Ze života farnosti Pozlovice
Rok 2004
V sobotu 3. 1. 2004 v 9.00 h. požehnal p. Hubert koledníkům, kteří koledovali v
tradiční Tříkrálové sbírce. Navštívili všechny domácnosti ve farnosti a v doprovodu
dospělých vybírali příspěvky na Charitu. V úterý 6. 1. 2004 na slavnost Zjevení Páně
se při mši svaté žehnala voda, křída a kadidlo. Tříkrálovou sbírku zaštiťoval Karel
Hetmer, Pozlovice, Nivy 189.

V týdnu 18. – 25. 1. 2004 by týden modliteb za jednotu křesťanů.

24. 1. 2004 se konal v Luhačovicích tradiční farní ples, který navštívili i farníci
z Pozlovic a Podhradí.

25. 1. 2004 pořádala křesťanská mládež společně s kulturní komisí dětský karneval.
Pro děti byly připraveny různé soutěže a hry.

11. 2. 2004 na svátek Panny Marie Lurdské uděloval p. Hubert Wojcik svátost
nemocných. V 15.00 hod. byla svatá zpověď, v 16.00 hod. mše svatá s udílením
svátosti nemocných. Poté se konalo posezení na faře s pohoštěním, které připravily
ženy a promítal se film.

Každou první sobotu v měsíci se konala adorace a byla dána i příležitost ke svaté
zpovědi.

Každou sobotu odpoledne se na faře pod vedením Kateřiny Hájkové a Heleny
Máčalové scházely děti ve svém klubu Sluníčko. Manželé se scházeli na faře
k modlitbám a společným setkávání. Bohužel tato setkání přestala a společenství
manželů se přestala konat. 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 stále pomáhala Marie Bětíková,
Pozlovice 201.

Sbírky v kostele jsme směřovali na opravu kněžského hrobu.

22. 2. 2004 se konala tradiční sbírka na Haléř sv. Petra.

Ve středu 4. 3. 2004 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, manželé, ministranti, děti, kostelníci).

V neděli 7. 3. 2004 se žehnala nová křížová cesta v kostele Svaté Rodiny
v Luhačovicích.

V neděli 4. 4. 2004 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 květnu se konali každý den v kostele sv. Martina májové pobožnosti.

V neděli 10. 5. 2004 proběhla slavnost otevírání pramenů. Po mši svaté v 10.00 hodin
vyšel od kostela průvod a světily se prameny sv. Josefa, Ottovka, dr. Šťastného.

15. 5. 2004 byl v Olomouci v kněžském semináři ministrantský den.

22. 5. 2004 se uskutečnila pouť do Mariazell (Rakousko) v rámci středoevropských
katolických dnů. Autobus s poutníky odjížděl v pátek 21. 5. ve 22.40 hod. z Pozlovic.

V neděli 23. 5. 2004 byla tradiční májová pobožnost u sochy sv. Floriana na
Podhradí.

V sobotu 30. 5. 2004 se konalo na Ploštině děkanátní setkání mladých.

V sobotu 12. 6. 2004 byla pouť děkanátu na Velehrad za obnovu rodin a nová
kněžská a řeholní povolání.

6. 6. 2004 se konalo 1. svaté přijímání dětí z naší farnosti při mši svaté v 10.00 hod.
V pondělí a ve čtvrtek měli svatou zpověď děti a jejich rodiče.

Ve čtvrtek 10. 6. 2004 se konala slavnost Božího Těla po vsi. Oltáře připravily a
vyzdobily ženy z Podhradí, Řetechova, Pozlovic a rodina Bednaříkova č. 49.

V neděli 27. 6. 2004 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. Otou Sovadinou, který odešel do jiné
farnosti a přivítali jsme nového kaplana P. Roberta Pokrywku.

2. – 10. 7. 2004 jeli ministranti s koly na prázdniny do Jeseníků. Tomáš Semela měl
na vozíku připevněné kola. Ubytovaní byli na faře v Rudě na Moravě a odsud jezdili
po okolí.

V neděli 11. 7. 2004 se v Luhačovicích konala tradiční pouť.

V neděli 25. 7. 2004 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. Mši svatou celebroval P. Antonín Basler. Po
bohoslužbě byly na přímluvu sv. Kryštofa svěceny dopravní prostředky.

Menší děti strávily od 8. 8. – 14. 8. 2004 týden na faře u Buchlovic. Společně se
svými vedoucími navštívili Buchlovice, hrad Buchlov, Kroměříž, koupaliště na
Smraďavce, poutní místo Velehrad a archeoskanzen.

Od 16. 8. začali farníci opravovat vstupní schody do kostela. Nejdříve se
demontovalo stávající schodiště a společně s firmou FAKT s. r. o. Pozlovice se
připravilo bednění pro nové.

V neděli 5. 9. 2004 jsme během mše svaté prosili o požehnání pro děti na nový školní
rok. Děti si s sebou přinesly aktovky.

V sobotu 18. 9. 2004 jsme vykonali pouť na Svatý Hostýn. Organizaci celé pouti
obětavě zajišťoval Karel Hetmer, Pozlovice, Nivy 189.

25. 9. 2004 se konal ministrantská den v Hranicích na Moravě.

Začátkem listopadu 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 sobotu 13. 11. 2004 v 17.00 hod. jsme oslavili 10. výročí posvěcení kaple svaté
Anežky České na Řetechově.

V neděli 14. 11. 2004 jsme oslavili hody svatého Martina v našem farním kostele. Po
mši svaté v 10.00 hod. byla sehrána scénka ze života sv. Martina, který přijel na
bílém koni.

15. 11. 2004 se uskutečnilo setkání pastoračních a ekonomických rad farností
s arcibiskupem Monsgr. Janem Graubnerem v Újezdě u Valašských Klobouk. Po mši
svaté v 17.30 hod. se konalo setkání v kulturním domě. Otec biskup zde přednesl svůj
záměr na oživení života v jednotlivých farnostech. Na dataprojektoru přednesl svou
představu, kterou vydal i v tištěné podobě v rámci roku farnosti.

V neděli 28. 11. 2004 jsme světili adventní věnce, které si přinesli farníci. Při mši
svaté v 10.00 hod. se účastnily děti, které přijaly svátost křtu v roce 2003.

23. 12. 2004 putovaly děti z naší farnosti spolu s dětmi z Luhačovic za Betlémskou
hvězdou. Děti prožily hezké chvíle s mládeží při hledání světla.

Na Štědrý den jsme měli slavnostní bohoslužbu pro děti v 15.00 hod. a tradiční
půlnoční mši. V pondělí 27. 12. 2004 jsme žehnali na svátek Sv. Jana Evangelisty
víno, v úterý 28. 12. 2004 na svátek sv. Mláďátek přišly na mši svatou malé děti a
připomněly si hrůzný čin krále Heroda, který nechal povraždit novorozené chlapce
v době narození Ježíše Krista. V pátek na svátek sv. Silvestra 31. 12. 2004 jsme
děkovali za uplynulý rok a prosili o požehnání do nového roku.

Milada Sedlářová (Maria), Pavel Juračka (Josef)

Ježíšek – Michalka Bětíková z Podhradí (Jarek a Helena)

27. – 30. 12. 2004 strávili ministranti na faře ve Strání, kde působí náš bývalý kaplan
P. Jan Hrudík, zimní prázdniny.
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