
Tvoříme pastorační plán 

Leden 2020 

3  Kadidlo pro Krále (Rokytnice, pátek 17:00) 
 Mše svatá + žehnání křídy + adorace za aktivní účasti 
koledníků Tříkrálové sbírky ze všech obcí (rozeslání) 

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

5  Slavnost Zjevení Páně – přesunuto na neděli 
 žehnání vody a kadidla bez křídy 

 Otevřený betlém pro Mateřskou školu (nabídnout všude) 

9  Vánoční mše pro Domov na zámečku (čtvrtek 9:45) 
zveřejnit rozpis setkávání na celý rok + obejít pokoje  

10  Předání mešních intencí (partnerské farnosti, kláštery)   
 větší dary rozdělit po 250,- Kč na jednu mši 

18  Formace SJVS se sestrou Kateřinou (sobota 9:00) 
 adorace + mše s otcem Pavlem + formace na faře, oběd 

a odpolední individuální rozhovory 

2426 Modlitby Matek – triduum (Citov) 

26 Přednáška pro veřejnost (Rokytnice, neděle 16:00) 
koordinátor celoročního programu: Tomáš Mackovík  

 Příprava dětí na první svaté přijímání  
výzva rodičům s pozvánkou na katecheze, bohoslužby a 
další události vedoucí děti ke svátostem    

 Jednání ekonomických rad o rozpočtu   
______________________________ 

Světový den modliteb na mír, 1.1. 
Skautský vzdělávací seminář Praha, 10.1. 11.1.   
Týden modliteb za jednotu křesťanů, 18.1.  25.1. 
Farní ples Přerov, 18.1. 

Divadelní ples Brodek, 18.1. 
Šibřinky Rokytnice, 18.1.  19.1. 
Farní ples Kokory, 25.1. 
 

Únor 2020 

312 Zimní víkendovka pro děti (Eden) 
 Charváty, sraz na místě 30.1. večer (čtvrtek) 

2  Hromniční mše svatá za ženy (neděle) 
 pouze tam, kde není intence za farníky 

15 Farní kvízová liga – start 2. ročníku (sobota 17:00) 
= společenská hra o putovní pohár, v každé farnosti (RO, 
BR, CI) se plánuje jedno kolo 

19 Mimořádná dětská mše (Rokytnice, středa 18:00) 
 + zahájení přípravy na první svaté přijímání dětí 

 následuje setkání katechetů z děkanátu na faře 

23 Kaštánek (1) 
 přehled hospodaření a ekonomické plány,  
 + zprávy z Roudnice nad Labem (partnerská farnost) 

 Setkání PR v jednotlivých obcích (před postní dobou) 
 řeší Noc kostelů, postní duchovní obnovu, májový bál …  

26 Popelec (Citov 17:00, Rokytnice 18:30) 
 Brodek až v neděli  
______________________________ 

Jarní prázdniny Olomouc, 3.2.  7.2. 
Národní týden manželství, 10.2.  16.2. 
Světový den nemocných, 11.2. 
Pouť zamilovaných Dub nad Moravou, 15.2. 
Diecézní setkání katechetů Velehrad, 21.2.  23.2. 
Pochovávání basy a vodění medvěda, 22.2. 
Farní ples Tovačov + Dřevohostice, 22.2.   
Jarní prázdniny Přerov, 24.2.  28.2. 
Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu Olomouc, 29.2. 



Březen 2020 

 Postní almužna  

 Křížové cesty (postní neděle 14:30 kromě 22.3.) 
  + pátek v 15:00 (BR), pátek 16:30 (RO) 
 + středa 16:30 (CI nebo CÍS) podle mše svaté   

8  Svátost pomazání nemocných (2. neděle postní) 

8  Beseda s Vendulou Pavláčkovou (RO)  
 na téma Pěšky z Olomouce do Santiaga  

 (pořádá Kulturní spolek Rokytnice) 

15 Vítání jara (Brodek, neděle odpoledne) 
= aktivní vycházka pro rodinné týmy, stanoviště připravují 
jednotlivé spolky včetně farnosti 

19  Mše svatá za muže ke cti sv. Josefa (Brodek 18:30)  
 + vigilie 18.3. (Císařov 17:00) 

22  Duchovní obnova s biblickými tanci (neděle Laetare)  
místo obvyklé křížové cesty se dnes koná postní kázání 
s kající bohoslužbou zakončenou biblickými tanci (BR) 

2629 Cursillo pro muže (Chata sv. Josefa, Gruň, Beskydy) 
prostor duchovního sdílení přinášející radost z víry a 
z toho, že jsem Bohem totálně milován (zve Spolčo 30+)  

2729 Modlitby Matek – triduum (Citov) 

28  Prosebná pouť děkanátu do katedrály 
 za rodiny a duchovní povolání na přání otce arcibiskupa  

30 Adorační den Rokytnice (30.3.) – noční štafeta 
 za nová kněžská povolání, 1:00  7:00 

______________________________ 

Křížová cesta katechetů, 1.3. (Kokory 14:30)   
Skrutinia, tj. modlitby za katechumeny ve farnosti  
24 hodin pro Pána před 4. postní nedělí, 20.3.  21.3. 
Železný poutník = 50 km pěší pouť na Sv. Hostýn vždy přes 
     noc na sobotu týden před Květnou nedělí, 27.3. 

Duben 2020 

2  Adorační den Brodek (2.4.) – noční štafeta 
za křesťanské misie, 1:00  7:00 

 + zpovědní den Brodek (19:15) 

34 Děkanátní setkání mládeže (Brodek)  

4  Zpovědní den Rokytnice 
 sobota před Květnou nedělí (17:00) 

5  Křížová cesta pod širým nebem  
 na Květnou neděli – Citov s dětmi (14:30) 

8 Zpovědní den Citov 
 středa Svatého týdne (17:45) 

912  Velikonoce (doma) – triduum bez společné liturgie 

10 Křížová cesta pod širým nebem  
 na Velký Pátek večer – Rokytnice (19:00)   

1019 Novéna k Božímu milosrdenství (doma) 

18 Národní pochod pro život a rodinu v Praze  
 sobota před 2. nedělí velikonoční, speciální vlak,  
 mše v katedrále sv. Víta, oběd + program pro děti 

19 Kaštánek (2) 
 výročí komunistické akce „K“ (duben 1950) 

26 Hody Citov (neděle kolem 24.4.) 
pouť ke sv. Jiří, 10:45 mše před zámkem (domluvit účast 
spolků) + požehnání nového sadu (vysazen občany 
2019), adorace v kostele 7:00 -17:00 + komorní mše 

______________________________ 

Ukliďme svět, ukliďme Česko, 4.4. (SDH Rokytnice) 
Májkování a chození se smrtkou Citov (5. postní neděle) 
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 2020 

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

2 Plenární setkání PR (sobota) 
 fara Rokytnice, 14:30  17:00 

9  Diecézní pouť ke sv. Janu Sarkanderovi  
(Olomouc – katedrála 10:00) 

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

22 Výlet pro děti z náboženství (pátek)  
 společná aktivita katechetů z děkanátu 

24 První svaté přijímání dětí (Rokytnice 7:30) 
 + první svatá zpověď proběhne v pátek 17.4. 

30  Farní pouť k Panně Marii na Turzovku (BUS) 
 pozvat muzikanty, včas objednat 2x BUS 
______________________________ 

Ministrantský den v Olomouci (AKS), 1.5.  
     – naše diecéze až v roce 2022 
Pěší pouť z Přerova na Svatý Hostýn, 8.5.  
Den matek, 10.5. 
     + květiny od KDU-ČSL v Rokytnici 
Pouť rodin a modliteb za nejmenší 
     na Svatém Kopečku u Olomouce, kolem 15.5. 
 

Červen 2020  

11 Boží Tělo Brodek (čtvrtek 18:30) 
mše svatá bez průvodu a muzikantů, postavit pouze 
jeden oltář + požehnání obci (jiné roky v 19:00 kvůli ZUŠ) 

12 Noc kostelů (pátek od 19:00) 
 rozkvetlé kostely na téma VÍRA – NADĚJE – LÁSKA 

14  Boží Tělo Rokytnice (neděle v 7:30) 
mše svatá bez muzikantů, postavit jeden venkovní oltář u 
rybníka + požehnání obci 

14 Boží Tělo Citov (neděle v 10:45) 
 mše před zámkem bez muzikantů, následuje krátký 

eucharistický průvod k altánku ozdobeného 4 břízkami + 
požehnání nového obecního sadu i obou obcí farnosti 

1921 Setkání Rokytnic (BUS)  
+ událost hodná pozornosti: v červnu 2020 (24.6.) uplyne 
100 let od narození P. Jana Buly, mučedníka komunismu 
a Božího služebníka zatčeného na faře v Rokytnici nad 
Rokytnou v souvislosti s případem Babice 

21 Hody Brodek (neděle kolem 24.6.)  
pouť ke sv. Janu Křtiteli, 9:15 M (Luková 11:00) 
hudba při mši ve spolupráci s muzikanty   
+ odpoledne koncert ve spolupráci s obcí (17:00) 

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

2628 Modlitby Matek – triduum (Citov) 

27 Svěcení nových kněží (Olomouc 9:30) 

27 Žehnání zásahového vozidla SDH Citov (13:00) 
 u příležitosti 110. výročí založení sboru 

28  Kaštánek (3) 

28 První svaté přijímání dětí (Rokytnice, neděle 7:30) 

28 Žehnání řidičům (neděle před prázdninami) 
 + pokropení aut před kostelem svěcenou vodou 

29 Brigáda pro mládež na faře v Rokytnici (pondělí) 
 aneb ukažme druhým, co dokážeme, oběd na faře   
______________________________ 

Dětský den – ZŠ Rokytnice, sobota odpoledne 
Dětský den v Brodku (Kleštínek, neděle kolem 1.6.) 



- organizuje Medvědářská společnost z výtěžku masopustu  
Pohádkový les v Citově (sobota, letos 13.6.) 
Neckiáda Rokytnice  

- organizuje Kulturní spolek (sobota 14:00) 
Olomoucký půlmaraton (sobota, týden před koncem šk. roku)  
Koncert ZUŠ v Přerově na zámku (pátek před prázdninami) 
 

Červenec 2020 

4 Cyrilometodějská pouť do Majetína (sobota před 5.7.) 
17:00 M + pěší pouť 14:00 (RO), 15:00 (CI) a 15:30 (BR), 
Fatimská sobota v Brodku se dnes nekoná 

68  Cyklovýlet mládeže (2x nocleh) 

19 Hody Císařov (nedělní mše venku před kaplí) 
 Pouť ke sv. Anně, 10:45 mše svatá za přítomnosti sochy 

Panny Marie z Rokytnice, 15:00 procesí obcí (?) 

26 Hody Rokytnice (neděle) 
Pouť ke sv. Jakubovi, 10:45 

 mše svatá + 15:00 procesí obcí – návrat P. Marie (?) + 
posunout mši v Citově (7:30)  

 Návštěvy Domova na zámečku 
______________________________ 

Tábor brodeckých skautů Nejdek (první dva týdny prázdnin) 
Národní pouť na Velehradě, 4.7.  5.7. 
Katolická charismatická konference v Brně, 8.-12.7. 
 

Srpen 2020 

1121 Letní tábor Bohuslavice (Eden) 

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

29 Lukostřelecké odpoledne (sobota od 15:00) 
 + mše s nedělní platností (pozor na osvětlení)  

30 Kaštánek (4) 

 Setkání PR v jednotlivých obcích  

 Návštěvy Domova na zámečku 
______________________________ 

Arcidiecézní pouť rodin na Svatém Hostýně 
- poslední sobota o prázdninách, 29.8. 

 

Září 2020 

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

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

6 Hody Dub (první neděle v září) 
 S ohledem na nutnost zajistit dnes zpovídání v poutním 

kostele P. Marie koná se u nás obvyklá nedělní mše sv. 
jen ráno v Rokytnici (7:30). 

12 Diecézní pouť ke sv. Janu Sarkanderovi (Olomouc – 
katedrála, sobota 10:00) – náhradní termín 

12 Adorace SJVS se sestrou Kateřinou (sobota) 
 během dne formační program na faře (RO) 

 Zahájení výuky náboženství (ZŠ + fara) 

 Zahájení činnosti farního klubu (fara BR, pátek večer) 

 Nová Alfa na dohled 
schází se přípravný tým (Rokytnice) 

1819 Děkanátní setkání mládeže (Brodek, pátek až sobota) 
náhradní termín 

1927 Svatováclavská novéna na národ  

2527 Modlitby Matek – triduum (Citov) 

26 Po stopách Komenského (sobota, BUS) 



= náš druhý poznávací zájezd pro veřejnost tentokrát 
k výročí úmrtí učitele národů (15.11.1670) do jeho 
bývalého působiště ve Fulneku + duchovní občerstvení u 
Skály P. Marie nedaleko Spálova 

26 Rokytnická bludička  
sobota 17:00 mše s nedělní platností  
+ 18:00 (registrace na noční pochod) 
+ myšlenka na cestu (vydává farnost) 
+ otevřený kostel do 24:00 

27 Mše ke cti sv. Václava (neděle)  
+ Svatováclavský pochod Citov (večer) 

2728 Společné putování katechetů (Tetín, Stará Boleslav) 

30  Dar Božího slova  
výročí 1600 let od smrti sv. Jeronýma (slavný překladatel 
Bible do latiny) nás volá po vhodné pastorační aktivitě 
(říjen, listopad) – farní rukopis části evangeliáře (?) 

______________________________ 

Dětské odpoledne Císařov 
Cyklistická vyjížďka – Mikroregion Dolek, sobota 12.9. 
Národní pouť ve Staré Boleslavi, 27.9.  28.9. 

 

Říjen 2020  

 Růžencové pobožnosti  

 Setkání členů PR s arcibiskupem  

4 Díkůvzdání za úrodu (první neděle v říjnu) 

9 Zahájení Kurzu Alfa Rokytnice (pátek) 
 10 večerů, 18:30  21:00  

16  Misijní most modlitby (pátek) 

18 Misijní neděle (třetí neděle v říjnu) 
 včas promyslet program  

25 Kaštánek (5) 

2931 Podzimní víkendovka pro děti (Eden) 
______________________________ 

Volby do Zastupitelstva krajů a části Senátu Parlamentu ČR 
+ hodinová adorace na přání arcibiskupa  
Růženec 24 hodin (OP klášter Olomouc)  
Lampioňák Císařov a Citov, 27.10. + Brodek (?)  
 

Listopad 2020 

1  Pobožnost na hřbitově 
 neděle po mši (CI), neděle večer (RO+BR)  

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

7 Svatomartinský pochod Citov (sobota 17:00) 
 navrhnout spoluúčast ve školce – alternativa pouť Cítov 

14 Plenární setkání PR (sobota) 
fara Brodek, 9:00  14:00 (včetně oběda na Pekárně) 
promyslet adventní aktivity dětí (roráty, Mikuláš…) 

15 Den Bible (Česká biblická společnost) 
= podpora šíření Božího slova ve světě    

29 Zahájení adventu 
_____________________________ 

Dušičkový pochod v Rokytnici  
     – nekřesťanská „zábavná“ akce pro děti (pátek večer)  
Vernisáž fotosoutěže mikroregionu v Císařově, 15.11. 
Světový den chudých, 15.11. 
Den boje za svobodu a demokracii, 17.11.  
Konference o evangelizaci Olomouc 
Uctění památky padlých amerických letců z 2. světové války 
     Rokytnice (boje ze dne 17.12.1944) 
 

 



Prosinec 2020 

 Adventní roráty 
7:00 pondělí (RO), středa (CÍS), čtvrtek (BR) 
večerní mše sv. v úterý (Citov, 17:00),  
dořešit světlo pro zpěv z kancionálu 

 Účast faráře na jednáních  
 zastupitelstva svěřených obcí 

 Mikulášská nadílka (neděle) 
Perníčky od sv. Mikuláše rozdáváme dětem v kostelích 
(koordinátoři: Miluška Mrázková, František Doležel st.).  

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

13 Adventní koncert Brodek (3. adventní neděle večer) 
 pořádá farnost s podporou obce 

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

20 Adventní koncert Citov (pozor na mimořádný termín, 
nutno včas domluvit – obvykle už 3. adventní neděle)  
14:30 + zpovídání od 14 hodin  

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

 Stavění betléma  
+ výzdoba na svátky 

 Vydání poutního letáčku 

24 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) 
 nutno posílit sestavu, nebo od vystoupení upustit 

28 Adorační den Citov (28.12.)  
za posvěcení rodin, 11:30  17:00  
+ žehnání vína při mši svaté (10:45)  

31 Díkůvzdání za uplynulý rok  
17:00 mše + TE DEUM   
tichý výstav eucharistie a slavnostní nešpory,  
19:00  22:00 hravé posezení na faře  

______________________________ 

Výstava Císařov (1. adventní neděle) 
Vánoční jarmark Rokytnice (sobota před 2. adventní nedělí) 
   - jednání o změně názvu + požehnání obecního betléma 
   - možnost průvodu se svatým Mikulášem (inspirace Vlašim)        
Výstava Citov (2. adventní neděle) 
Česko zpívá koledy – Rokytnice a Brodek (středa druhého 

adventního týdne, 18:00) + školní besídka (16:30) 
Duchovní obnova pro mládež děkanátu,  
Živý betlém ZUŠ Brodek (čtvrtek před prázdninami v místním kině 

1x 2 roky, 10:00 pro děti, 18:00 pro veřejnost), posledně 2018   
Zpívání u vánočního stromu Citov a Císařov, 23.12. večer 
Živý betlém v Majetíně před kostelem – Majetínek, 23.12. 
Silvestrovská vycházka k Bečvě, 31.12., sraz 13:00 (CÍS) 
Silvestrovská vycházky na Stráž, 31.12. (BR) 
 

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  
+ 2x ročně formace na faře  

 Nikodémova noc – 120 minut tiché adorace po západu 
slunce, střídání farních kostelů, možnost svátosti smíření 
nebo rozhovoru s knězem (každý 24. den v měsíci) 
 

 S knězem mezi 4 očima  
denně během května ve všech kostelích + výhledově na 1. 
pátek v měsíci od 15:00 – kostel Rokytnice 

 Modlitby matek v Citově (středa 18:00)  
+ triduum 4x ročně  

  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 Brodek (čtvrtek) – otec Tomáš 
fara Rokytnice (středa) – Markéta Matlochová  

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

 Tematické hodiny na ZŠ   
 dle individuální domluvy učitelů s farářem/katechetkou    

 Biblické hodiny pro dospělé (fara Rokytnice, středa 18:30, 
cca 1x měsíčně mimo týden s Alfou) 

 Spolčo mužů 30+ (středa 18:00  20:00 cca 1x měsíčně) 
 Koordinátor: Josef Úlehla 

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

 Ministrantské schůzky 
neděle 16:00  18:00 (cca 1x za 6 týdnů) 

 Dětská schola Rokytnice (pátek 16:00) 
obvykle zpívá při dětské mši v 17:00 

 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) 
 Vedoucí: Anežka Brhlíková, Honza Vystrčil, Maruška 

Vystrčilová, Honza Kvapil 

 Večerní chvály (čtvrtek BR, pátek RO) 

 Adorace s kytarou (úterý RO, sobota BR) 

  Děkanátní modlitby mládeže (pátek 19:30) 

 


