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V roce 1996 se podařilo v modlitebně v Morkůvkách zahájit 

samostatnou práci s dětmi, které se zúčastňovaly 4 děti, které 

vyučovala sestra D. Pučálková. 

V roce 2011 získal sbor zpět do svého vlastnictví bývalou 

evangelickou (později obecní) školu. Během dvou měsíců se sboru 

podařilo ji zrekonstruovat a pronajmout Základní a praktické škole 

v Hustopečích, která ji vybavila jako své odloučené pracoviště 

pro děti s tělesným a mentálním postižením především z domova 

Narnie střediska Betlém. 5. listopadu 2011 byla slavnostně otevřena 

a slouží těmto dětem dosud. 

V současnosti má kazatelská stanice v Morkůvkách 95 členů, 

bohoslužby se konají 2krát v měsíci. 
 

 
Rok 1938 – konfirmace chlapců.  Farář J. Odstrčil, kurátor bratr Krátký. 
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Kazatelská stanice Morkůvky, historie (díl druhý) 
Dana Bobková 
Na schůzi staršovstva 17. 3. 1942 bylo odsouhlaseno zřízení 

kazatelských stanic v Morkůvkách a Velkých Hostěrádkách za účelem 

rozšíření a prohloubení duchovní práce ve sboru. V obou 

kazatelských stanicích byl ustanoven sedmičlenný výbor v čele 

s předsedou a pokladníkem. V souvislosti s tím byla vyklizena 

školským výborem místnost – učebna ve staré evangelické škole, 

v níž se následně 1x měsíčně konaly a dosud konají bohoslužby. 

V r. 1952 byla obnovena nedělní škola v Morkůvkách, vedla ji sestra 

M. Matulová. Roku 1953 byla průměrná účast na bohoslužbách 

v Morkůvkách 40 lidí. Při volbách, konaných roku 1956 byli do 

sborového zastupitelstva z kazatelské stanice  Morkůvky zvoleni 4 

členové a do staršovstva 2 členové sboru.  

 
Od r. 1935 dostávaly  ve škole děti ze sousedních vesnic  (Morkůvek, Brumovic, 

Kašnice, Krumvíře, Bohumilic, V.Hostěrádek) na oběd silnou hustou polévku. 
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Roku 1965 měla kazatelská stanice Morkůvky 404 členů, účast na 

bohoslužbách klesla na 14 členů. V r. 1970 se provedla oprava 

modlitebny – bývalé staré evangelické školy – výměna oken, nová 

fasáda, úprava prostranství kolem budovy. Kazatelská stanice 

Morkůvky měla v tomto roce 333 členů s průměrnou účastí na 

bohoslužbách 22 členů. Nedělní škola se nekonala, do náboženství se 

nepřihlásily žádné děti. 

V r. 1988 se odsouhlasilo zavést do morkůvské modlitebny i bytu 

nájemníka vytápění plynem a v témže roce byl návrh realizován. 

Roku 1990 byla zrušena nájemní smlouva na byt s nájemníkem a byt 

byl vrácen do rukou sboru. Ten již na jaře roku 1991 začal s úpravou 

bytu, jíž rozdělil do tří etap: oprava vlastního bytu, nové sociální 

zařízení ve dvoře a oprava chodby a vstupního prostoru. Střecha 

modlitebny byla částečně opravena v r. 1993, dokončení opravy 

proběhlo o rok později roku 1994. Záměrem sboru bylo využití a 

pronájem bytu zaměstnancům Betléma.   

V roce 1992 měla kazatelská stanice Morkůvky 120 členů, z nich bylo 

83 salárníků (salár – pravidelný příspěvek na činnost sboru). 

Bohoslužby v tomto roce se zde konaly 20 krát s průměrnou účastí 

12 členů. 

V roce 1993 byl v těchto prostorách bývalého bytu zřízen stacionář 

pro děti s mentálním postižením, nazvaný Narnie, jako pobočka 

evangelické diakonie Betlém, jež má sídlo v Kloboukách u Brna. 

Původní třída byla zachována jako modlitebna pro bohoslužby 

evangelického sboru, které se zde konají pravidelně jedenkrát do 

měsíce. 
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K pronajatému bývalému bytu, později stacionáři Narnie, o rok 

později 1994 přistavěl Betlém větší část ve dvorním traktu a kapacita 

postižených dětí se rozšířila. Ve stejném roce 1994 došlo k velkému 

požáru sokolovny, který sousedí s modlitebnou. Celá sokolovna 

vyhořela, modlitebnu i právě probíhající přístavbu se podařilo 

uchránit. V noci však padla část uvolněného zdiva vyhořelé 

sokolovny na střechu modlitebny a značně ji poškodila, takže bylo 

nutno opravit krov a vyměnit celou krytinu střechy. Částečně to bylo 

uhrazeno z pojištění. 

V roce 1995 měla kazatelská stanice Morkůvky 115 členů, z nich 

platilo salár 88 členů. Evangelických domácností bylo 70. V tomto 

roce bylo pokřtěno 10 dětí, mladších 18ti let. Bohoslužby se zde 

konaly 23krát s průměrnou účastí 18 lidí, dvakrát byla zde 

vysluhována Večeře Páně. 

 

Rok 1938 - konfirmace dívek.  Farář J. Odstrčil, kurátor bratr Krátký. 
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