Ze života farnosti Pozlovice
Rok 2001
V sobotu 6. 1. 2001 na svátek Zjevení Páně byli po mši svaté rozesláni koledníci do
všech domácností ve farnosti a v doprovodu dospělých vybírali příspěvky na Charitu.
V Tříkrálové sbírce se vybralo: Pozlovice 31.896,50 Kč, Podhradí 9.330 Kč a v
Řetechově 8.524 Kč.

V sobotu 17. 2. 2001 naše farnost uskutečnila pouť na kopec Klášťov, kde byl
vysvěcen kříž, který u příležitosti jubilejního roku na poděkování nechal vyrobit
farník z Luhačovic. Šli jsme pěšky z Ploštiny na Klášťov a na zpáteční cestě jsme
měli připravené občerstvení s táborákem. Děti si zahrály různé hry.

U kříže na Klášťově

V sobotu 24. 2. 2001 uspořádal Radio Proglas v Luhačovicích Ples Radia Proglas.
Celý ples byl v režii tohoto rádia. Dobrovolníci mohli tuto akci podpořit darováním
cen do tomboly.

Včelaři a zahrádkáři ošetřili stromy na farní zahradě.

Věřící farnosti vynaložili úsilí, aby se do školních učeben vrátily kříže. Na Velký
pátek se kříže světily. Do školy byly kříže pověšeny ve čtvrtek 26. 4. 2001 za účasti
rodičů, dětí a kněží.

Farnost v akci Adopce na dálku adoptovala 1 dítě, které finančně podporuje.

30. - 31. 3. 2001 se v Pozlovicích na faře konala sbírka pro Charitu v Uherském
Brodě.

Půst spočívá nejen v tom, že si odřekneme něco, co máme rádi, ale například i v tom,
že vynaložíme určitou námahu, abychom nabídli něco dobrého druhým. Proto
maminky napekly koláče, přinesly je do kostela a v neděli se koláče u kostela
prodávaly. Finanční výnos z prodeje umožní chudým zlepšit jejich životní podmínky
a udělat jim radost. Ve sbírce na misijní koláč se vybralo 7.010 Kč.

V r. 2001 se konali následující stavební údržby. Vzhledem k tomu, že stávající lavice
jsou značně opotřebované, rozhodlo se, že se pořídí nové. Členové farní rady začali
zajišťovat dubové řezivo na nové lavice do kostela. Jednotliví farníci, kteří vlastní
les, zapisovali v sakristii počet stromů, které darují za tímto účelem. Na faře byla
uspořádána brigáda na ukládání řeziva. Dále se pokračovalo v betonování plotu
kolem farní zahrady (červen 2001). V září se konaly brigády na farní zahradě za
účelem údržby a úprav celého prostoru, aby se mohl využívat pro širokou veřejnost.

11. - 13. 5. 2001 se konaly slavnosti otevírání pramenů v Luhačovicích. V průběhu
oslav se uskutečnil v kostele svaté Rodiny varhanní koncert a v neděli byla mše svatá
v 17.00 hodin.

18. – 19. 5. 2001 si udělali ministranti spolu s p. kaplanem P. Janem Hrudíkem výlet
na chatu Potápka v Poteči. Navštívili poutní místo Dělanovec a také si vyšplhali na
Čertovy skály. Výlet se jim velmi vydařil.

10. 6. 2001 se uskutečnilo 1. svaté přijímání dětí. Začala příprava na biřmování, které
se uskuteční v říjnu 2002 u příležitosti 80. výročí posvěcení našeho kostela sv.
Martina.

14. 6. 2001 se konala slavnost Božího Těla s průvodem po vesnici. Skupiny
připravily jednotlivé oltáře – u kostela z Podhradí, u fary z Řetechova, u ZŠ rodina
Bednaříkova a u sv. Jana Nepomuckého z Pozlovic.

V neděli 1. 7. 2001 se konala pěší pouť farnosti Luhačovice a Pozlovice k Panně
Marii Růžencové na Provodově.

V červenci jsme se rozloučili s kaplanem P. Janem Hrudíkem, který odešel do
farnosti Květná-Strání. P. Jan Hrudík, který k nám přišel z Valašských Klobouk,
během roku připravoval pro děti velmi pěkné dětské mše, které byly dětmi velmi
hojně navštěvované. Přišel k nám nový kaplan, P. Tomáš Káňa, který je rodákem z
nedalekého Nedašova.

8. – 14. 7. 2001 jeli ministranti se svým vedoucím Tomášem Semelou, Lukášem
Hýskem a Karlem Adámkem na letní tábor do Dolního Domašova v Jeseníkách, kde
byli ubytováni na faře. Během pobytu navštívili bazén v Nové Vsi, na Ramzové si
zajezdili na minikárách, lanovkou vyjeli na Šerák, pak do poutního místa ve Zlatých
horách, města Jeseník, na rozhlednu Zlatý Chlum, Čertovy kameny. Kluci poznali
spoustu nových míst v naší vlasti.

V neděli 15. 7. 2001 se slavilo 4. výročí posvěcení kostela svaté Rodiny
v Luhačovicích a 110 let hasičského sboru v Luhačovicích. Při této příležitosti byl
posvěcen nový prapor pro luhačovský hasičský sbor. Poté byl žehnán nový kříž, který
se nachází na „Hůře“ na konci Luhačovic, směr Řetechov - Ludkovice. Hlavním
celebrantem při mši svaté byl sekretář české biskupské konference mons. Karel
Simandl.

29. 7. 2001 byla pouť ke sv. Anně. Na mši svatou v 10.00 hodin přijal pozvání
augustiniánský opat starobrněnský P. ThDr. Ing. Evžen Martinec. Po mši svaté bylo
žehnání dopravních prostředků na přímluvu sv. Kryštofa, patrona řidičů.

Ve čtvrtek jsme při mši svaté vyprošovali požehnání pro děti a mládež na zahájení
nového školního roku. Prvňáčci si s sebou přinesli aktovky.

15. 9. 2001 se konala tradiční pouť farnosti na Svatý Hostýn.

21. - 22. 9. 2001 připravil P. Hubert pouť do rodného Polska do Lichně a Krakova.
Farníci si přihlédli královský hrad Wavel a historické centrum Krakova. Navečer si
farníci prohlédli Licheň. Program však musel být upraven, protože se pokazily
autobusy, které farníky přepravovaly. Přesto byla vykonaná pouť velmi pěkná a
zanechala v účastnících nezapomenutelné zážitky.

V neděli 7. 10. 2001 jsme děkovali v kostele sv. Martina za úrodu a sklizeň. Ženy
pěkně připravily výzdobu kolem oltáře a katazelny.

17. 10. 2001 se uskutečnila pouť Panny Marie Růžencové v Ludkovicích.

Vzhledem k ukončení platnosti evropských mincí k 31. 12. 2001 z důvodu zavedení
nové jednotné měny euro se v kostele konala sbírka těchto mincí. Celorepublikový
výtěžek ve výši 618.575 Kč se použil na výstavbu nového církevního gymnázia na
Velehradě.

V neděli 11. 11. 2001 se v Pozlovicích slavily svatomartinské hody. Po mši svaté v
10.00 hodin přijel ke kostelu svatý Martin na bílém koni a přinesl dětem drobné
sladkosti.

24. 11. 2001 navštívili ministranti společně se svým vedoucím Tomášem Semelou
Olomouc. Mimo jiné si prohlédli katedrálu sv. Václava a kapli Sarkandrovku.

Během vánočních svátků si mládež 25. 12. 2001 připravila Živý Betlém, který byl
odehrán na prostranství před farou v Pozlovicích.

27. – 29. 12. 2001 jeli ministranti zimní pobyt na faře v Březové pod Lopeníkem.
Během pobytu navštívili kostel ve Strání, kde je farářem náš bývalý pan kaplan P. Jan
Hrudík. Ministranti si také zalyžovali na Mikulčínově vrchu – na sjezdovce Lopata.
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