Ze života farnosti Pozlovice
Rok 2003
V sobotu 4. 1. 2003 se konala tradiční Tříkrálová sbírka. Koledníci navštívili všechny
domácnosti ve farnosti a v doprovodu dospělých vybírali příspěvky na Charitu.
V pondělí 6. 1. 2003 na slavnost Zjevení Páně se při mši svaté žehnala voda, křída a
kadidlo. Slavnost zajišťovala Pavla Šůstková, Pozlovice 190.

Každou první sobotu v měsíci se konala adorace a byla dána i příležitost ke svaté
zpovědi. Sbírky v kostele jsme směřovali na opravu kněžského hrobu.

Každou sobotu odpoledne se na faře pod vedením Kateřiny Hájkové scházely děti ve
svém klubu Sluníčko. Jedenkrát za měsíc se na faře scházeli manželé na pravidelných
setkáních a modlili se za rodiny, farnost, vlast. Každou druhou sobotu se na faře
setkávali ministranti a probírali liturgii. Každý měsíc pan farář navštěvoval nemocné
po jednotlivých obcích. Při zprostředkováním těchto návštěv mu pomáhala Marie
Bětíková, Pozlovice 201.

Dne 1. 2. 2003 se v sále Rondo domu Elektra Luhačovice konal farní ples.

11. 2. 2003 na svátek Panny Marie Lurdské a Světový den nemocných se konalo po
mši svaté pomazání nemocných. Po mši svaté se pro zájemce na faře konalo posezení
s občerstvením a s promítáním filmu. Pomazání nemocných se uskutečnilo i
v Řetechově ve středu 12. 2., v pátek 14. 2. v Kladné - Žilín a ve středu 19. 2.
V Ludkovicích.

23. 2. 2003 se konala sbírka na Haléř sv. Petra, při které se vybralo 10.050 Kč.

Ve středu 5. 3. 2003 začala doba postní. „Liturgie postní doby nás vede k vnitřní
duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a
smírnému odčiňování hříchů.“ Každý čtvrtek se konaly křížové cesty se zaměřením
na děti a v neděli odpoledne křížové cesty pro všechny. Tyto křížové cesty vedly
jednotlivé skupiny farníků (mládež, biřmovanci, manželé, ministranti, děti,
kostelníci).

V sobotu 12. 4. 2003 se uskutečnilo setkání mládeže na Svatém Kopečku u
Olomouce. Navštívili i ZOO.

V neděli 13. 4. 2003 na Květnou neděli se světily kočičky a začal svatý týden. Na
Bílou sobotu byl zajištěn rozpis adorace u Božího hrobu. V neděli na Zmrtvýchvstání
Páně se při mši svaté světily pokrmy. Během následujícího týdne jsme se modlili
novénu k Božímu milosrdenství.

V neděli 20. 4. 2003 se konala sbírka na kněžský seminář v Olomouci.

Na jaře pomáhali farníci na brigádách při obnově kněžského hrobu (vykopání základů
a betonování) – oprava stála 51.000 Kč. Pomáhali také při opravě farní budovy.

V sobotu 10. 5. 2003 se konala pouť děkanátu Valašské Klobouky na Velehrad. Byla
spojena s modlitbami a prosbami za obnovu rodin a za nová kněžská povolání.
Z Pozlovic a Luhačovic byl vypraven jeden autobus.

V neděli 11. 5. 2003 proběhla slavnost otevírání pramenů. Po mši svaté v 10.00 hodin
vyšel od kostela průvod a světily se prameny sv. Josefa, Ottovka, dr. Šťastného. U
příležitosti svěcení pramenů se v kostele svaté Rodiny konal v pátek 9. 5. 2003
slavnostní koncert duchovní hudby Akademického pěveckého sboru v Brně Moravan.

V květnu se denně konaly májové pobožnosti. Ve dnech, kdy byly mše svaté, se
konaly po mši svaté, v ostatních dnech v 19.00 hodin. 25. 5. 2003 se na Podhradí
konala tradiční májová pobožnost u sochy svatého Floriána.

V neděli 1. 6. 2003 se konalo 1. svaté přijímání dětí v Pozlovicích.

V sobotu 7. 6. 2003 se konal zájezd dětí do Lednice a Mikulova jako odměna pro
všechny, kteří se v průběhu školního roku zúčastňovali dětských mší svatých.

V sobotu 14. 6. 2003 se na hřišti v Pozlovicích konal 1. ročník turnaje v malé kopané
pro rodinné týmy. Turnaje se zúčastnilo celkem 5 týmů. Celé odpoledne se velmi
vydařilo a po vyhlášení výsledků se všichni pobavili u táboráku. Zvítězilo družstvo
rodiny Vavrysových a Adámkových.

Ve čtvrtek 19. 6. 2003 se konala slavnost Božího Těla po vsi. Oltáře připravily a
vyzdobily ženy z Podhradí, Řetechova, Pozlovic a rodina Bednaříkova č. 49.

Oltář u základní školy

V neděli 29. 6. 2003 jsme konali tradiční farní pouť na Provodov. Opět v hojném
počtu jsme vyrazili pěšky od kostela sv. Martina v Pozlovicích na Řetechov, kde se
k nám připojili poutníci z Luhačovic a společně jsme dorazili do kostela Panny Marie
Provodovské, kde jsme pouť zakončili slavnostní mší svatou.

V červenci jsme se rozloučili s kaplanem P. Janem Stonem, který odešel do
Uherského Brodu a přivítali jsme nového kaplana P. Otu Sovadinu.

V červenci bylo při Cyrilometodějských oslavách na Velehradě spojených s Dny
dobré vůle zahájeno I. zasedání Plenárního sněmu v České republice. Tohoto
zasedání se zúčastnili biskupové z celé vlasti.

V neděli 13. 7. 2003 se v Luhačovicích konala tradiční pouť.

14. – 26. 7. 2003 byli ministranti v Rudě na Moravě na prázdninách. Navštívili tato
místa: bunkr II. světové války u Králíků, poutní místo Králíky, Červenohorské sedlo,
Švýcarnu, Praděd, vodní elektrárnu Dlouhé stráně, rozhledu Háj apod.

V neděli 27. 7. 2003 jsme oslavili pouť ke sv. Anně. Na mši svatou konanou v 8.00
hodin vyšlo z Podhradí procesí od sochy sv. Floriana. Na mši svatou v 10.00 hodin
k nám připutovali farníci z Provodova. Po bohoslužbě byly na přímluvu sv. Kryštofa
svěceny dopravní prostředky.

Ministranti z farnosti prožili 14 dnů prázdnin na faře v Rudě u Šumperka, menší děti
zase strávily týden na faře v Březové pod Lopeníkem.

Ve středu 13. 8. 2003 se v Luhačovicích konala Fatimská pobožnost.

22. – 23. 8. 2007 jeli mladí z farnosti na kolech na Svatý Hostýn. Ve Hvozdné
vyzkoušeli dětské hřiště, v Holešově koupaliště,

Při křížové cestě Dušana Jurkoviče

V neděli 31. 8. 2003 jsme během mše svaté prosili o požehnání pro děti na nový
školní rok. Děti si s sebou přinesly aktovky.

V sobotu 13. 9. 2003 jsme vykonali pouť farností Pozlovice a Luhačovice na Svatý
Hostýn. Organizačně vše zajišťoval Karel Hetmer, Pozlovice 189.

V sobotu 20. 9. 2003 se uskutečnila ministrantská pouť na Ploštině u Valašských
Klobouk. Naši ministranti se jí také zúčastnili. Po mši svaté se pro mládež pořádaly
různé hry a soutěže.

V neděli 21. 9. 2003 jsme při bohoslužbách děkovali za úrodu a požehnaný rok.

V neděli 28. 9. 2003 se konal zájezd do Olomouce. Tam jsme se modlili k soše Panny
Marie Fatimské, která putovala po farnostech celé republiky a tento den byla
v Olomouci. V sobotu se asi 10 farníků zúčastnilo pouti do české Fatimy u Svitav –
Koclířov. Doputovala sem socha Panny Marie Fatimské a konala se tam fatimká
pobožnost a rozloučení se sochou. Celý program připravil a moderoval P. Dokládal.
Slavnosti se zúčastnilo několik tisíc věřících z celé republiky a také hodně
významných hostů včetně biskupů.

Dne 1. 10. 2003 se konala pouť k Panně Marii Růžencové v Ludkovicích a také
v Uherském Brodě.

V sále v Luhačovicích a ve velké místnosti v přízemí na faře v Pozlovicích jsme
mohli v měsíci listopadu zhlédnout výstavu o papeži Janu Pavlu II., konanou u
příležitosti 25. výročí jeho zvolením papežem. Na jednotlivých panelech jsme viděli
život svatého Otce od jeho mladých studentských let až po dnešek.

V sobotu 1. 11. 2003 se uskutečnila po mši svaté pobožnost za zemřelé v Pozlovicích
a v Ludkovicích, v neděli pak v Luhačovicích. V neděli 2. listopadu se konala sbírka
na Českou katolickou charitu.

V neděli 9. 11. 2003 jsme měli ve farnosti adorační den. Od rána do 17.00 hodin jsme
měli možnost adorovat v kostele sv. Martina. Tuto adoraci navštívil i olomoucký
arcibiskup mons. Jan Graubner, který byl v Luhačovicích na návštěvě.

V neděli 16. 11. 2003 jsme oslavili hody svatého Martina v našem farním kostele.

Svatý Martin (Mgr. Jana Ovesná – paní učitelka) se svou družinou

V pondělí 24. 11. 2003 se v kostele v Újezdě u Valašských Klobouk sloužila
koncelebrovaná mše svaté za zemřelé kněze našeho děkanátu. S Otcem arcibiskupem
ji sloužili kněží děkanátu.

V sobotu 29. 11. 2003 se ve Valašských Kloboukách uskutečnila adventní vigílie za
účasti několika našich farníků.

V neděli 30. 11. 2003 byla 1. neděle adventní, při které se světily adventní věnce.
Mše svaté v 10.00 hodin se účastnily děti, které měly 1. výročí křtu.

V sobotu 13. 12. 2003 se na faře konala brigáda, při které jsme uklízeli stavební
fošny. Brigády se zúčastnilo přes 30 farníků.

23. 12. 2003 putovaly děti z naší farnosti spolu s dětmi z Luhačovic za Betlémskou
hvězdou a za světlem. Děti prožily hezké chvíle s mládeží při hledání světla.

25. 12. 2003 se na farské zahradě konal Živý Betlém, který zahrály děti z farnosti.

Uprostřed Vít Miškařík – král Herodes se svou stráží
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