTRA , PAPEŽE, 
so 31. 12.

(ŘKF ZR 1)
16.00 MŠE SVATÁ, poděkování za uply-

nulý rok a modlitba za rok 2017.

(CČSH)
17.00, Husova kaple, Kopečná 13
SILVESTROVSKÁ POBOŽNOST 

(ŘKF Zámek) 
23.00, kostel sv. Jana Nep., Zelená hora
SILVESTROVSKÁ MŠE SVATÁ
Poděkování za uplynulý rok a modlitba 

za rok 2017. Tradiční mše v poslední hodi-
nu roku. První vteřiny Nového roku lidé 
vítají venku  před ambity…

 NOVÝ ROK, ne 1. 1. 2017
(ŘKF ZR 1)
7.30, 10.30, 18.30, kostel sv. Prokopa
MŠE SVATÁ 

(CČSH)
8.30, Husova kaple, Kopečná 13
NOVOROČNÍ

(ŘKF ZR 1)
Pá 6. 1.  
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
8.00 a 18.00 Mše sv. s žehnáním vody, 

křídy a kadidla.

(CČSH)
Ne  8. 1.  8.30, Husova kaple, Kopečná 

13
BOHOSLUŽBA. -red-

Když si přineseme zabitého 
kapra domů, a je to šupináč, 
rozhodujeme se, co je pro chuť 
budoucích řízečků lepší. Zda 
oškrábat šupiny, nebo radě-
ji šupiny tzv. podřezat i s částí 
kůže. 

Rady jsme hledali v ronovské 
rybárně. Odpovídá Jan Kujal.

„Na odstranění šupin jsou různé 
škrabky, se kterými to jde lehce. Začí-
náme od ocasu. Ale když se nám šupiny 
nechce škrábat, kůži můžeme podřezat 
i se šupinami, takže na kaprovi zůsta-
ne slabá vrstva kůže, která pak vlastně 
drží porce pohromadě, a přitom v ní 
zůstávají cenné vitaminy soustředěné 
právě v rybí kůži,“ říká praktik. Nebo 
můžeme kapra úplně stáhnout, což 
prý zvládne i amatér. „Při podřezá-
vání i stahování začínáme vždy řezem 
od ocasu. Rybu si přitom přidržujeme 
utěrkou, aby neklouzala,“ radí. Kapra 
můžeme porcovat buď podél páteře 
na plátky, nebo přes páteř na pod-
kovy. Ty jsou usmažené jako říz-
ky, pěkné právě na vánočním stole. 
Předpokladem úspěchu jsou dobře 
nabroušené nože. 

V rybárně samozřejmě očekává-
me ten nejlepší recept na vánočního 
kapra. Jan Kujal prý nedá dopustit 
na klasiku. 

„Na našem štědrovečerním stole 
máme kapra nejraději jako řízek, ale 
pozor, usmažený na sádle! To dá rybě 
vynikající chuť,“ prozrazuje.

Kapra prý můžeme připravit i diet-
něji. Přidává rodinný recept na kapra 
na zelenině. Ten připravíme takto:

Na plát alobalu upravíme větší por-
ci kapra, osolíme, lehce opepříme a 
obložíme ji nakrájenou kořenovou 
zeleninou a plátky másla. Nakonec 
zakápneme červeným vínem. Alobal 
kolem ryby překládáme a zabalíme 
do neprodyšných psaníček. Ta uloží-
me „nasucho“ do pekáče a v troubě 
pečeme 20 minut. 

Přílohou k takto upravené rybě 
mohou být různě upravené brambo-
ry. Při otevření alobalového psaníčka 
dejme pozor na unikající páru. Jako 
první do mističky vylijeme šťávu, co 
ryba pustila, a pak porci naservíruje-
me na talíř, přelijeme ji zachycenou 
šťávou a ozdobíme plátkem citronu. 
Takto pečený kapr na zelenině je vel-
mi šťavnatý. -lko-

ŠUPINÁČ ČI LYSEC, každý štědrovečerní kapr má své kouzlo. Když si schová-
me šupinku do peněženky, údajně se nás začnou držet peníze...

 Foto: Lenka Kopčáková

S vánočním kaprem v síťovce
aneb Co dál...?

Recept na štědrovečerní 
polévku, kterou znají naše 
babičky i mnozí členové 
Petrova cechu.

Je sice pracnější, ale úsilí stojí za to. 
Polévku si můžeme uvařit již třiadva-
cátého večer. Je tak i lepší.

Do menšího hrnce dáme vařit vnitř-
nosti s  pepřem a solí. Nejlépe, když 
seženeme jikry i mlíčí. Vnitřnosti 
můžeme předtím na půl hodiny namo-
čit do mléka, a pak je opláchnout. Ztra-
tí se tak případná hořkost žluči.  

V trochu větším hrnci vaříme kapří 
hlavu, hřbetní ploutve a spodní porci 
od ocasu s cibulí, dvěma stroužky čes-
neku, bobkovým listem a novým koře-
ním.  Z kořenové zeleniny dáme hlav-
ně celer, mrkve pomálu, protože jinak 
by polévka zesládla. Uvařené maso 

vyjmeme na talíř, a při obírání pak 
dáváme bedlivý pozor zvláště na jemné 
kostičky. Pěkné kousky masa naseká-
me a dáme zatím stranou. Pak si udě-
láme máslovou jíšku a rozšleháme do 
ní oba procezené vývary. Přes hrubé 
síto propasírujeme i vnitřnosti. Pova-
říme, přidáme obrané maso. Pokud js-
me nesehnali jikry, trošku si zafalšuje-
me s hrubou krupicí. Asi polévkovou 
lžíci krupice opražíme na trošce másla  
a necháme ji ke konci v polévce krátce 
zavařit.

V závěru polévku ochutíme strouha-
ným muškátovým oříškem a citronem.

Do správné štědrovečerní polévky 
patří na másle a  do růžova osmažené 
kostičky z housek. 

Nezapomeňte jedlíkům tajně vložit 
pod talíř minci pro štěstí.   -lko-

Štědrovečerní polévka
pana Šupinky


