Ze života farnosti Pozlovice
Rok 2000
Rok 2000 je jubileum, kterým jsme oslavili 2000 roků od narození Pána Ježíše. Byl
to pro všechny rok velkých milostí. Cílem svatého roku je duchovní růst, a to jak
každého křesťana, tak i celé církve jako celosvětového společenství. První svatý rok
byl ustanoven roku 1300. Ke křesťanskému zvyku patřilo, že křesťané putovávali na
místa, která jsou pro ně svatá a mezi ně patří i město Řím. Zde vznikla tradice, že kdo
vykoná pouť do Říma ve stém roce, dosáhne plné odpuštění svých hříchů. Protože v
roce 1299 se do Říma začalo hrnout mnoho poutníků, papež Bonifác VIII. vyhlásil
rok 1300 jako svatý rok. A každý stý rok měl být svatý. Ale papežové později
vyhlašovali svaté roky častěji, např. roku 1350, 1475, 1725, 1933 nebo 1983. S
letošním svatým rokem bylo již v historii církve 28 svatých roků.
Tento jubilejní rok má i svůj znak. V kulatém poli (modrém),
které znamená vesmír, je kříž - znamení Krista. Ke Kristu se
také vztahuje nápis v poli: „Christus heri, hodie, semper“ –
„Kristus včera i dnes i na věky.“ Kříž podpírá a nese lidstvo v
pěti světadílech. Tyto světadíly jsou zastoupeny pěti
holubicemi. Kříž je ve stejných barvách jako holubice, aby bylo
zdůrazněno, že Kristus – Syn boží - se stal jedním z lidí. Světlo,
které vychází ze středu kříže, znázorňuje, že Ježíš je pro všechny světlem.

29. 1. 2000 se v Luhačovicích konal 2. farní ples.

Ve dnech 1. - 29. 2. 2000 proběhla v prodejně devocionáře v Luhačovicích
humanitární sbírka Charity.

V rámci přípravy na Svaté misie se konaly schůzky farníků, kteří byli ochotni
spolupracovat při organizaci misií. Při této příležitosti se na faře začaly scházet
manželské páry a založily Společenství manželů zaměřené na hlubší poznání
manželských vztahů.

8. - 12. 3. 2000 proběhly v Pozlovicích Svaté misie. Misie u nás připravovali P.
Pavlík a P. Koudelka z Tovaryšstva Ježíšova. Zahájení misií bylo na Popeleční
středu. 9. 3. 2000 se sloužily svaté misie se zaměřením na starší lidi, v pátek se
uskutečnila návštěva nemocných, odpoledne byla křížová cesta, mše svatá s misijním
kázáním pro děti a večer s misijním kázáním pro všechny. V sobotu dopoledne se
konala mše svatá s misijním kázáním pro manžele s obnovou manželských slibů, pak
proběhlo posezení v hotelu Ogar spojené s obědem. Odpoledne se uskutečnila mše
svatá s misijním kázáním pro mládež, setkání s mladými pak proběhlo na faře. V
neděli byly svaté misie ukončeny posvěcením misijního kříže, který zhotovil Oldřich
Mališka s pomocníky. Základ pro kříž zhotovili Karel Hetmer a Miroslav Matulík.

Arcidiecézní setkání mládeže na Svatém Kopečku u Olomouce s Otcem
arcibiskupem se konalo 15. 4. 2000.

23. 4. 2000 - 2. jubilejní den: Den obnovy křestních slibů a oslava Kristova vítězství
nad smrtí - Zmrtvýchvstání. Bylo provedeno svěcení pokrmů.

Návštěvníci bohoslužeb mohli podepsat petici za vrácení Augustiniánského domu v
Pražské čtvrti v Luhačovicích zpět řádů augustiniánů, adresovanou Okresnímu soudu
ve Zlíně.

6. 5. 2000 se uskutečnila pouť do Olomouce. Mše svatá se konala v katedrále svatého
Václava, navštívili jsme kapli sv. Jana Sarkandera, prohlédli si kněžský seminář a
odpoledne jsme byli na Svatém Kopečku u Olomouce.

7. 5. 2000 se světily prameny v Luhačovicích. Byl posvěcen nový pramen Svatý
Josef, který je v bezprostřední blízkosti kostela svaté Rodiny v Luhačovicích.

14. 5. 2000 jsme ve farnosti oslavili Svátek matek kulturním programem v sále
Obecního úřadu Pozlovice. V programu vystoupily děti z mateřské školy, schola z
Pozlovic a mužský sbor. Ženy připravily pro přítomné účastníky občerstvení.

4. června 2000 se konalo 1. svaté přijímání dětí z naší farnosti.

20. 6. 2000 vykonali ministranti z naší farnosti pěší pouť na Provodov.

2. 7. 2000 se konala každoroční pouť naší farnosti na Provodov. V průběhu týdne
jsme se rozloučili s kaplanem P. Josefem Josefíkem, který byl přiložen do farnosti
Starý Hrozenkov.

5. 7. 2000 se uskutečnila jubilejní národní pouť na Velehradě.

9. 7. 2000 jsme ve farnosti přivítali nového kaplana P. Jana Hrudíka, který do naší
farnosti přišel z Valašských Klobouk. Při představování nám řekl, že přišel z fary u
tří Janů a on je na tom nejlépe, protože byl přeložen do lázní, kdežto jeho kolega do
Kroměříže.

10. 7. - 15. 7. 2000 byli ministranti na faře v Březové, kde spolu prožili týden
prázdnin s ministranty z Luhačovic, P. Hubertem Wojcikem a P. Janem Hrudíkem.

22. 7. 2000 se konala slavnost svěcení nového obětního stolu v kostele sv. Martina v
Pozlovicích. Světitelem byl biskup P. Josef Hrdlička. Svěcení se zúčastnili bývalí
kaplani z farnosti, kněží z okolních farností a kněží rodáci. Nový obětní stůl byl
pořízen v rámci jubilejního roku 2000. V obětním stole jsou uloženy ostatky svatých.

23. 7. 2000 se konala pouť ke svaté Anně. Ráno vyrazil v 7.00 hodin z Podhradí pěší
průvod, který se během procesí modlil růženec a v kostele se modlily litanie ke svaté
Anně. Druhá mše svatá byla tradičně obětována za farníky z Provodova.

19. 8. 2000 jsme vykonali pouť do klášterního kostela Panny Marie v Uherském
Brodě v rámci dalšího dne Jubilejního roku.

25. 8. - 26. 8. 2000 se uskutečnila první pouť mladých na kolech na Svatý Hostýn.
Vyrazili z Pozlovic přes Hlinné do Holešova.

Dne 1. 9. 2000 se konal VII. jubilejní den dětí - prvňáčci si přinesli s sebou aktovky k
posvěcení. Děkovali jsme za uplynulé prázdniny a vyprošovali si požehnání pro
školní rok.

9. 9. 2000 provedli ministranti úklid farní zahrady. Poté si zahráli různé soutěže, měli
táborák a zahájili tak nový školní rok.

16. 9. 2000 se konala pouť celé farnosti na Svatý Hostýn.

17. 9. 2000 se uskutečnila v kostele svaté Rodiny v Luhačovicích primiční mše svatá
P. Václava Umlaufa, TJ - rodáka z Luhačovic.

18. 9. 2000 sloužil primiční mši v kostele svatého Martina v Pozlovicích.

23. 9. 2000 se ministranti zúčastnili Ministrantské poutě v Kroměříži.

V září r. 2000 se pořádaly brigády na úpravu farní stodoly. Byla také osekána omítka
kostela zvenčí, obec provedla dešťovou kanalizaci pro částečné odstranění vody ze
hřbitova a kolem kostela.

8. 10. 2000 byl 8. jubilejní den - den díků za úrodu. Děkovali jsme za kostel, jeho
posvěcení, za farní společenství, kněze, za diecézi a naše biskupy. Připojili jsme i
poděkování za úrodu a prosby za naši obec a vlast. Při mši svaté zazpíval pěvecký
sbor z Polska AVE a byly posvěceny chleby, které upekli pekaři z pekáren v
Luhačovicích - Wintrovi, Petr Chmela a OLLA.

15. 10. 2000 se konala v Ludkovicích pouť k Panně Marii Růžencové.

22. 10. 2000 byla misijní neděle, sbírka na misie vynesla 16.488 Kč.

29. 10. 2000 děkovali při mši svaté za 1. výročí křtu rodiče a kmotři spolu s dětmi,
které byly pokřtěny v roce 1999.

2. 11. 2000 se konala dušičková pobožnost na hřbitově v Pozlovicích, 5. 11. 2000 na
hřbitově v Ludkovicích.

V sobotu 4. 11. 2000 se konal recitál folkové písničkářky Evy Henychové, která bydlí
na faře v Pozlovicích, v hotelu Ogar.

V sobotu 11. 11. 2000 se uskutečnilo na Velehradě diecézní setkání s Otcem
arcibiskupem. Tam jsme prosili za naše rodiny a nová kněžská a řeholní povolání.
Zároveň byly na Řetechově hody, při kterých byl posvěcen nový svatostánek.

Hody sv. Martina v Pozlovicích jsme oslavili 12. 11. 2000. Při mši svaté v 10.00
hodin se uskutečnil nový zvyk – symbolický sv. Martin přijel na bílém koni ke
kostelu.

V pondělí 20. listopadu se v Újezdě u Valašských Klobouk konala mše svatá za
všechny zemřelé kněze, kteří pocházeli z našeho děkanátu nebo v něm působili. Mši
svatou koncelebroval Otec biskup Josef Hrdlička.

V neděli 26. 11. 2000 se konalo posezení pro seniory v rámci Mezinárodního dne
seniorů v sále obecního úřadu. V programu vystoupily děti ze základní školy,
obyvatelé Domova důchodců Luhačovice a cimbálová muzika Vlčnovjan.

V sobotu 2. 12. 2000 v kostele svaté Rodiny v Luhačovicích zahájila mládež a scholy
děkanátu Valašské Klobouky adventní dobu. V programu se přinášely adventní
symboly a světily se adventní věnce. Po mši svaté, které se zúčastnili kněží děkanátu,
se uskutečnila adventní adorace.

Ve čtvrtek 7. 12. 2000 přišel mezi děti sv. Mikuláš. V tomto roce však byla nadílka
organizována úplně jinak. Děti přinesly s sebou dárky, kterými obdarovaly ty ostatní.
A samy si odnesly jiný dárek od některého z kamarádů.

III. neděli adventní 17. 12. 2000 posvětil Otec biskup Josef Hrdlička v kostele svaté
Rodiny nové varhany.

V pondělí 25. 12. 2000 se konala jesličková pobožnost, 27. 12. 2000 se žehnalo víno,
28. 12. 2000 byla mše svatá za děti.

Práce na kostele a hřbitově v roce 2000 a oprava církevních památek:
Pro rekonstrukce interiéru kostela zhotovil akademický sochař Václav Vrba z fy
SAIN (sakrální interiéry) z Ostravy nový mramorový obětní stůl. Zároveň bylo v
květnu provedeno čištění kamenných sousoší sv. Cyrila a Metoděje nad kněžištěm,
Panny Marie, Ježíše v presbytáři, Piety v boční kapli a sousoší svaté Anny a Marie v
druhé boční kapli. Rekonstrukci prováděli akad. sochař a restaurátor Jan Trtílek
z Prahy a Jan Leitgeb z Blanska.
V září jsme převážně brigádnicky otloukli a připravili části venkovních omítek k
provedení oprav sanační omítkou. Alois Mališka zhotovil a vmontoval žaluzie do
oken věže u zvonů. Obec věnovala materiál.
Obec provedla drenáž při horní straně kostela ke snížení spodních vod (v hloubce 2
metry) a vybudovala novou dešťovou kanalizaci pro odvedení vody od kostela a ze
hřbitova s napojením na dešťovou kanalizaci obce. Doposud byly vody svedeny do
studní před hospodářskou budovou (márnicí) s průsakem do farní zahrady. Dále byl
vyrovnán terén za sakristií a pod kostelem. Na hřbitově bylo osazeno 9 nových
laviček.
V průběhu roku obec dokončila přístavbu a rekonstrukci „márnice“ na hospodářskou
budovu, ve které jsou šatny pro správce a hrobníka včetně sprchy, nové splachovací
WC pro muže a ženy i pro vozíčkáře, úklidová komora, sklad pro provoz hřbitova a
sklad pro potřeby provozu kostela.
Před hospodářskou budovu obec zpevnila plochy včetně kamenné ohradní zídky mezi
hřbitovem a farskou zahradou.
Vodovodní přípojky hřbitova a kostela byly přepojeny na část vodovodu s vyšším
tlakem a vybudován nový rozvod vody pro zalévání na několik odběrných míst na
hřbitově. Uskutečnila se demolice starých suchých WC u hlavní brány.
Upravila se vjezdová brána s vyzděním nových pilířů a vybudovala se samostatná
přístupová branka v horní části hřbitova, jíž bude zajištěn trvalý přístup. Vjezdová
brána bude zamčena a přístupná jen na povolení.
Byla provedena montáž ozvučení hřbitova a rozšířeno osvětlení parkovací plochy nad
hřbitovem, byl opraven kříž v ulici V Dražkách u Minimarketu. Pozlacení těla Krista
zajistil na vlastní náklad pan František Bětík, Pozlovice 91, opravu kamenné části
zajistila obec nákladem 30.000 Kč.
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