8. kapitola: náboženství
Římskokatolická farnost
Stejně jako v předchozím roce byl farářem P. Josef Červenka, i pastorační rada zůstala stejná.
Ministrantů bylo 9, členů scholy 11. Kostelníky byli Štěpán Churý a Lukáš Najman. Jako varhaník
působil ing. Vladimír Bleša, kterého zastupoval Václav Churý a vypomáhal jim i Jan Brablík
(ministrant). Kostelní sbor byl složen ze sedmi zpěváků, kterým o svátcích a významných
příležitostech vypomáhali členové pěveckého sboru Cantus. Jako pastorační pomocník působil Evžen
Najman. Úklid kostela a fary zajišťuje 29 žen rozdělených do sedmi skupin.
Mše svaté byly slouženy pravidelně a navíc i v církevní svátky a slavnosti. Ve čtvrteční večery se
pořádaly adorace před nejsvětější svátostí a každou první sobotu v měsíci tzv. Večeřadlo (tři růžence
a mše svatá).
V tomto roce bylo v kostele pokřtěno jedno dítě, proběhlo 13 pohřbů a neuskutečnil se žádný
církevní sňatek.
Nadále byl vydáván informátor nazvaný Hlas od Jordánu, který obsahoval informace a pořady
bohoslužeb pro farnosti Morkovice, Pačlavice a Prasklice.
Kněz navštěvuje nemocné ve farnosti čtyřikrát do roka a dále i podle potřeby a vyžádání nemocného.
Každou neděli nemocným pan Evžen Najman přináší svaté přijímání.
Z aktivit ve farnosti za zmínku jistě stojí pobožnosti Křížové cesty v době postní, májové pobožnosti
v květnu – měsíci zasvěceném Panně Marii, Roráty v době adventní (včetně snídaně pro děti po mši
svaté), žehnání polí o Křížových dnech, Modlitby matek, Tříkrálová sbírka, Adopce na dálku a letní
tábor pro děti.
Farníci se v tomto roce zúčastnili 28 různých poutí nejen v Morkovicích, ale i v dalších městech, byli i
v Římě a Medjugorii.
Stejně jako v předchozích letech se konaly různé koncerty, farní ples, různé sbírky, duchovní obnovy.
V den morkovských hodů se na letním kině konala mše, po ní následovalo hodové odpoledne na farní
zahradě.

Morkovské hody

Církev československá husitská
Farářkou i nadále zůstává paní Mgr. Jana Chaloupková, která vede bohoslužby každou 1. a 3. neděli
v měsíci a ve významné příležitosti a svátky. V tomto roce se v kostele uskutečnily dva koncerty ZUŠ.
5. června se slavilo 70 let od státního schválení náboženské obce – bohoslužbu konal br. biskup
brněnský ThDr. Petr Šandera. V červenci se konala slavnostní bohoslužba u příležitosti výročí
upálení M. J. Husa. V září slavili v kostele manželé Medkovi zlatou svatbu. 3. října se děkovalo za
úrodu, 31. října se vzpomínalo na zesnulé u příležitosti dušiček. Adventní koncert se konal 28.
listopadu.

