Ze života farnosti Pozlovice
Rok 2002
V neděli 2. 1. 2005 účinkoval při mši svaté v 10.00 hod. pěvecký sbor Leoše Janáčka
z Luhačovic.

V sobotu 5. 1. 2002 koledníci navštívili všechny domácnosti ve farnosti a v
doprovodu dospělých vybírali příspěvky na Charitu.

Dne 1. 2. 2002 se po křížové cestě na faře promítala videokazeta o Lurdech.

9. 2. 2002 se konala slavnost pomazání nemocných v kostele.

V sobotu 16. 3. 2002 se na faře konala velká brigáda. Rozebírala se střecha
hospodářské budovy, která se začne rekonstruovat.

18. 3. 2002 se v Luhačovicích po rekonstrukci znovu otvírala kaple svatého Josefa.

8. 5. 2002 ministranti společně s děvčaty z Luhačovic a Pozlovic jeli na kolech na
výlet na Provodov a na Čertův kamen společně s p. kaplanem P. Tomášem Kaňou.

9. - 12. 5. 2002 se v Luhačovicích otevíraly prameny. V pátek 10. 5. se v kostele
svaté Rodiny uskutečnil varhanní koncert, v neděli po mši svaté se konal průvod se
svěcením pramenů.

18. 5. 2002 se konal výlet menších dětí na hrad Bouzov s p. farářem a p. kaplanem.
Navštívili i Javořičské jeskyně. Byl vyvrcholením dětských mší svatých, během
kterých děti v průběhu školního roku symbolicky cestovaly po stopách světců až do
Jeruzaléma.

Společné foto před hradem Bouzov

26. 5. 2002 se konala na Podhradí u sochy svatého Floriána tradiční májová
pobožnost.

30. 5. 2002 se konala slavnost Božího Těla s průvodem k oltářům po vsi. Oltáře
připravily ženy z Podhradí, Řetechova, Pozlovic a rodina Bednaříkova č. 49.

V neděli 9. 6. 2002 se konalo 1. svaté přijímání dětí.

21. 6. 2002 se konal na farské zahradě táborák ministrantů, kteří v novém altánku
přenocovali.

V neděli 30. 6. 2002 jsme konali pěší pouť na Provodov.

V červenci jsme se rozloučili s kaplanem P. Tomášem Káňou, který odešel do
Němčic nad Hanou a přivítali jsme nového kaplana P. Jana Stona, rodáka z Jeseníků.

27. 7. 2002 jsme slavili pouť ke svaté Anně. Po mši svaté byly svěceny dopravní
prostředky na přímluvu sv. Kryštofa, patrona řidičů. V pátek na svátek svaté Anny se
konala mše svatá za všechny ženy, matky a babičky naší farnosti.

Děti z farnosti prožily týden prázdnin na faře v Květné, kde je náš bývalý kaplan P.
Jan Hrudík.

25. 8. 2002 se během mše svaté konala sbírka na postižené povodněmi, které zasáhly
Českou republiku, hlavně Čechy. Při této sbírce se vybralo v Pozlovicích 56.865 Kč.

V neděli 1. 9. 2002 jsme během mše svaté prosili o požehnání pro děti na nový školní
rok. Děti si s sebou přinesli aktovky.

V sobotu 7. 9. 2002 jsme vykonali pouť na Svatý Hostýn a ministranti pouť do
Šterberka, kde se uskutečnila Ministrantská pouť. Ve hře o poklad Alberta ze
Šternberka ministranti z Pozlovic získali 1. místo.

V sobotu 28. 9. 2002 se uskutečnila pouť do Šaštína na Slovensku k Panně Marii
Sedmibolestné - patronce Slovenska. Na zpáteční cestě jsme se zastavili ve farnosti u

našeho rodáka P. Martina Mališky a navštívili kapli svatého Václava, která byla nově
postavena.

Po více než roční intenzivní přípravě na slavnost přijetí svátosti biřmování se v neděli
20. 10. 2002 uskutečnila oslava 80. výročí posvěcení kostela svatého Martina v
Pozlovicích spojená s udílením svátosti biřmování. Slavnosti se účastnil a svátost
biřmování udělil olomouckým arcibiskup a metropolita moravský mons. Jan
Graubner.

V sobotu 2. 11. 2002 se po mši svaté na hřbitově uskutečnila pobožnost za zemřelé.

7. 12. 2002 jeli ministranti do Akvaparku ve Vyškově, kde vyzkoušeli nové atrakce.

22. 12. 2002 putovaly děti za vánoční hvězdou nad Luhačovicemi.

Tak jako každý rok i v r. 2002 na svátek Božího narození byl Živý Betlém ve farské
zahradě. Na sv. Silvestra 31. 12. 2002 jsme se rozloučili se starým rokem a prosili o
požehnání do nového roku 2003.
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