
7. Náboženství 

Církev československá husitská 

Farářkou i nadále zůstává paní Mgr. Jana Chaloupková, která vede pravidelné bohoslužby každou první a 

třetí neděli v měsíci a při významných příležitostech a svátcích. 23. ledna v kostele kázal římskokatolický 

farář P. Josef Červenka. 3. července se konala bohoslužba k příležitosti výročí upálení Mistra Jana Husa, 2. 

října bohoslužba díkůvzdání a 30. října vzpomínková bohoslužba za zesnulé. Během roku se v kostele 

uskutečnily opět dva koncerty ZUŠ. Církev zajišťuje duchovní péči o děti, připravuje je na první přijímání. 

V kostele se také konají pohřby, křty a svatby (v tomto roce se žádná neuskutečnila). 

Římskokatolická farnost Morkovice 

Farářem i v tomto roce zůstal p. Josef Červenka, kterému pomáhalo 9 ministrantů a 11 členů scholy. Členů 

kostelního sboru bylo celkem sedm, někdy jim vypomáhali i členové pěveckého sboru Cantus. Pastoračním 

pomocníkem, který každou neděli přináší nemocným svaté přijímání, i nadále zůstal pan Evžen Najman. 

Úklid kostela a fary zajišťovalo 30 žen, které byly rozdělené do sedmi skupin. 

 
pondělí 12. října 2011 - svátek Jména Panny Marie 

celodenní poklona a uctívání milostného obrazu Panny Marie ve farním kostele v Morkovicích, kam byl obraz po 

zrušení poutního kostela na Křébech v r. 1784 přenesen 

8:30 - radostný růženec, 9:00 - mše sv. na zahájení poklony, 12:00 - Anděl Páně a růženec světla, 15:00 bolestný 

růženec, 17:30 slavný růženec, 18:00 - mše sv. a světelný průvod s obrazem Panny Marie městem. 

 

Kněz slouží mše svaté vždy třikrát týdně a v církevní svátky a slavnosti. Pokračují modlitby živého růžence, 

čtvrteční adorace a každou první sobotu v měsíci se koná „Večeřadlo“ – tři růžence a mše svatá. I nadále je 

vydáván pravidelný informátor Hlas od Jordánu, který informuje občany Morkovic, Pačlavic a Prasklic o 

pořadu bohoslužeb a o dění ve farnosti. 

K dalším aktivitám ve farnosti patřily například pobožnosti křížové cesty v době postní, májové pobožnosti 

v květnu, Roráty v době adventní se snídaní pro děti po mši svaté, žehnání polí o křížových dnech a modlitby 

matek, které se modlí za své děti. Stejně jako každý rok se farnost zapojila do tříkrálové sbírky. I nadále se 

v rámci farnosti pořádají charitativní sbírky, konají se různé koncerty, farní ples a různé poutě. 


