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

Ve čtvrtek 6. 1. 2005 na slavnost Zjevení Páně se žehnala voda, křída a kadidlo.
V sobotu 8. 1. 2005 v 8.00 hod. jsme jeli do kostela v Luhačovicích a Otec biskup
Hrdlička požehnal koledníkům na jejich cestě po domácnostech. Sbírku ve farnosti
zajišťoval Karel Hetmer, Pozlovice, Nivy 189. Ve sbírce bylo vykoledováno
v Pozlovicích 35.438,50 Kč, na Řetechově 10.822,- Kč, na Podhradí 10.220,- Kč a
v Ludkovicích celkem 19.808,- Kč. Tříkrálové koledování je v letošním roce
zaměřeno na humanitární akce u nás i v zahraničí. Vybraná částka bude odeslána na
účet Sdružení České katolické Charity a odtud bude zpětně čerpána na schválené
projekty. 10 % z celkové částky bude čerpáno na humanitární pomoc, 15 % pro
Arcidiecézní charitu Olomouc, 5 % pro sekretariát Arcidiecézní Charity Olomouc a 5
% uhradí náklady spojené s organizací sbírky. 65 % bude postupně čerpáno Charitou
Svaté rodiny Luhačovice na její schválené projekty. Charita Luhačovice plánuje
výběžek využít na nákup kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, pro podporu
Charitní ošetřovatelské služby v domácnostech, na zahájení činnosti Denního
stacionáře pro seniory a pro přímou pomoc rodinám s dětmi.
Za přítomnosti Otce Hrdličky začal v sobotu 8. 1. 2005 kurs pro lektory v četbě
písma.

22. 1. 2005 se konal v Luhačovicích tradiční Farní ples, který navštívili i farníci
z Pozlovic a Podhradí.

Začátkem února 2005 pořádala křesťanská mládež společně s kulturní komisí obce
Pozlovice dětský karneval. Pro děti byly připraveny různé soutěže a hry.

Na Popeleční středu 9. 2. 2005 začala doba postní. 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).

12. 2. 2005 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 spojené s promítáním filmu.

19. 3. 2005 v sobotu před květnou nedělí se uskutečnilo Arcidiecézní setkání mládeže
s otcem biskupem Janem Graubnerem ve Šternberku.

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.
Každou druhou sobotu se na faře setkávali ministranti a probírali liturgii.
Každý měsíc pan farář a pan kaplan navštěvovali nemocné po jednotlivých obcích.
Při zprostředkováním těchto návštěv jim nadále pomáhala Marie Bětíková, Pozlovice,
Leoše Janáčka 201.

22. 2. 2005 se konala sbírka na Haléř sv. Petra, při které se vybralo 11.000 Kč.

2. 4. 2005 zemřel svatý otec Jan Pavel II., v kostele se zapisovaly podpisy pod
kondolenci. U této příležitosti se konala velká bohoslužba ve Vatikánu, které se
zúčastnilo několik milionů věřících z celého světa. Na to kardinálové ze svého středu
zvolili nového papeže, kterým se stal Kardinál Josef Razinger z Bavorska a ten přijal
jméno Benedikt XVI.

V neděli 8. 5. 2005 proběhla slavnost otevírání pramenů v Luhačovicích. Po mši
svaté v 10.00 hodin vyšel od kostela průvod a světily se prameny sv. Josefa, Ottovka,
dr. Šťastného.

Ve čtvrtek 26. 5. 2005 se konala slavnost Božího Těla po vsi. Oltáře připravily a
vyzdobily ženy z Podhradí, Řetechova, Pozlovic a rodina Bednaříkova č. 49.

P. Robert Pokrywka - kaplan

V neděli 29. 5. 2005 byla tradiční májová pobožnost u sochy sv. Floriana na
Podhradí.

V sobotu 4. 6. 2005 jsme uspořádali výlet pro rodiny s dětmi k Chladné studni. Tato
kaplička se nachází ve Vizovické vrchovině na cestě mezi Vizovicemi a Loučkou.
Část poutníků jelo na kolech z Pozlovic na Tutkovské sedlo (nad Horní Lhotou) a
dále pak po turistické značce k Chladné studni. Část farníků šla pěšky od
Tutkovského sedla (hájenka nad Horní Lhotou) a část jela auty přímo k Chladné
studni. Zde sloužil kaplan P. Robert Pokrywka mši svatou, udělali jsme si táborák,
zahráli s dětmi různé soutěže a hry a pak jsme se vydali na rozhlednu Doubravy.
Rozhled po okolí nadchl všechny, kteří vyšplhali až na špičku rozhledny. Hezké
počasí nás provázelo celý den.

12. 6. 2005 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.

V neděli 26. 6. 2005 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. Robertem Pokrywkou, který odešel do
jiné farnosti a přivítali jsme nového kaplana, který však byl během týdne převeden do
jiné farnosti. P. Robert Pokrywka se vrátil zpět, ale na podzim odešel do Malenovic.
P. Hubert Wojcik byl v celé farnosti sám.

V neděli 24. 7. 2005 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 v 10.00 hodin se světila socha
Svatého Jana Nepomuckého na návsi, která byla zrekonstruovaná z finančních
prostředků obce za dotace Ministerstva kultury ČR. Svěcení provedl P. Hubert
Wojcik. Během svěcení hrála dechová hudba Provodovjanka a odpoledne zpestřila
cimbálová muzika Malé Zálesí z Luhačovic.

Pohled na nově zrestaurovanou sochu sv. Jana Nepomuckého

Při svěcení sochy sv. Jana Nepomuckého

Cimbalová muzika Malé Zálesí

31. 7. – 6. 8. 2005 jely menší děti z farnosti společně s ministranty na prázdninový
týden do Štítné nad Vláří. Jezdili zde na kolech a poznávali naše pohraniční území se
Slovenskem.

V letošním roce se uskutečnilo již XX. setkání mládeže se
Svatým otcem. Konalo se v sousedním Německu ve městě Kolín
nad Rýnem. Hlavním mottem setkání bylo: „Přišli jsme se mu
poklonit“.
Předprogram začal v jednotlivých německých diecézích od 11. 15. srpna 2005 a samotné setkání od 16. - 21. srpna 2005.
Festival mládeže nabídl modlitební setkání, výstavy, bdění,
koncerty, recitály, filmy, tance a divadelní představení.
Samotné setkání zahájil 16. 8. kolínský kardinál Joachim Meisner. Obřad se
uskutečnil na loukách ve městě. Poutníci byli rozděleni do tří podskupin a byli
ubytovaní ve třech sektorech odpovídajících diecézím (Kolín, Bonn a Düsseldorf –
tato města leží v těsném sousedství). Přivítání Svatého otce se uskutečnilo ve čtvrtek
18. srpna odpoledne. Vyvrcholení setkání proběhlo v areálu Sankt Augustin Hangelar v sobotu 20. srpna a bylo zahájeno nočním bděním. Vyvrcholilo v neděli
slavením eucharistie, jíž předsedal Svatý otec. Byl zajištěn také bohatý doprovodný
program.
Tohoto setkání se zúčastnila skupina mladých i z naší farnosti (Petr a Pavel
Coufalíkovi, Kateřina a Michal Hájkovi).

V sobotu 13. 8. jsme jeli na Velehrad na děkanátní pouť

Na začátku školního roku jsme během mše svaté prosili o požehnání pro děti na nový
školní rok. Děti si s sebou přinesly aktovky.

14. 9. 2005 jsme světili kříž cestou na Řetechov. Byla zrovna slavnost Svatého kříže.
Po mši svaté kolem 19 hodiny jsme vyšli v průvodu společně průvodem se scholou,
která zazpívala, p. farář provedl svěcení a ministranti asistovali. Na závěr promluvila
p. starostka Ing. Olga Tkáčová. Kříž byl opraven za pomoci farníků a firmy FAKT s.

r. o. Pozlovice. Po obřadu se rozdávaly obrázky s připomínkou na svěcení. Ženy
z Řetechova a Pozlovic připravily občerstvení a pohoštění pro všechny přítomné
farníky.

Průvod z kostela na ul. Řetechovské

P. Hubert Wojcik při svěcení kříže

V září 2005 začala příprava biřmovanců na přijetí svátosti biřmování v Luhačovicích.
Z Pozlovic se připravovalo celkem 17 biřmovanců .

V sobotu 17. 9. 2005 jsme vykonali tradiční pouť farnosti na Svatý Hostýn.
Organizace celé pouti se ujal Karel Hetmer, Pozlovice, Nivy 189.

8. 10. 2005 uspořádal P. Hubert Wojcik pro farníky zájezd do Krakova.

Dne 9. 10. 2005 se konala pouť k Panně Marii Růžencové v Ludkovicích u
příležitosti 10. výročí posvěcení kaple.

1. 11. 2005 se konala po mši svaté pobožnost za zemřelé v Pozlovicích. V neděli 6.
11. 2005 byla sbírka na Arcidiecézní charitu.

5. 11. 2005 se uskutečnil výlet pro děti a mládež na rozhlednu na Lopeník. S dětmi jel
p. jáhen Pavel Kaška. Jelo se auty a z parkoviště vyrazili pěšky až na dřevěnou
rozhlednu. Nakonec si udělali táborák.

Ve středu 9. 11. 2005 jsme měli adorační den farnosti v Pozlovicích. Zahájili jsme ho
mší svatou v 7.30 hod. a od 8.00 – 17.00 hod. byla adorace (výstav Nesvětější
svátosti), v 17.00 hod. pak zakončení společnou mší svatou.

V neděli 13. 11. 2005 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. Dětem tradičně rozdával čokoládové pamlsky.

Svatý Martin – Mgr. Jana Ovesná (učitelka ZŠ)

5. prosince 2005 přišel do kostela svatý Mikuláš, který po mši svaté přinesl dětem
malé dárečky společně s andílky. Začali také rorátní mše svaté pro děti ve čtvrtek,
kdy děti chodily s lampiónky a připravovaly se na vánoční svátky.

Svatý Mikuláš s andílky (Maruška Mlčková a Sabina Koudelková z Podhradí)

Scénka: zleva – Alena Kolářová, Anna Zábojníková, Anna Mališková

Štěpán Čala při přednesu básničky pro svatého Mikuláše

Papež Benedikt XVI. udělil mimořádné plnomocné odpustky na svátek
Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince 2005 u příležitosti 40. výročí
vyhlášení Panny Marie Matkou církve.

Ve farním centrum v Luhačovicích se dne 18. 12. 2005 uskutečnila vánoční besídka,
během které si pásmo připravili děti a mládež z obou farností.

Manželé JUDr. Jan a Věra Haluzovi při Vánoční besídce v Luhačovicích

23. 12. 2005 putovaly děti společně s mládeží za Betlémskou hvězdou a světlem.

Na Štědrý den jsme měli slavnostní bohoslužbu v 9.00 hod. a tradiční půlnoční mši.
Na Boží narození 25. 12. 2005 si připravily děti z farnosti Živý betlém, který byl na
farní zahradě. Zazpívala schola pod vedením Evy Machů a Věry Stolaříkové.

Tři králové – zleva: Jiří Šůstek, Jaroslav Stolařík, Vít Miškařík, pastýři: Jakub Adámek, Jan Šůstek

Ježíšek – Terezka Machů z Podhradí (Jana a Jarek)

V úterý 27. 12. 2005 jsme žehnali na svátek Sv. Jana Evangelisty víno, ve středu 28.
12. 2005 na svátek sv. Mláďátek přišly na mši svatou malé děti, připomínka hrůzného
činu Heroda, v sobotu 31. 12. 2005 jsme děkovali za uplynulý rok a prosili o
požehnání do nového roku.
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