
liturgická oslava čas/místo úmysl mše svaté / poznámky

7:30         

Rokytnice
za živou a + rodinu Ulehlovu a Ticháčkovu s 

prosbou o další dary a milosti Boží

9:15    

Brodek
za farníky

sbírka na Svatou zemi                                            

a změna času na letní

10:45                   

Citov
na úmysl dárce 

PES                                                   

stupeň pohotovosti 5
14:30 křížová cesta (Rokytnice + Brodek)                                                                 

18:00 modlitby matek - triduum (Citov)

po 
29. 

3.

za posvěcení kněží, bohoslovců a za nová 

kněžská povolání

14:00 - 20:30 adorační den za kněze                                                                

(Rokytnice)

st 
31. 

3.

18:30      

Citov
za Antonína Čepeláka, dvoje rodiče, jejich děti a 

živou rodinu

9:30 Mše svatá se svěcením olejů (Olomouc)

17:00   

Brodek
na poděkování za kněze

18:30   

Rokytnice
ke cti utrpení a smrtelné úzkosti Pána Ježíše na 

Olivové hoře

20:00 modlitba v Getsemane (Citov)

8:00 ranní chvály (Rokytnice + Brodek)

8:00 - 14:00 adorační den za misie                                                                                     

(Brodek)

velkopáteční obřady s uctíváním Kříže

15:00 křížová cesta (Brodek)

velkopáteční obřady s uctíváním Kříže

19:00 křížová cesta (Rokytnice)

den přísného postu
20:00 pobožnost k uložení Ježíše do hrobu                                                                                   

(farní zahrada v Rokytnici)

8:00 ranní chvály (Rokytnice + Brodek)

8:00 - 15:00 velikonoční dopis pro Pána                                                                          

(Rokytnice + Brodek + Citov)

15:00   

Brodek
za Františka a Hedvigu Grygarovy, bratry Josefa 

a Zdeňka i celou živou a + rodinu

18:30   

Rokytnice
za Josefa Očšádala, rodiče a sourozence

út
30. 

3.

18:30   

Rokytnice

pá
2. 

4.

Velký pátek                         
památka                                                          

Umučení Páně                           

17:00   

Brodek

POŘAD BOHOSLUŽEB
A.D. 2021

den

ne 
28. 

3.

Květná                                                 

neděle

so
3. 

4.

Bílá sobota

velikonoční vigilie                                                          

s obnovou křtu

Zelený čtvrtek                                                  
mše na památku                                                              

Poslední večeře čt
1. 

4.

15:00   

Rokytnice



7:30         

Rokytnice
za Josefa a Annu Jurečkovy, dvoje rodiče, 

sourozence a celou živou rodinu

9:15    

Brodek
za Marka Vodičku a duše v očistci

sbírka na seminář                                                  

a žehnání pokrmů         

10:45                   

Citov
za farníky

7:30    

Rokytnice
za Alžbětu a Vladimíra Muzikantovy, děti a celou 

živou a + rodinu

9:15   

Brodek
za Rostislava Bouchala

15:00    

Citov
za + Oldřicha Holána, manželku, živou a + rodinu

ne 

Slavnost                                    

Zmrtvýchvstání 

Páně
4. 

4.

po
5. 

4.

Velikonoční                                                        

pondělí


