
Tvoříme pastorační plán 

Leden 2019 

3  Vánoční mše pro Domov na zámečku (čtvrtek 9:45) 

 Otevřený betlém pro Mateřskou školu 

4  Kadidlo pro Krále (Rokytnice, pátek 17:00) 
Mše svatá + společná adorace koledníků TS  

5  Tříkrálová sbírka (sobota) 
koordinátoři: Hudec (RO), Vondráková (BR),  
Karasová (CI), Švédová (CÍS) 

6  Adorace SJVS se sestrou Kateřinou (neděle 17:00) 
 příští rok sobota 18.1.2020   

 Příprava dětí na první svaté přijímání  
výzva rodičům s pozvánkou na první katechezi 

______________________________ 

Skautský seminář ELŠ Praha, 4.1. 6.1.  
Týden modliteb za jednotu křesťanů, 18.1.  25.1. 
Světové setkání mládeže Panama, 24.1.  27.1. 
Farní ples Kokory, 26.1.  
 

Únor 2019 

13 Zimní víkendovka pro děti (Eden, odjezd 31.1.) 

 Zahájení farní kvízové ligy (neděle 16:00) 
 společenská hra o putovní pohár 

 Vydání poutního letáčku  

 Setkání PR v jednotlivých obcích (před postní dobou) 
příprava na májový bál, Noc kostelů, postní misie 

 Kaštánek (1) 
přehled hospodaření + ekonomické plány 

______________________________ 

Farní ples Přerov, 2.2. 
Světový den nemocných, 11.2. 
Národní týden manželství, 11.2.  17.2. 
Jarní prázdniny Přerov, 18.2.  22.2. 
 

Březen 2019 

9 Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu (katedrála)  
sobota před 1. nedělí postní, 10:00 

17  Svátost pomazání nemocných (2. neděle postní) 

 Skrutinia ve farnosti (3., 4. a 5. neděle postní) 
 = liturgické modlitby za katechumeny 

 Křížové cesty (postní neděle, 14:30) 

 Postní almužna  

30 Adorační den Rokytnice (30.3.) 
za nová kněžská povolání, 9:00  15:00 

31 Biblické tance (neděle Laetare, Brodek 16:00) 
______________________________ 

Masopust (sobota před Popeleční středou) 
Křížová cesta katechetů, 10.3. ve 14:30    
Víkendovka pro vedoucí Edenu, 22.3.  24.3. 
Jarní prázdniny Olomouc, 11.3.  15.3. 
 

Duben 2019 

2  Adorační den Brodek (2.4.) 
za křesťanské misie, 15:00  21:00 

13 Diecézní setkání mládeže v Přerově  

13  Zpovědní den (sobota před Květnou nedělí) 
CI 14:00, BR 15:00, RO 17:00  

Křížová cesta pod širým nebem 
14  na Květnou neděli odpoledne Citov s dětmi 
19  na Velký Pátek večer Rokytnice – zámecký park (?) 



1821 Velikonoce – triduum (Rokytnice + Brodek) 

21 Voláme k Tobě – velikonoční koncert (Brodek 16:00) 

1928 Novéna k Božímu milosrdenství 

 Kaštánek (2) 

27 Národní pochod pro život a rodinu v Praze  
sobota před 2. nedělí velikonoční, speciální vlak,  
M v katedrále sv. Víta, zajištěný oběd i program pro děti 

28 Hody Citov (neděle kolem 24.4.) 
pouť ke sv. Jiří, 10:45 M + 15:00 adorace 

______________________________ 

Cursillo, 4.4.  7.4. 
= duchovní obnova pro muže 

Májkování a chození se smrtkou Citov (5. postní neděle) 
Železný poutník, 12.4.  

= 50 km pěší pouť na Sv. Hostýn (bolestný pátek přes noc) 
Májkování Brodek (Květná neděle) 
Otevírání studánky v Olší – Majetínek (Květná neděle) 
Stavění hodové májky Citov (pátek před hodama)  

+ kácení májky na den dětí (začátek června)  
 

Květen 2019 

1 Ministrantský den v Olomouci (AKS) 

 Májové pobožnosti  
 pondělí až pátek (RO, BR, CÍS 18:00, CI 19:00) 
 + zpívané litanie po nedělní M v Rokytnici 

4 Plenární setkání PR (sobota) 

fara Rokytnice, 14:30  17:00, příliš nevyhovuje      

11  Májový bál Citov (sobota 20:00) 
 Hraje skupina Jen tak 2   

16 Výlet pro děti z náboženství (čtvrtek)  
společná aktivita katechetů z děkanátu 

1719 Cyklovýlet mládeže (2x nocleh)  

– PŘESUNUTO NA ZAČÁTEK PRÁZDNIN, příští rok 
termín na konci srpna (neděle až úterý) 

24 Noc kostelů (pátek), 18:00 mše svatá (BR) 

26 Benefiční koncert Mariana Jurečky (Rokytnice) 
______________________________ 

Diecézní pouť ke sv. Janu Sarkandrovi, 4.5.  
Den matek – květiny od KDU-ČSL v Rokytnici, 12.5. 
14. pouť rodin a modliteb za nejmenší 
     na Svatém Kopečku u Olomouce, kolem 15.5. 
Volby do Evropského parlamentu, 24.5  25.5. 

+ hodinová adorace na přání arcibiskupa 
Víkendovka pro ministranty děkanátu, 17.5.  19.5. 
Děkanátní pouť do katedrály, 25.5. odpoledne 
 

Červen 2019 

2 První svaté přijímání dětí (RO) 
 + příprava s rodiči na faře (6x sobota 15:30) 

8 Farní pouť na Svatý Hostýn (sobota) 
pozvat muzikanty, včas objednat 2x BUS 

16  Boží Tělo Rokytnice + Citov (neděle) 
pozvat muzikanty, postavit oltáře, 9:45 M v Brodku 

16 Farní den Císařov (neděle odpoledne) 
+ oslava 40. narozenin otce Tomáše 

20 Boží Tělo Brodek (čtvrtek 19:00 kvůli ZUŠ) 
pozvat muzikanty, postavit oltáře 

23 Hody Brodek (neděle kolem 24.6.)  
pouť ke sv. Janu Křtiteli, 9:15 M (Luková 11:00)  
+ odpoledne koncert organizovaný z obce (17:00) 

28 Táborák na zakončení farního klubu  
fara Brodek, pátek 18:30 (pozor na koncert ZUŠ) 



  Kaštánek (3) 

 Žehnání řidičům (neděle před prázdninami) 

30 Konec mandátu pastoračních rad  
možnost prodloužení o dva roky 

______________________________ 

Dětský den - ZŠ Rokytnice, sobota, letos 1.6. celé odpoledne 
Dětský den v Brodku (neděle kolem 1.6.) 

- organizuje Medvědářská společnost z výtěžku masopustu  
Pohádkový les v Citově (sobota, letos 8.6.) 
Neckyáda Rokytnice  

- organizuje Kulturní spolek (sobota, letos 8.6., 14:00) 
Biřmování v katedrále o Letnicích, 9.6. 
Olomoucký půlmaraton (sobota, týden před koncem šk. roku)  
Koncert ZUŠ v Přerově na zámku (pátek před prázdninami) 
Svěcení nových kněží (sobota před prázdninami) + primice 
 

Červenec 2019 

1  Brigáda pro mládež na faře v Rokytnici (pondělí) 
 letos ZRUŠENO kvůli náhradnímu termínu cyklovýletu 

5 Cyrilometodějská pouť do Majetína (5.7.) 
10:45 M + pěší pouť 8:00 (RO), 9:00 (CI) a 9:30 (BR) 

20 Brigáda na farní zahradě v Rokytnici (sobota) 

21 Hody Císařov (nedělní mše sv. před kaplí) 
 Pouť ke sv. Anně, 10:45 M  

28 Hody Rokytnice (neděle) 
Pouť ke sv. Jakubovi, 10:30 M + 15:00 mariánská 
pobožnost a procesí se souchou P. Marie Fatimské 
+ 7:30 M v Citově  

 Návštěvy Domova na zámečku 
______________________________ 

Tábor brodeckých skautů Nejdek, 30.6. – 12.7. 
Národní pouť na Velehradě, 4.7.  5.7. 

Katolická charismatická konference v Brně, 10.-14.7. 
Duchovní cvičení pro kněze v Šaštíně (SK), 22.7.  27.7. (OT) 
 

Srpen 2019 

616 Letní tábor Bohuslavice (Eden) 

11 Pouť u kapličky v Olší (neděle kolem 15.8.) 
15:00 M s poděkováním za úrodu 

24 Lukostřelecké odpoledne (sobota od 15:00) 
 20:00 M s nedělní platností (příště osvětlení)  

 Setkání PR v jednotlivých obcích  
na přelomu srpna a září 

 Návštěvy Domova na zámečku 

 Kaštánek (4) 

31 Pouť u Panny Marie Dubské (sobota 19:00) 
+ pěší procesí z Nenakonic, 18:00 

______________________________ 

Nedělní mše pro skauty – tábor Senička, letos 3.8. (OT)    
Výročí 250 let od posvěcení kostela v Počenicích, 24.8. (OT) 
Arcidiecézní pouť rodin na Svatém Hostýně 

- poslední sobota o prázdninách, 31.8. 
 

Září 2019 

6 Veni Sancte (Rokytnice, pátek 17:00) 
 = votivní mše svatá k Duchu Svatému pro školáky  

14 Adorace SJVS se sestrou Kateřinou (sobota 16:00) 
 během dne formační program na faře (RO) 

14 Rokytnická bludička  
sobota 17:00 M s nedělní platností  
+ 18:00 (registrace na noční pochod) 

21 Ozvěny války (sobota, BUS) 



= poznávací zájezd k výročí zahájení Druhé světové 
války (1.9.1939) – památník Hrabyně 

1927 Svatováclavská novéna na národ  

27 Svatováclavský pochod Citov (27.9.) 
 + závěrečný táborák u „Fčely“ 

 Zahájení činnosti farního klubu (BR, pátek večer) 
______________________________ 

Dětské odpoledne Císařov 
Hlavní pouť v Dubě nad Moravou (první neděle v září) 
Cyklistická vyjížďka – Mikroregion Dolek, sobota 7.9. 
Farní odpoledne Zlobice, neděle 8.9. (OT) 
Národní pouť ve Staré Boleslavi, 27.9.  28.9. 
 
Říjen 2019  
mimořádný misijní měsíc 

 Růžencové pobožnosti  

6 Díkůvzdání za úrodu (první neděle v říjnu) 
více krojů do Rokytnice  

10 Porada kněží děkanátu (RO) 

11 Zahájení Kurzu Alfa Rokytnice (pátek) 
 10 večerů cca 1x14 dní, 18:30  21:00  

12  Děkanátní přehlídka schol (přání arcibiskupa) 

 Kaštánek (5) 

20 Misijní neděle (třetí neděle v říjnu) 
cizí kazatel, jarmark?, most modlitby (sobota 20:00) 
+ odpoledne aktivita pro veřejnost - film, výstava? 

2528 Podzimní víkendovka pro děti (Eden) 

31 Dušičková mše pro Domov na zámečku (čtvrtek 9:45) 
______________________________ 

Misijní kongres v Kroměříži, 5.10. 

Růženec 24 hodin (OP klášter Olomouc), 10.10.  11.10. 
Lampioňák Císařov a Citov, 27.10. + Brodek (25.10.) 
 

Listopad 2019 

  Pobožnost na hřbitově 
 pátek večer (BR), sobota večer (RO), neděle po mši (CI)  

9 Plenární setkání PR (sobota) 
fara Brodek, 9:00  14:00 (včetně oběda na Pekárně) 

9 Svatomartinský pochod Citov (sobota 17:00) 

1016 Národní pouť do Říma 
výročí 30 let od svatořečení Anežky Přemyslovny,  
národní trikolóry k požehnání  

17 Den boje za svobodu a demokracii (17.11.)  
 „díkůvzdání za svobodu“ (Císařov – kaple, 15:30)  
 Zvony paměti (17:11) – projekt spolku Paměť národa  

24 Beseda s pamětníkem Charty 77 (Rokytnice – sál OÚ, 
16:00) + dokumentární film, dobová hudba – video  

 Vyrábění adventních věnců 
poptávka po tvořivých dílnách na ZŠ Brodek 

______________________________ 

Dušičkový pochod v Rokytnici – pátek večer (konflikt se 
slavností Všech svatých) – organizuje Kulturní spolek 

Demonstrace na Letné proti vládě premiéra Babiše, 16.11. 
- organizuje spolek Milion chvilek pro demokracii 

Vernisáž fotosoutěže mikroregionu v Císařově, 17.11. 
Světový den chudých, 17.11. 
Konference o evangelizaci 
 

Prosinec 2019 

 Adventní roráty 
7:00 pondělí (RO), středa (CÍS), čtvrtek (BR) 
večerní mše sv. v úterý (Citov, 17:00) 



9 Hodina milosti (obvykle 8.12.) 
= modlitba růžence v kostele, 12:00 

14 Zpovědní den (sobota před 3. adventní nedělí) 
BR 15:00, RO 17:00 

15 Adventní koncert Citov (3. adventní neděle)  
14:30 + zpovídání od 14 hodin 

15 Adventní koncert Brodek (3. adventní neděle večer) 
pořádá farnost s podporou obce, zlepšit propagaci 

22 Betlémské světlo (4. adventní neděle) 
 účast skautů na mši svaté 

 Stavění betléma  
+ výzdoba na svátky 

 Kaštánek (6) 

24 Půlnoční mše 
 15:00 s dětmi (CI), 20:00 (RO),  

22:00 (BR) + sbírka na Adopci srdce  

25 Vánoční koncert Rokytnice (25.12.) 
pořádá Kulturní spolek, 17:00 

26 Tóny Vánoc Citov (Svatý Štěpán 10:30) 

28 Adorační den Citov (28.12.)  
za posvěcení rodin, 9:00  15:00  
+ žehnání vína při mši svaté (10:45)  

 Lectio divina pro členy farních rad 

31 Díkůvzdání za uplynulý rok (31.12.) 
17:00 adorace, 18:00 M, 19:00 posezení na faře 

______________________________ 

Výstava Císařov (1. adventní neděle) 
Obecní jarmark Rokytnice, 7.12.  
Výstava Citov (2. adventní neděle) 
Česko zpívá koledy Rokytnice a Brodek (středa druhého 

adventního týdne, 18:00)  

Duchovní obnova pro mládež děkanátu, Sonus 14.12.  
Živý betlém ZUŠ Brodek (1x2 roky, naposledy 2018, čtvrtek 

před prázdninami v místním kině, 10:00 pro děti, 18:00 pro 
veřejnost)  

Zpívání u vánočního stromu Citov a Císařov, 23.12. večer 
Silvestrovská vycházka k Bečvě, 31.12., sraz 13:00 (CÍS) 
 

Po celý rok: 

 Fatimská sobota v Brodku 
 7:00 tichá adorace, 7:30 M + rozjímavý růženec vedený 

knězem a zakončený zasvěcením Srdci Panny Marie 

 Denní růženec Brodek (18:00 letní čas /17:00 zimní čas) 
+ živý růženec mezi farníky   

  Večeřadlo Rokytnice (čtvrtek 9:00) 
 + živý růženec mezi farníky  

 Adorace SJVS v Rokytnici (sobota v 9:00)  
cca 1x měsíčně, zajistit výstav eucharistie  

 Modlitby matek v Citově (středa po mši)  
+ triduum 4x ročně – termíny? 

  Farní evangelizační buňka (Luková-Přerov) 

 Návštěvy kněze u starých a nemocných 
 + včetně Domova na zámečku (1x měsíčně) 

  Farní mušle 

  Brigády  

 

Během školního roku: 

  Vyučování náboženství  
 ZŠ Rokytnice (pondělí), ZŠ Brodek (středa),  

fara Rokytnice (středa), fara Brodek (čtvrtek) 

 Kurz Alfa pro mládež (Citov, pondělí 17:00) 



 Tematické hodiny   
 ZŠ Brodek – dle individuální domluvy   

 Dětská schola Rokytnice (pátek 16:00) 
zpívá při dětské mši (cca 1x14dní) 

 Dětská schola Citov (zkouší v pátek) 
zpívá při nedělní mši za farníky (1x3 týdny) 

  Schola Brodek (zkouší ve středu) 
 doprovází sváteční bohoslužby 

 Farní klub Brodek (pátek 17:00  19:30) 

 Děkanátní modlitby mládeže (pátek 19:30) 

 Spolčo mužů 30+ (středa 18:00  20:00) 

 Ministrantské schůzky 
neděle 16:00  18:00 (cca 1x měsíčně) 

 Přednášky a besedy pro veřejnost (neděle 16:00) 
 na faře v Rokytnici s podporou obce 

 Večerní chvály (čtvrtek BR, pátek RO) 

 Adorace s kytarou (úterý RO, sobota BR) 


