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7.kapitola: Náboženské poměry v Morkovicích v roce 2007 

Římskokatolická farnost Morkovice. 

Až do 30.6.2007 byl farářem p. Jan Kulíšek a od 1.7.2007 byl jmenován p.Josef Červenka, 
rodák z Újezdce u Luhačovic, který 9 let působil ve Šternberku. Na faře působí osmičlenná  
pastorační a ekonomická rada, 
deset ministrantů, je zde schola 
ve složení sedm dívek a jeden 
chlapec, dále kostelník, 
pastorační pomocník, varhaníci 
a patnáctičlenný kostelní sbor. 
Při větších příležitostech zpívá 
místní sbor Cantus. 
Během celého roku se konaly 
různé pobožnosti – křížové 
cesty v době postní, májové 
pobožnosti v květnu, růžencové 
pobožnosti v květnu a říjnu, 
roráty v době adventní 3x týdně 
– účastnilo se vždy 30-40 dětí 
s lampičkami, po mši svaté 
snídaně na faře. Ve farnosti je 
společenství živého růžence, do 
kterého je zapojeno 120 farníků. Od září byl kachetismus pro dospělé, zúčastňovalo se ho 
kolem 10 farníků. Náboženství ve škole navštěvovalo 40 žáků. Úklid kostela a fary 
zajišťuje 29 žen, rozdělených do 7 skupin. 
Poutě – v květnu Májová u kapličky ve Strašné 
- v červenci Pobožnost u kapličky u sv.Anny ve Slížanech 
- účast na děkanátní pouti na Velehradě 
- 25.9. poutní zájezd Svárov 
- 14.10. růžencová slavnost v Újezdci u Luhačovic, rodném městě pana faráře 
- 8.12. pouť na Turzovku 
- 16.6. zájezd pro děti do Lednice 
- 30.6. farní den v areálu chovatelů – soutěže a hry pro děti 
- v prázdniny byl zřízen letní tábor ve Lhotě u Vizovic 
- v prosinci navštívil děti v kostele sv. Mikuláš s dárky. 
- 9.prosince - Adventní koncert – Smíšený komorní sbor „Ateneo“ Univerzity Palackého 

v Olomouci 
- 30. prosince – Vánoční koncert – pořádal Cantus Morkovice 
V kostele se konala 1 svatba, 7 křtů a 10 církevních pohřbů. Mše svaté se konaly 5x týdně 
a navíc při církevních slavnostech a svátcích. Farnost se již po osmé zapojila do Tříkrálové 
sbírky. Každou neděli je vydáván „Hlas od Jordánu“ – informátor římskokatolických 
farností Morkovice, Pačlavice, Prasklice a Počenice, ve kterém jsou informace a pořadí 
bohoslužeb na týden. Na faře pokračuje půjčování knih z farní knihovny pro malé i dospělé 
čtenáře. Nemocné ve farnosti navštěvuje každou neděli pastorační pomocník se 
sv. přijímáním a 4x do roka je navštíví kněz. 

 
„vánoční hraní“ z kostelní věže před štědrovečerní mší 
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Náboženská obec Církve Československé husitské 

Náboženská obec CČSH v Morkovicích, sbor Jana Blahoslava je druhou nejmenší 
náboženskou obcí ve vikariátu Východní Morava Brněnské diecéze CČSH Brno. 
Bohoslužby se konají první a třetí neděli v měsíci a o svátcích, vždy v 8 h. Za rok 2007 
jich bylo konáno 25 a 3 pobožnosti. Obec má celkem 99 členů, z toho je 5 členů v Radě 
starších. Duchovní péče o děti čítala 24 hodin, pastorace a návštěvy nemocných čítaly 18 
hod.. Za rok se konaly 4 křty, 5 pohřbů, 1 adventní koncert ZUŠ, 1 koncert učitelů ze ZUŠ 
a 2 vánoční besídky pro děti a žáky ZUŠ. Během roku byly konány bohoslužby k výročí 
M.J.Husa, Díkůvzdání za úrodu počátkem října, Památka zesnulých – Dušičky, 
Bohoslužby k poděkování za rok 2007 – Silvestr. 

 
adventní koncert 

 


