7. Náboženské poměry v obci
Římskokatolická farnost Morkovice
V roce 2008 byl morkovským farářem p. Josef Červinka. Pastorační a ekonomická rada byla
stejná jako v minulém roce. 10 chlapců působilo jako ministranti, schola se skládala ze 7
dívek a 1 chlapce. Kostelníkem byl do září pan Oldřich Štěpánek, potom se po týdnu střídali
starší ministranti Štěpán Churý a Lukáš Najman. Na varhany v kostele hráli ing. Vladimír
Bleša a Václav Churý. Pastoračním pomocníkem byl pan Evžen Najman. V kostelním sboru
zpívalo 15 zpěváků, při větších slavnostech a svátcích se ke kostelnímu sboru připojili i
někteří členové místního pěveckého sboru Cantus. Úklid kostela a fary provádělo 29 žen
rozdělených do 7 skupin.
V roce 2008 se konalo 14 církevních pohřbů, 1 svatba a 8 křtů. Na základní škole bylo nadále
vyučováno náboženství. Mše svaté byly slouženy 5x týdně a navíc při církevních slavnostech
a svátcích. Byl vydáván „Hlas od Jordánu“ – informátor farností Morkovice, Pačlavice,
Prasklice a Počenice. Helena Holásková pokračovala v půjčování knih.
Každou neděli pastorační pomocník Evžen Najman navštívil nemocné lidi ve farnosti se
svatým přijímáním a 4x do roka je navštívil kněz.
V lednu se farnost zapojila do celosvětového společenství „Modlitby matek“, kde se matky
modlí za své děti. V Morkovicích je 8 skupin a po jedné skupině v Prasklicích, Pornicích a
Osíčanech. Skupiny se scházejí jednou týdně.
V lednu také proběhlo žehnání domů a rodin – lidé si mohli pozvat kněze k požehnání.

31.5.2008 – pobožnost u kaple na Strašné

Další akce ve farnosti:
27. ledna - Ekumenická bohoslužba v modlitebně CČSH v Morkovicích
2. února - Hromniční pouť ve Šternberku
11. února - Pouť na Jezírko
8. března – Postní duchovní obnova v hasičárně v Morkovicích, které se zúčastnilo asi 100
lidí
16. března – Květná neděle s dechovkou – při této příležitosti šel průvod od sochy sv. Jana do
kostela
23. – 30. března – Týden Božího milosrdenství – každý den se v 15 hodin konala mše sv.,
pokaždé byla sloužena jiným knězem. Prostřednictvím projektu „adopce na dálku“ byly díky
sbírkám adoptovány dvě děti z Haiti – chlapec a dívka.
21. – 25. dubna – Obnovení Křížových dnů ve farnosti – byla žehnána pole
2. a 3. května – Poutní zájezd Křižanov, Slavkovice, Zelená Hora, klášter Milevsko, druhý
den Svatá Hora u Příbrami a Klokoty u Tábora.
12. května – Pouť na Jezírko
24. května – Boží tělo – šel průvod s dechovkou
31. května – Pobožnost u kaple ve Strašné
13. června – Poutní zájezd Napajedla, Velehrad, Ostrožská Lhota a Blatnice u sv. Ant.
22. června – Hody – v letním kině byla sloužena mše svatá, poté se konalo hodové odpoledne
s cimbálovou muzikou na farní zahradě
12. července – Zájezd do Šternberka na primici p. Jiřího Pospíšila
26. července – Mše svatá u kaple ve Slížanech při příležitosti svátku sv. Anny
10. srpna – Mše svatá na letním kině – pan farář slavil 40. narozeniny

10.8.2008 - mše na letním kině

22. srpna – Pouť na Jezírko ve Lhotě
25. srpna – Pouť Svárov
30. srpna – Farní pouť na sv. Hostýn

13. září – Znovupožehnání poutního místa Křéby u Prasklic po 230 letech. Procesí šlo k nově
zbudovanému oltáři na Křébech, poutní místo požehnal arcibiskup Mons. Jan Graubner.
7. října – Růžencová pouť na Jezírko
13. října – na Křébech se konala poslední mše svatá v roce 2008
6. prosince – Adventní duchovní obnova v Kulturním domě v Pačlavicích.

Československá církev husitská
Středem života náboženské obce byly pravidelné bohoslužby a pobožnosti, které vykonávala
farářka Mgr. Jana Chaloupková. V kostele se také konalo několik kulturních akcí pořádaných
Základní uměleckou školou.

30.11.2008 - adventní koncert

