
1. DOTAZNÍK K CÍRKEVNÍ SYNODĚ 

 

1. Když říkáme „naše farnost“, kdo do ní patří? Co by podle vás mělo 

definovat příslušnost k farnosti? 

Vyberte jednu z možností:  

a/ trvalé bydliště 

b/ aktivní účast na životě farního společenství bez ohledu na trvalé bydliště 

c/ účast na liturgii 

d/ jiné (uveďte): 

 

2. Jaký vidíte náš společný cíl a o co máme jako farnost do budoucna 

společně usilovat?  

Jednota církve 

 

3. Pokud máte nějaký konkrétní námět k zamyšlení, co Vám v současném 

životě ve farnosti chybí, stručně to napište: 

 Občasné vycházky i společné výlety 

 

4. Kdo jsou podle vás ti, kteří se ve farnosti drží stranou, a proč tomu tak je? 

 Ti kdo mají zdravotní problémy 

 

5. Myslíte, že je v naší farnosti dostatečný prostor se aktivně zapojit do 

nějaké činnosti nad rámec obvyklé nedělní liturgie?  

Ano / Ne 

Napište krátký komentář, proč si to myslíte, nebo co by pomohlo stav zlepšit: 

 Společné modlitby 

 

6. Jak v církvi a ve farnosti vnímáte možnost vyjádřit svůj názor a mít 

možnost spolupodílet se na rozhodování? Je vám dostatečně nasloucháno?  

Vyberte jednu, nebo více možností: 

a/ snažím se své postoje sdílet s ostatními 

b/ raději se nijak nevyjadřuji, protože můj názor nic nezmění 

c/ nemám možnost se vyjádřit 

7. Jak vnímáte soužití a spolupráci s křesťany z jiných církví? 

Vyberte jednu z možností: 

a/ křesťanů z jiných církví si vážím a aktivně podporuji ekumenickou spolupráci 

svou účastí na společných akcích  je to dobrý nápad 

b/ křesťanů z jiných církví si sice vážím, ale aktivně se nijak do ekumenické 

spolupráce nezapojuji 

c/ nepokládám ekumenickou spolupráci za důležitou, každá církev si má dělat 

věci po svém 



 

8. Myslíte si, že je dostatečně pamatováno a postaráno o farníky, kteří se pro 

své stáří, nemoc, nebo nějaký společenský handicap nemohou účastnit 

běžného života farního společenství? 

Ano / Ne 

Napište krátký komentář, proč si to myslíte, nebo co by pomohlo stav zlepšit: 

 

 Neznám podrobnosti 

 

10. Jakou formu sdělení svých potřeb, námětů případně kritiky k dění ve 

farnosti upřednostňujete? 

Vyberte jednu, nebo více možností: 

a/ rozhovor s knězem 

b/ rozhovor s některým z členů farní pastorační rady 

c/ dopis (email) adresovaný na faru 

d/ jiné (uveďte): 

 

11. Sám sebe bych definoval jako: 

Vyberte jednu z možností: 

a/ aktivního člena farnosti, protože jsem zapojen do některého společenství nebo 

nějaké služby 

b/ aktivního člena farnosti, protože sice nejsem zapojen do žádného společenství 

ani služby, ale rád se účastním farních aktivit i mimo obvyklou liturgii 

c/ jsem spíše pasivní, protože jsem se dosud nezapojil, ale rád bych to udělal 

d/ jsem pasivní, protože se nerad osobně angažuji 

 

12. Kolik je mi let: 

a/ méně než 15 

b/ 15 až 25 

c/ 25 -  50 

d/ 50 - 65 

e/ 65 -  80 

f/ více než 80 

 

2. DOTAZNÍK K CÍRKEVNÍ SYNODĚ 

 

1. Když říkáme „naše farnost“, kdo do ní patří? Co by podle vás mělo 

definovat příslušnost k farnosti? 

Vyberte jednu z možností:  

a/ trvalé bydliště 

b/ aktivní účast na životě farního společenství bez ohledu na trvalé bydliště 

c/ účast na liturgii 

d/ jiné (uveďte): 

 



2. Jaký vidíte náš společný cíl a o co máme jako farnost do budoucna 

společně usilovat?  

 Bořit bariéry, které nás rozdělují 

 Respekt, vzájemné odpuštění, nehledat na druhých chyby, vstřícnost. 

Spolupráce farníků a kněží. 

Mimo své společenství být důvěryhodní, otevření druhým a jejich názorům. 

Cíl = radost z Boha, a že jsme Boží děti 

 

3. Pokud máte nějaký konkrétní námět k zamyšlení, co Vám v současném 

životě ve farnosti chybí, stručně to napište: 

Radostné společenství, spolupráce. 

Chybí důstojné místo ke scházení společenství. 

Je problematické se dostat na faru k setkání společenství, když nemáme klíče. 

Pocit, že jsem a faře vetřelec, že tam nejsem vítán. 

 

4. Kdo jsou podle vás ti, kteří se ve farnosti drží stranou, a proč tomu tak je? 

Ti co svůj názor, kritiku s odvahou vyjádřili, jsou nepochopeni, kritizováni. 

Mají okolo sebe stejně smýšlející skupinku a vymezují se vůči zbytku farnosti. 

Trpí vyloučením, nepochopením, ale přesto si myslí, že jim bylo ublíženo. 

 

5. Myslíte, že je v naší farnosti dostatečný prostor se aktivně zapojit do 

nějaké činnosti nad rámec obvyklé nedělní liturgie?  

Ano / Ne 

Napište krátký komentář, proč si to myslíte, nebo co by pomohlo stav zlepšit: 

 

Je mnoho aktivit, které by se daly uskutečnit, ale chybí lidi-organizátoři a pak lidi 

zájemci, kteří by akci navštívili, nebo se zapojili. 

 

6. Jak v církvi a ve farnosti vnímáte možnost vyjádřit svůj názor a mít 

možnost spolupodílet se na rozhodování? Je vám dostatečně nasloucháno?  

Vyberte jednu, nebo více možností: 

a/ snažím se své postoje sdílet s ostatními 

b/ raději se nijak nevyjadřuji, protože můj názor nic nezmění 

 

Bojím se nepochopení, kritiky ze strany kněží a některých aktivních věřících. 

Nedokážu čelit jejich výtkám a mám pocit, že nedokážu dobře obhájit svůj názor. 

Bojím se, že se na mě budou ostatní dívat „skrz prsty“. 

 

c/ nemám možnost se vyjádřit 

 

  



7. Jak vnímáte soužití a spolupráci s křesťany z jiných církví? 

Vyberte jednu z možností: 

a/ křesťanů z jiných církví si vážím a aktivně podporuji ekumenickou spolupráci 

svou účastí na společných akcích 

 

Zde v Brodě společné akce téměř nejsou. Je to smutné. Od kněží není žádná 

aktivita vidět. 

 

b/ křesťanů z jiných církví si sice vážím, ale aktivně se nijak do ekumenické 

spolupráce nezapojuji 

c/ nepokládám ekumenickou spolupráci za důležitou, každá církev si má dělat 

věci po svém 

 

8. Myslíte si, že je dostatečně pamatováno a postaráno o farníky, kteří se pro 

své stáří, nemoc, nebo nějaký společenský handicap nemohou účastnit 

běžného života farního společenství? 

Ano / Ne 

Napište krátký komentář, proč si to myslíte, nebo co by pomohlo stav zlepšit: 

 

Nejsme dobré a živé společenství. Nevíme, kdo z našich řad odešel jinam a proč. 

Nevíme, kdo potřebuje ze seniorů pomoc, návštěvu, povzbuzení. Nevšímáme si 

potřeb jiných farníků a farářů. A těch několik aktivních farníků nemůže vše 

obsáhnout a stihnout. 

 

10. Jakou formu sdělení svých potřeb, námětů případně kritiky k dění ve 

farnosti upřednostňujete? 

Vyberte jednu, nebo více možností: 

a/ rozhovor s knězem 

I když mám z rozhovoru špatný pocit, bojím se nepřijetí, kritiky, v budoucnu 

odmítnutí, přehlížení a zaškatulkování jako „problematického farníka“, který 

není spokojený 

 

b/ rozhovor s některým z členů farní pastorační rady 

c/ dopis (email) adresovaný na faru 

d/ jiné (uveďte): 

 

11. Sám sebe bych definoval jako: 

Vyberte jednu z možností: 

a/ aktivního člena farnosti, protože jsem zapojen do některého společenství nebo 

nějaké služby 



b/ aktivního člena farnosti, protože sice nejsem zapojen do žádného společenství 

ani služby, ale rád se účastním farních aktivit i mimo obvyklou liturgii 

c/ jsem spíše pasivní, protože jsem se dosud nezapojil, ale rád bych to udělal 

d/ jsem pasivní, protože se nerad osobně angažuji 

 

12. Kolik je mi let: 

a/ méně než 15 

b/ 15 až 25 

c/ 25 -  50 

d/ 50 - 65 

e/ 65 -  80 

f/ více než 80 

 

3. DOTAZNÍK K CÍRKEVNÍ SYNODĚ 

 

1. Když říkáme „naše farnost“, kdo do ní patří? Co by podle vás mělo 

definovat příslušnost k farnosti? 

Vyberte jednu z možností:  

a/ trvalé bydliště 

b/ aktivní účast na životě farního společenství bez ohledu na trvalé bydliště 

c/ účast na liturgii 

d/ jiné (uveďte): 

 

2. Jaký vidíte náš společný cíl a o co máme jako farnost do budoucna 

společně usilovat?  

O sjednocení 

 

3. Pokud máte nějaký konkrétní námět k zamyšlení, co Vám v současném 

životě ve farnosti chybí, stručně to napište: 

Vzájemná komunikace, ochota si vzájemně pomáhat a naslouchat si 

 

4. Kdo jsou podle vás ti, kteří se ve farnosti drží stranou, a proč tomu tak je? 

Domnívám se, že mají obavy, aby se po nich nic nechětlo. 

 

5. Myslíte, že je v naší farnosti dostatečný prostor se aktivně zapojit do 

nějaké činnosti nad rámec obvyklé nedělní liturgie?  

Ano / Ne 

Napište krátký komentář, proč si to myslíte, nebo co by pomohlo stav zlepšit: 

 

Ale není zájem, nikdo nemá čas. Měli bychom si položit otázku – Kdo je u mě na 

1. místě ? 



 

6. Jak v církvi a ve farnosti vnímáte možnost vyjádřit svůj názor a mít 

možnost spolupodílet se na rozhodování? Je vám dostatečně nasloucháno?  

Vyberte jednu, nebo více možností: 

a/ snažím se své postoje sdílet s ostatními 

b/ raději se nijak nevyjadřuji, protože můj názor nic nezmění 

c/ nemám možnost se vyjádřit 

 

7. Jak vnímáte soužití a spolupráci s křesťany z jiných církví? 

Vyberte jednu z možností: 

a/ křesťanů z jiných církví si vážím a aktivně podporuji ekumenickou spolupráci 

svou účastí na společných akcích 

b/ křesťanů z jiných církví si sice vážím, ale aktivně se nijak do ekumenické 

spolupráce nezapojuji 

c/ nepokládám ekumenickou spolupráci za důležitou, každá církev si má dělat 

věci po svém 

 

8. Myslíte si, že je dostatečně pamatováno a postaráno o farníky, kteří se pro 

své stáří, nemoc, nebo nějaký společenský handicap nemohou účastnit 

běžného života farního společenství? 

Ano / Ne 

Napište krátký komentář, proč si to myslíte, nebo co by pomohlo stav zlepšit: 

 

Nevím. Bylo by dobré tyto lidi občas navštívit a nabídnout jim pomoc. 

 

10. Jakou formu sdělení svých potřeb, námětů případně kritiky k dění ve 

farnosti upřednostňujete? 

Vyberte jednu, nebo více možností: 

a/ rozhovor s knězem 

b/ rozhovor s některým z členů farní pastorační rady 

c/ dopis (email) adresovaný na faru 

d/ jiné (uveďte): 

 

11. Sám sebe bych definoval jako: 

Vyberte jednu z možností: 

a/ aktivního člena farnosti, protože jsem zapojen do některého společenství nebo 

nějaké služby 

b/ aktivního člena farnosti, protože sice nejsem zapojen do žádného společenství 

ani služby, ale rád se účastním farních aktivit i mimo obvyklou liturgii 

c/ jsem spíše pasivní, protože jsem se dosud nezapojil, ale rád bych to udělal 

d/ jsem pasivní, protože se nerad osobně angažuji 



 

12. Kolik je mi let: 

a/ méně než 15 

b/ 15 až 25 

c/ 25 -  50 

d/ 50 - 65 

e/ 65 -  80 

f/ více než 80 

4. DOTAZNÍK K CÍRKEVNÍ SYNODĚ 

 

1. Když říkáme „naše farnost“, kdo do ní patří? Co by podle vás mělo 

definovat příslušnost k farnosti? 

Vyberte jednu z možností:  

a/ trvalé bydliště 

b/ aktivní účast na životě farního společenství bez ohledu na trvalé bydliště 

c/ účast na liturgii 

d/ jiné (uveďte): 

 

2. Jaký vidíte náš společný cíl a o co máme jako farnost do budoucna 

společně usilovat?  

 

3. Pokud máte nějaký konkrétní námět k zamyšlení, co Vám v současném 

životě ve farnosti chybí, stručně to napište: 

 

4. Kdo jsou podle vás ti, kteří se ve farnosti drží stranou, a proč tomu tak je? 

 

Introverti 

Proč? Je to přirozená podstata introverze. 

 

5. Myslíte, že je v naší farnosti dostatečný prostor se aktivně zapojit do 

nějaké činnosti nad rámec obvyklé nedělní liturgie?  

Ano / Ne 

Napište krátký komentář, proč si to myslíte, nebo co by pomohlo stav zlepšit: 

 

V nedělních ohláškách se obvykle oznamuje dost možností k aktivnímu zapojení i 

mimo nedělní liturgii. Tyto aktivity se zaměřují na majoritní věkové kategorie. 

 

6. Jak v církvi a ve farnosti vnímáte možnost vyjádřit svůj názor a mít 

možnost spolupodílet se na rozhodování? Je vám dostatečně nasloucháno?  

Vyberte jednu, nebo více možností: 

a/ snažím se své postoje sdílet s ostatními 



b/ raději se nijak nevyjadřuji, protože můj názor nic nezmění 

je kontroverzní 

c/ nemám možnost se vyjádřit (c/ je zavádějící viz svoboda projevu) 

 

7. Jak vnímáte soužití a spolupráci s křesťany z jiných církví? 

Vyberte jednu z možností: 

a/ křesťanů z jiných církví si vážím a aktivně podporuji ekumenickou spolupráci 

svou účastí na společných akcích 

b/ křesťanů z jiných církví si sice vážím, ale aktivně se nijak do ekumenické 

spolupráce nezapojuji 

c/ nepokládám ekumenickou spolupráci za důležitou, každá církev si má dělat 

věci po svém 

 

8. Myslíte si, že je dostatečně pamatováno a postaráno o farníky, kteří se pro 

své stáří, nemoc, nebo nějaký společenský handicap nemohou účastnit 

běžného života farního společenství? 

Ano / Ne 

Napište krátký komentář, proč si to myslíte, nebo co by pomohlo stav zlepšit: 

 

 

10. Jakou formu sdělení svých potřeb, námětů případně kritiky k dění ve 

farnosti upřednostňujete? 

Vyberte jednu, nebo více možností: 

a/ rozhovor s knězem 

b/ rozhovor s některým z členů farní pastorační rady 

Bylo by lepší změnit stanovy pro volení pastorační rady, protože obsazení nemůže 

obsáhnout celé věkové spektrum farnosti. Pastorační rada bude pravděpodobně 

velmi opomíjet názory menších věkových skupin. 

 

c/ dopis (email) adresovaný na faru 

d/ jiné (uveďte): 

 

11. Sám sebe bych definoval jako: 

Vyberte jednu z možností: 

a/ aktivního člena farnosti, protože jsem zapojen do některého společenství nebo 

nějaké služby 

b/ aktivního člena farnosti, protože sice nejsem zapojen do žádného společenství 

ani služby, ale rád se účastním farních aktivit i mimo obvyklou liturgii 

c/ jsem spíše pasivní, protože jsem se dosud nezapojil, ale rád bych to udělal 

d/ jsem pasivní, protože se nerad osobně angažuji 

 



12. Kolik je mi let: 

a/ méně než 15 

b/ 15 až 25 

c/ 25 -  50 

d/ 50 - 65 

e/ 65 -  80 

f/ více než 80 

 

5. DOTAZNÍK K CÍRKEVNÍ SYNODĚ 

 

1. Když říkáme „naše farnost“, kdo do ní patří? Co by podle vás mělo 

definovat příslušnost k farnosti? 

Vyberte jednu z možností:  

a/ trvalé bydliště 

b/ aktivní účast na životě farního společenství bez ohledu na trvalé bydliště 

c/ účast na liturgii 

d/ jiné (uveďte): 

 

2. Jaký vidíte náš společný cíl a o co máme jako farnost do budoucna 

společně usilovat?  

Více se otevírat široké veřejnosti 

 

3. Pokud máte nějaký konkrétní námět k zamyšlení, co Vám v současném 

životě ve farnosti chybí, stručně to napište: 

Liturgie více zaměřená na děti a náctileté 

 

4. Kdo jsou podle vás ti, kteří se ve farnosti drží stranou, a proč tomu tak je? 

Lidé, kteří nemají nikoho, kdo je zapojen do některého e společenství. Sami se 

možná ostýchají vyhledat určité společenství. 

 

5. Myslíte, že je v naší farnosti dostatečný prostor se aktivně zapojit do 

nějaké činnosti nad rámec obvyklé nedělní liturgie?  

Ano / Ne 

Napište krátký komentář, proč si to myslíte, nebo co by pomohlo stav zlepšit: 

 

6. Jak v církvi a ve farnosti vnímáte možnost vyjádřit svůj názor a mít 

možnost spolupodílet se na rozhodování? Je vám dostatečně nasloucháno?  

Vyberte jednu, nebo více možností: 

a/ snažím se své postoje sdílet s ostatními 

b/ raději se nijak nevyjadřuji, protože můj názor nic nezmění 

c/ nemám možnost se vyjádřit 



7. Jak vnímáte soužití a spolupráci s křesťany z jiných církví? 

Vyberte jednu z možností: 

a/ křesťanů z jiných církví si vážím a aktivně podporuji ekumenickou spolupráci 

svou účastí na společných akcích 

b/ křesťanů z jiných církví si sice vážím, ale aktivně se nijak do ekumenické 

spolupráce nezapojuji 

c/ nepokládám ekumenickou spolupráci za důležitou, každá církev si má dělat 

věci po svém 

 

8. Myslíte si, že je dostatečně pamatováno a postaráno o farníky, kteří se pro 

své stáří, nemoc, nebo nějaký společenský handicap nemohou účastnit 

běžného života farního společenství? 

Ano / Ne 

Napište krátký komentář, proč si to myslíte, nebo co by pomohlo stav zlepšit: 

 

Nevím 

 

10. Jakou formu sdělení svých potřeb, námětů případně kritiky k dění ve 

farnosti upřednostňujete? 

Vyberte jednu, nebo více možností: 

a/ rozhovor s knězem 

b/ rozhovor s některým z členů farní pastorační rady 

c/ dopis (email) adresovaný na faru 

d/ jiné (uveďte): 

 

11. Sám sebe bych definoval jako: 

Vyberte jednu z možností: 

a/ aktivního člena farnosti, protože jsem zapojen do některého společenství nebo 

nějaké služby 

b/ aktivního člena farnosti, protože sice nejsem zapojen do žádného společenství 

ani služby, ale rád se účastním farních aktivit i mimo obvyklou liturgii 

c/ jsem spíše pasivní, protože jsem se dosud nezapojil, ale rád bych to udělal 

d/ jsem pasivní, protože se nerad osobně angažuji 

 

12. Kolik je mi let: 

a/ méně než 15 

b/ 15 až 25 

c/ 25 -  50 

d/ 50 - 65 

e/ 65 -  80 

f/ více než 80 



6. DOTAZNÍK K CÍRKEVNÍ SYNODĚ 

 

1. Když říkáme „naše farnost“, kdo do ní patří? Co by podle vás mělo 

definovat příslušnost k farnosti? 

Vyberte jednu z možností:  

a/ trvalé bydliště 

b/ aktivní účast na životě farního společenství bez ohledu na trvalé bydliště 

c/ účast na liturgii 

d/ jiné (uveďte): 

 

2. Jaký vidíte náš společný cíl a o co máme jako farnost do budoucna 

společně usilovat?  

Neustále se učit jít cestou za Ježíšem a vzájemně si v tomto úsilí napomáhat za 

vydatné pomoci duchovních otců. 

 

3. Pokud máte nějaký konkrétní námět k zamyšlení, co Vám v současném 

životě ve farnosti chybí, stručně to napište: 

Uvítám: 

1) Alespoň 1x za měsíc např. při adoraci ve čtvrtek „zpěvy z Taizé“ 

2) Mši svatou o 1.neděli po Velikonocích obětovat Pánu jako dík farníků za 

Boží milosrdenství. 

 

4. Kdo jsou podle vás ti, kteří se ve farnosti drží stranou, a proč tomu tak je? 

Každý člověk má jinou cestu k Bohu, proto se za tyto lidi jen modleme.  

Kdo z farnosti na tyto lidi myslí a modlí se za ně ? 

Vyprošujme pro ně milost prohloubení jejich víry. 

 

5. Myslíte, že je v naší farnosti dostatečný prostor se aktivně zapojit do 

nějaké činnosti nad rámec obvyklé nedělní liturgie?  

Ano / Ne 

Napište krátký komentář, proč si to myslíte, nebo co by pomohlo stav zlepšit: 

Chybí poptávka, např. na nástěnce by mohl být vyvěšen papír: 

NABÍZÍM:  

a) věc 

b) službu 

POPTÁVÁM: 

a) věc 

b) službu

 

6. Jak v církvi a ve farnosti vnímáte možnost vyjádřit svůj názor a mít 

možnost spolupodílet se na rozhodování? Je vám dostatečně nasloucháno?  

Vyberte jednu, nebo více možností: 

a/ snažím se své postoje sdílet s ostatními 

b/ raději se nijak nevyjadřuji, protože můj názor nic nezmění 



ale doporučuji neustále (často) farníky zvát na jednání pastorační rady 

c/ nemám možnost se vyjádřit 

 

7. Jak vnímáte soužití a spolupráci s křesťany z jiných církví? 

Vyberte jednu z možností: 

a/ křesťanů z jiných církví si vážím a aktivně podporuji ekumenickou spolupráci 

svou účastí na společných akcích 

b/ křesťanů z jiných církví si sice vážím, ale aktivně se nijak do ekumenické 

spolupráce nezapojuji 

c/ nepokládám ekumenickou spolupráci za důležitou, každá církev si má dělat 

věci po svém 

 

8. Myslíte si, že je dostatečně pamatováno a postaráno o farníky, kteří se pro 

své stáří, nemoc, nebo nějaký společenský handicap nemohou účastnit 

běžného života farního společenství? 

Ano / Ne 

Napište krátký komentář, proč si to myslíte, nebo co by pomohlo stav zlepšit: 

 

Věřím, že když se dostanu do těžké situace se zdravotními problémy a požádám 

vedení farnosti, že mi bude poskytnuta duchovní pomoc i osobní návštěva. 

 

10. Jakou formu sdělení svých potřeb, námětů případně kritiky k dění ve 

farnosti upřednostňujete? 

Vyberte jednu, nebo více možností: 

a/ rozhovor s knězem 

b/ rozhovor s některým z členů farní pastorační rady (přímo na jednání rady) 

c/ dopis (email) adresovaný na faru 

d/ jiné (uveďte): 

 

11. Sám sebe bych definoval jako: 

Vyberte jednu z možností: 

a/ aktivního člena farnosti, protože jsem zapojen do některého společenství nebo 

nějaké služby 

b/ aktivního člena farnosti, protože sice nejsem zapojen do žádného společenství 

ani služby, ale rád se účastním farních aktivit i mimo obvyklou liturgii 

c/ jsem spíše pasivní, protože jsem se dosud nezapojil, ale rád bych to udělal 

d/ jsem pasivní, protože se nerad osobně angažuji 

 

12. Kolik je mi let: 

a/ méně než 15 

b/ 15 až 25 



c/ 25 -  50 

d/ 50 - 65 

e/ 65 -  80 

f/ více než 80 

7. DOTAZNÍK K CÍRKEVNÍ SYNODĚ 

 

1. Když říkáme „naše farnost“, kdo do ní patří? Co by podle vás mělo 

definovat příslušnost k farnosti? 

Vyberte jednu z možností:  

a/ trvalé bydliště 

b/ aktivní účast na životě farního společenství bez ohledu na trvalé bydliště 

c/ účast na liturgii 

d/ jiné (uveďte): 

 

2. Jaký vidíte náš společný cíl a o co máme jako farnost do budoucna 

společně usilovat?  

Pomáhat kněžím pečovat o kostel a rozvíjet osobní vztahy uvnitř společenství 

pomocí společných akcí. 

 

3. Pokud máte nějaký konkrétní námět k zamyšlení, co Vám v současném 

životě ve farnosti chybí, stručně to napište: 

nemám 

 

4. Kdo jsou podle vás ti, kteří se ve farnosti drží stranou, a proč tomu tak je? 

Takových je dost a proč tomu tak je přesně nevím. Snad ostych nebo lenost. 

 

5. Myslíte, že je v naší farnosti dostatečný prostor se aktivně zapojit do 

nějaké činnosti nad rámec obvyklé nedělní liturgie?  

Ano / Ne 

Napište krátký komentář, proč si to myslíte, nebo co by pomohlo stav zlepšit: 

 

6. Jak v církvi a ve farnosti vnímáte možnost vyjádřit svůj názor a mít 

možnost spolupodílet se na rozhodování? Je vám dostatečně nasloucháno?  

Vyberte jednu, nebo více možností: 

a/ snažím se své postoje sdílet s ostatními 

b/ raději se nijak nevyjadřuji, protože můj názor nic nezmění 

c/ nemám možnost se vyjádřit 

Doplnil bych:  d) nemám potřebu se vyjadřovat 

 

  



7. Jak vnímáte soužití a spolupráci s křesťany z jiných církví? 

Vyberte jednu z možností: 

a/ křesťanů z jiných církví si vážím a aktivně podporuji ekumenickou spolupráci 

svou účastí na společných akcích 

b/ křesťanů z jiných církví si sice vážím, ale aktivně se nijak do ekumenické 

spolupráce nezapojuji 

c/ nepokládám ekumenickou spolupráci za důležitou, každá církev si má dělat 

věci po svém 

 

8. Myslíte si, že je dostatečně pamatováno a postaráno o farníky, kteří se pro 

své stáří, nemoc, nebo nějaký společenský handicap nemohou účastnit 

běžného života farního společenství? 

Ano / Ne 

Napište krátký komentář, proč si to myslíte, nebo co by pomohlo stav zlepšit: 

 

Kněz i jáhen je navštěvují 

 

10. Jakou formu sdělení svých potřeb, námětů případně kritiky k dění ve 

farnosti upřednostňujete? 

Vyberte jednu, nebo více možností: 

a/ rozhovor s knězem 

b/ rozhovor s některým z členů farní pastorační rady 

c/ dopis (email) adresovaný na faru 

d/ jiné (uveďte): 

 

11. Sám sebe bych definoval jako: 

Vyberte jednu z možností: 

a/ aktivního člena farnosti, protože jsem zapojen do některého společenství nebo 

nějaké služby 

b/ aktivního člena farnosti, protože sice nejsem zapojen do žádného společenství 

ani služby, ale rád se účastním farních aktivit i mimo obvyklou liturgii 

c/ jsem spíše pasivní, protože jsem se dosud nezapojil, ale rád bych to udělal 

d/ jsem pasivní, protože se nerad osobně angažuji 

 

12. Kolik je mi let: 

a/ méně než 15 

b/ 15 až 25 

c/ 25 -  50 

d/ 50 - 65 

e/ 65 -  80 

f/ více než 80 



8. DOTAZNÍK K CÍRKEVNÍ SYNODĚ 

 

1. Když říkáme „naše farnost“, kdo do ní patří? Co by podle vás mělo 

definovat příslušnost k farnosti? 

Vyberte jednu z možností:  

a/ trvalé bydliště 

b/ aktivní účast na životě farního společenství bez ohledu na trvalé bydliště 

c/ účast na liturgii 

d/ jiné (uveďte): 

 

2. Jaký vidíte náš společný cíl a o co máme jako farnost do budoucna 

společně usilovat?  

Bavit se mezi sebou 

 

3. Pokud máte nějaký konkrétní námět k zamyšlení, co Vám v současném 

životě ve farnosti chybí, stručně to napište: 

 

Rozpis kdy který kněz slouží mši svatou. 

Chybí více prostoru pro kázání otce Vojtěcha, jsou přínosná, vzdělávající, 

suprová ! 

 

4. Kdo jsou podle vás ti, kteří se ve farnosti drží stranou, a proč tomu tak je? 

Starší se nebaví s mladšími. 

Starší lidé se ničeho neúčastní, nejsou pro ně adresné aktivity setkávání. 

 

5. Myslíte, že je v naší farnosti dostatečný prostor se aktivně zapojit do 

nějaké činnosti nad rámec obvyklé nedělní liturgie?  

Ano / Ne 

Napište krátký komentář, proč si to myslíte, nebo co by pomohlo stav zlepšit: 

 

Jsme konzervativí. 

Více koncertů a večerů chval hudební skupiny Výbuch 

Mše svaté pro děti 

 

6. Jak v církvi a ve farnosti vnímáte možnost vyjádřit svůj názor a mít 

možnost spolupodílet se na rozhodování? Je vám dostatečně nasloucháno?  

Vyberte jednu, nebo více možností: 

a/ snažím se své postoje sdílet s ostatními 

b/ raději se nijak nevyjadřuji, protože můj názor nic nezmění 

c/ nemám možnost se vyjádřit 

 



7. Jak vnímáte soužití a spolupráci s křesťany z jiných církví? 

Vyberte jednu z možností: 

a/ křesťanů z jiných církví si vážím a aktivně podporuji ekumenickou spolupráci 

svou účastí na společných akcích 

b/ křesťanů z jiných církví si sice vážím, ale aktivně se nijak do ekumenické 

spolupráce nezapojuji 

c/ nepokládám ekumenickou spolupráci za důležitou, každá církev si má dělat 

věci po svém 

 

8. Myslíte si, že je dostatečně pamatováno a postaráno o farníky, kteří se pro 

své stáří, nemoc, nebo nějaký společenský handicap nemohou účastnit 

běžného života farního společenství? 

Ano / Ne (obě  možnosti) 

Napište krátký komentář, proč si to myslíte, nebo co by pomohlo stav zlepšit: 

 

Jáhen Trefil vše nestihne, snaží se moc, díky za něj. 

 

Měli by se více navštěvovat. Otec Vojtěch je k tomu stvořený, rozumí tsarším 

lidem. 

 

10. Jakou formu sdělení svých potřeb, námětů případně kritiky k dění ve 

farnosti upřednostňujete? 

Vyberte jednu, nebo více možností: 

a/ rozhovor s knězem 

b/ rozhovor s některým z členů farní pastorační rady 

c/ dopis (email) adresovaný na faru 

d/ jiné (uveďte): 

 

vše je na místě 

 

11. Sám sebe bych definoval jako: 

Vyberte jednu z možností: 

a/ aktivního člena farnosti, protože jsem zapojen do některého společenství nebo 

nějaké služby 

b/ aktivního člena farnosti, protože sice nejsem zapojen do žádného společenství 

ani služby, ale rád se účastním farních aktivit i mimo obvyklou liturgii 

c/ jsem spíše pasivní, protože jsem se dosud nezapojil, ale rád bych to udělal 

(připadám si přes svou aktivitu stále jako pasivní) 

 

d/ jsem pasivní, protože se nerad osobně angažuji 

 



12. Kolik je mi let: 

a/ méně než 15 

b/ 15 až 25 

c/ 25 -  50 

d/ 50 - 65 

e/ 65 -  80 

f/ více než 80 

 

9. DOTAZNÍK K CÍRKEVNÍ SYNODĚ 

 

1. Když říkáme „naše farnost“, kdo do ní patří? Co by podle vás mělo 

definovat příslušnost k farnosti? 

Vyberte jednu z možností:  

a/ trvalé bydliště 

b/ aktivní účast na životě farního společenství bez ohledu na trvalé bydliště 

c/ účast na liturgii 

d/ jiné (uveďte): 

 

2. Jaký vidíte náš společný cíl a o co máme jako farnost do budoucna 

společně usilovat?  

 

 

3. Pokud máte nějaký konkrétní námět k zamyšlení, co Vám v současném 

životě ve farnosti chybí, stručně to napište: 

 

4. Kdo jsou podle vás ti, kteří se ve farnosti drží stranou, a proč tomu tak je? 

 

Lidé, kteří sem dříve chodili, angažovali se zde, pak došlo k nedorozumění a 

chodí a angažují se jinde, kde vnímají, že jsou přijati. 

Lidé, které Bůh vedl do jiného společenství a tak se angažují jinde. 

 

 

5. Myslíte, že je v naší farnosti dostatečný prostor se aktivně zapojit do 

nějaké činnosti nad rámec obvyklé nedělní liturgie?  

Ano / Ne 

Napište krátký komentář, proč si to myslíte, nebo co by pomohlo stav zlepšit: 

 

Možností je hodně, ale ne všichni mohou z pracovních nebo rodinných důvodů 

 

  



6. Jak v církvi a ve farnosti vnímáte možnost vyjádřit svůj názor a mít 

možnost spolupodílet se na rozhodování? Je vám dostatečně nasloucháno?  

Vyberte jednu, nebo více možností: 

a/ snažím se své postoje sdílet s ostatními 

b/ raději se nijak nevyjadřuji, protože můj názor nic nezmění 

c/ nemám možnost se vyjádřit 

 

7. Jak vnímáte soužití a spolupráci s křesťany z jiných církví? 

Vyberte jednu z možností: 

a/ křesťanů z jiných církví si vážím a aktivně podporuji ekumenickou spolupráci 

svou účastí na společných akcích    v běžném životě 

b/ křesťanů z jiných církví si sice vážím, ale aktivně se nijak do ekumenické 

spolupráce nezapojuji 

c/ nepokládám ekumenickou spolupráci za důležitou, každá církev si má dělat 

věci po svém 

 

8. Myslíte si, že je dostatečně pamatováno a postaráno o farníky, kteří se pro 

své stáří, nemoc, nebo nějaký společenský handicap nemohou účastnit 

běžného života farního společenství? 

Ano / Ne (obě možnosti) 

Napište krátký komentář, proč si to myslíte, nebo co by pomohlo stav zlepšit: 

 

Ad ANO: přinesení svatého přijímání domů, do DPS, občas odvoz někoho z nich 

do kostela, na pouť např. do Číhoště 

 

Ad NE: pravidelné nebo občasné setkávání např. seniorů formou katechezí nebo 

jen společným posezením, ale musel by je někdo přivézt a odvézt 

 

10. Jakou formu sdělení svých potřeb, námětů případně kritiky k dění ve 

farnosti upřednostňujete? 

Vyberte jednu, nebo více možností: 

a/ rozhovor s knězem 

b/ rozhovor s některým z členů farní pastorační rady 

c/ dopis (email) adresovaný na faru 

d/ jiné (uveďte): 

 osobním setkáním s člověkem, kterého se to týká 

 

11. Sám sebe bych definoval jako: 

Vyberte jednu z možností: 

a/ aktivního člena farnosti, protože jsem zapojen do některého společenství nebo 

nějaké služby      příležitostně 



b/ aktivního člena farnosti, protože sice nejsem zapojen do žádného společenství 

ani služby, ale rád se účastním farních aktivit i mimo obvyklou liturgii 

c/ jsem spíše pasivní, protože jsem se dosud nezapojil, ale rád bych to udělal 

d/ jsem pasivní, protože se nerad osobně angažuji 

 

 

12. Kolik je mi let: 

a/ méně než 15 

b/ 15 až 25 

c/ 25 -  50 

d/ 50 - 65 

e/ 65 -  80 

f/ více než 80 

 

10. DOTAZNÍK K CÍRKEVNÍ SYNODĚ 

 

1. Když říkáme „naše farnost“, kdo do ní patří? Co by podle vás mělo 

definovat příslušnost k farnosti? 

Vyberte jednu z možností:  

a/ trvalé bydliště 

b/ aktivní účast na životě farního společenství bez ohledu na trvalé bydliště 

c/ účast na liturgii 

d/ jiné (uveďte): 

 

2. Jaký vidíte náš společný cíl a o co máme jako farnost do budoucna 

společně usilovat?  

Účast dětí, mládeže, mladých lidí na aktivitách farnosti 

 

3. Pokud máte nějaký konkrétní námět k zamyšlení, co Vám v současném 

životě ve farnosti chybí, stručně to napište: 

Viz odpověď v bodě 2 

 

4. Kdo jsou podle vás ti, kteří se ve farnosti drží stranou, a proč tomu tak je? 

Jsou to ti, kdo neznají pořad liturgie, nechodí pravidelně, mají zábrany před 

lidmi, aby se neztrapnili. 

Jsou to převážně senioři. 

Mohou mít duševní nebo tělesné problémy. 

 

5. Myslíte, že je v naší farnosti dostatečný prostor se aktivně zapojit do 

nějaké činnosti nad rámec obvyklé nedělní liturgie?  

Ano / Ne 



Napište krátký komentář, proč si to myslíte, nebo co by pomohlo stav zlepšit: 

 

 

 

6. Jak v církvi a ve farnosti vnímáte možnost vyjádřit svůj názor a mít 

možnost spolupodílet se na rozhodování? Je vám dostatečně nasloucháno?  

Vyberte jednu, nebo více možností: 

a/ snažím se své postoje sdílet s ostatními 

b/ raději se nijak nevyjadřuji, protože můj názor nic nezmění 

c/ nemám možnost se vyjádřit 

 

7. Jak vnímáte soužití a spolupráci s křesťany z jiných církví? 

Vyberte jednu z možností: 

a/ křesťanů z jiných církví si vážím a aktivně podporuji ekumenickou spolupráci 

svou účastí na společných akcích 

b/ křesťanů z jiných církví si sice vážím, ale aktivně se nijak do ekumenické 

spolupráce nezapojuji 

c/ nepokládám ekumenickou spolupráci za důležitou, každá církev si má dělat 

věci po svém 

 

8. Myslíte si, že je dostatečně pamatováno a postaráno o farníky, kteří se pro 

své stáří, nemoc, nebo nějaký společenský handicap nemohou účastnit 

běžného života farního společenství? 

Ano / Ne 

Napište krátký komentář, proč si to myslíte, nebo co by pomohlo stav zlepšit: 

 

Myslím si to proto, že jsem sama prožila určitou dobu bez účasti na farním 

společenství. Byla jsem u svátosti smíření, včetně Eucharistie, ve svém bytě i 

v nemocnici. 

 

10. Jakou formu sdělení svých potřeb, námětů případně kritiky k dění ve 

farnosti upřednostňujete? 

Vyberte jednu, nebo více možností: 

a/ rozhovor s knězem 

b/ rozhovor s některým z členů farní pastorační rady 

c/ dopis (email) adresovaný na faru 

d/ jiné (uveďte): 

 

  



11. Sám sebe bych definoval jako: 

Vyberte jednu z možností: 

a/ aktivního člena farnosti, protože jsem zapojen do některého společenství nebo 

nějaké služby 

b/ aktivního člena farnosti, protože sice nejsem zapojen do žádného společenství 

ani služby, ale rád se účastním farních aktivit i mimo obvyklou liturgii 

c/ jsem spíše pasivní, protože jsem se dosud nezapojil, ale rád bych to udělal 

d/ jsem pasivní, protože se nerad osobně angažuji 

 

12. Kolik je mi let: 

a/ méně než 15 

b/ 15 až 25 

c/ 25 -  50 

d/ 50 - 65 

e/ 65 -  80 

f/ více než 80 

 

11. DOTAZNÍK K CÍRKEVNÍ SYNODĚ 

 

1. Když říkáme „naše farnost“, kdo do ní patří? Co by podle vás mělo 

definovat příslušnost k farnosti? 

Vyberte jednu z možností:  

a/ trvalé bydliště 

b/ aktivní účast na životě farního společenství bez ohledu na trvalé bydliště 

c/ účast na liturgii 

d/ jiné (uveďte): 

 

2. Jaký vidíte náš společný cíl a o co máme jako farnost do budoucna 

společně usilovat?  

Posílit vzájemné vztahy mezi věřícími a kněžími 

 

3. Pokud máte nějaký konkrétní námět k zamyšlení, co Vám v současném 

životě ve farnosti chybí, stručně to napište: 

 

4. Kdo jsou podle vás ti, kteří se ve farnosti drží stranou, a proč tomu tak je? 

Tradiční a vlažní křesťané, kteří nemají zájem se více zapojit do života farnosti 

(jen si splní svou nedělní povinnost) 

 

5. Myslíte, že je v naší farnosti dostatečný prostor se aktivně zapojit do 

nějaké činnosti nad rámec obvyklé nedělní liturgie?  

Ano / Ne 



Napište krátký komentář, proč si to myslíte, nebo co by pomohlo stav zlepšit: 

 

Obvykle je nejúčinnější osobní pozvání k nějaké aktivitě 

 

6. Jak v církvi a ve farnosti vnímáte možnost vyjádřit svůj názor a mít 

možnost spolupodílet se na rozhodování? Je vám dostatečně nasloucháno?  

Vyberte jednu, nebo více možností: 

a/ snažím se své postoje sdílet s ostatními 

b/ raději se nijak nevyjadřuji, protože můj názor nic nezmění 

c/ nemám možnost se vyjádřit 

 

7. Jak vnímáte soužití a spolupráci s křesťany z jiných církví? 

Vyberte jednu z možností: 

a/ křesťanů z jiných církví si vážím a aktivně podporuji ekumenickou spolupráci 

svou účastí na společných akcích 

b/ křesťanů z jiných církví si sice vážím, ale aktivně se nijak do ekumenické 

spolupráce nezapojuji 

c/ nepokládám ekumenickou spolupráci za důležitou, každá církev si má dělat 

věci po svém 

 

8. Myslíte si, že je dostatečně pamatováno a postaráno o farníky, kteří se pro 

své stáří, nemoc, nebo nějaký společenský handicap nemohou účastnit 

běžného života farního společenství? 

Ano / Ne 

Napište krátký komentář, proč si to myslíte, nebo co by pomohlo stav zlepšit: 

 

Domnívám se, že se neví o všech těch starých a nemocných lidech, kteří léta 

chodili do kostela a najednou nemohou… 

Možná by uvítali návštěvu kněze doma (svátost smíření a Eucharistie), ale 

netroufají si o to říci. 

 

10. Jakou formu sdělení svých potřeb, námětů případně kritiky k dění ve 

farnosti upřednostňujete? 

Vyberte jednu, nebo více možností: 

a/ rozhovor s knězem 

b/ rozhovor s některým z členů farní pastorační rady 

c/ dopis (email) adresovaný na faru 

d/ jiné (uveďte): 

 

  



11. Sám sebe bych definoval jako: 

Vyberte jednu z možností: 

a/ aktivního člena farnosti, protože jsem zapojen do některého společenství nebo 

nějaké služby 

b/ aktivního člena farnosti, protože sice nejsem zapojen do žádného společenství 

ani služby, ale rád se účastním farních aktivit i mimo obvyklou liturgii 

c/ jsem spíše pasivní, protože jsem se dosud nezapojil, ale rád bych to udělal 

d/ jsem pasivní, protože se nerad osobně angažuji 

 

12. Kolik je mi let: 

a/ méně než 15 

b/ 15 až 25 

c/ 25 -  50 

d/ 50 - 65 

e/ 65 -  80 

f/ více než 80 

 

12. DOTAZNÍK K CÍRKEVNÍ SYNODĚ 

 

1. Když říkáme „naše farnost“, kdo do ní patří? Co by podle vás mělo 

definovat příslušnost k farnosti? 

Vyberte jednu z možností:  

a/ trvalé bydliště 

b/ aktivní účast na životě farního společenství bez ohledu na trvalé bydliště 

c/ účast na liturgii 

d/ jiné (uveďte): 

 

2. Jaký vidíte náš společný cíl a o co máme jako farnost do budoucna 

společně usilovat?  

O spásu a život věčný 

 

3. Pokud máte nějaký konkrétní námět k zamyšlení, co Vám v současném 

životě ve farnosti chybí, stručně to napište: 

 

4. Kdo jsou podle vás ti, kteří se ve farnosti drží stranou, a proč tomu tak je? 

1) dobří lidé, kteří již nemohou pro nemoc se zúčastnit mší 

2) lidé, kterým nevyhovuje styl P. Kučery 

 

5. Myslíte, že je v naší farnosti dostatečný prostor se aktivně zapojit do 

nějaké činnosti nad rámec obvyklé nedělní liturgie?  

Ano / Ne 



Napište krátký komentář, proč si to myslíte, nebo co by pomohlo stav zlepšit: 

 

 

6. Jak v církvi a ve farnosti vnímáte možnost vyjádřit svůj názor a mít 

možnost spolupodílet se na rozhodování? Je vám dostatečně nasloucháno?  

Vyberte jednu, nebo více možností: 

a/ snažím se své postoje sdílet s ostatními 

b/ raději se nijak nevyjadřuji, protože můj názor nic nezmění 

c/ nemám možnost se vyjádřit 

 

7. Jak vnímáte soužití a spolupráci s křesťany z jiných církví? 

Vyberte jednu z možností: 

a/ křesťanů z jiných církví si vážím a aktivně podporuji ekumenickou spolupráci 

svou účastí na společných akcích 

b/ křesťanů z jiných církví si sice vážím, ale aktivně se nijak do ekumenické 

spolupráce nezapojuji 

c/ nepokládám ekumenickou spolupráci za důležitou, každá církev si má dělat 

věci po svém 

 

8. Myslíte si, že je dostatečně pamatováno a postaráno o farníky, kteří se pro 

své stáří, nemoc, nebo nějaký společenský handicap nemohou účastnit 

běžného života farního společenství? 

Ano / Ne 

Napište krátký komentář, proč si to myslíte, nebo co by pomohlo stav zlepšit: 

 

Nikdo, nebo skoro nikdo za nimi nechodí nebo občas nezatelefonuje 

 

10. Jakou formu sdělení svých potřeb, námětů případně kritiky k dění ve 

farnosti upřednostňujete? 

Vyberte jednu, nebo více možností: 

a/ rozhovor s knězem 

b/ rozhovor s některým z členů farní pastorační rady 

c/ dopis (email) adresovaný na faru 

d/ jiné (uveďte): 

 

11. Sám sebe bych definoval jako: 

Vyberte jednu z možností: 

a/ aktivního člena farnosti, protože jsem zapojen do některého společenství nebo 

nějaké služby 

b/ aktivního člena farnosti, protože sice nejsem zapojen do žádného společenství 

ani služby, ale rád se účastním farních aktivit i mimo obvyklou liturgii 



c/ jsem spíše pasivní, protože jsem se dosud nezapojil, ale rád bych to udělal 

d/ jsem pasivní, protože se nerad osobně angažuji 

 

12. Kolik je mi let: 

a/ méně než 15 

b/ 15 až 25 

c/ 25 -  50 

d/ 50 - 65 

e/ 65 -  80 

f/ více než 80 

 

13. DOTAZNÍK K CÍRKEVNÍ SYNODĚ 

 

1. Když říkáme „naše farnost“, kdo do ní patří? Co by podle vás mělo 

definovat příslušnost k farnosti? 

Vyberte jednu z možností:  

a/ trvalé bydliště 

b/ aktivní účast na životě farního společenství bez ohledu na trvalé bydliště 

c/ účast na liturgii 

d/ jiné (uveďte): 

 

2. Jaký vidíte náš společný cíl a o co máme jako farnost do budoucna 

společně usilovat?  

Udržovat farnost při životě 

 

3. Pokud máte nějaký konkrétní námět k zamyšlení, co Vám v současném 

životě ve farnosti chybí, stručně to napište: 

tolerance 

 

4. Kdo jsou podle vás ti, kteří se ve farnosti drží stranou, a proč tomu tak je? 

Apatie ke všemu, nejen ve farnosti 

 

5. Myslíte, že je v naší farnosti dostatečný prostor se aktivně zapojit do 

nějaké činnosti nad rámec obvyklé nedělní liturgie?  

Ano / Ne 

Napište krátký komentář, proč si to myslíte, nebo co by pomohlo stav zlepšit: 

 

6. Jak v církvi a ve farnosti vnímáte možnost vyjádřit svůj názor a mít 

možnost spolupodílet se na rozhodování? Je vám dostatečně nasloucháno?  

Vyberte jednu, nebo více možností: 

a/ snažím se své postoje sdílet s ostatními 



b/ raději se nijak nevyjadřuji, protože můj názor nic nezmění 

c/ nemám možnost se vyjádřit 

 

7. Jak vnímáte soužití a spolupráci s křesťany z jiných církví? 

Vyberte jednu z možností: 

a/ křesťanů z jiných církví si vážím a aktivně podporuji ekumenickou spolupráci 

svou účastí na společných akcích 

b/ křesťanů z jiných církví si sice vážím, ale aktivně se nijak do ekumenické 

spolupráce nezapojuji 

c/ nepokládám ekumenickou spolupráci za důležitou, každá církev si má dělat 

věci po svém 

 

8. Myslíte si, že je dostatečně pamatováno a postaráno o farníky, kteří se pro 

své stáří, nemoc, nebo nějaký společenský handicap nemohou účastnit 

běžného života farního společenství? 

Ano / Ne (nevím) 

Napište krátký komentář, proč si to myslíte, nebo co by pomohlo stav zlepšit: 

 

Nezapomínat, že jednou budeme všichni „dříve narození“ 

 

10. Jakou formu sdělení svých potřeb, námětů případně kritiky k dění ve 

farnosti upřednostňujete? 

Vyberte jednu, nebo více možností: 

a/ rozhovor s knězem 

b/ rozhovor s některým z členů farní pastorační rady 

c/ dopis (email) adresovaný na faru 

d/ jiné (uveďte): 

 

11. Sám sebe bych definoval jako: 

Vyberte jednu z možností: 

a/ aktivního člena farnosti, protože jsem zapojen do některého společenství nebo 

nějaké služby 

b/ aktivního člena farnosti, protože sice nejsem zapojen do žádného společenství 

ani služby, ale rád se účastním farních aktivit i mimo obvyklou liturgii 

c/ jsem spíše pasivní, protože jsem se dosud nezapojil, ale rád bych to udělal 

d/ jsem pasivní, protože se nerad osobně angažuji 

 

12. Kolik je mi let: 

a/ méně než 15 

b/ 15 až 25 

c/ 25 -  50 



d/ 50 - 65 

e/ 65 -  80 

f/ více než 80 

 

14. DOTAZNÍK K CÍRKEVNÍ SYNODĚ 

 

1. Když říkáme „naše farnost“, kdo do ní patří? Co by podle vás mělo 

definovat příslušnost k farnosti? 

Vyberte jednu z možností:  

a/ trvalé bydliště 

b/ aktivní účast na životě farního společenství bez ohledu na trvalé bydliště 

c/ účast na liturgii 

d/ jiné (uveďte): všichni, kdo jsou pokřtění a kdo tady bydlí 

 

2. Jaký vidíte náš společný cíl a o co máme jako farnost do budoucna 

společně usilovat?  

 

3. Pokud máte nějaký konkrétní námět k zamyšlení, co Vám v současném 

životě ve farnosti chybí, stručně to napište: 

Nic nechybí 

 

4. Kdo jsou podle vás ti, kteří se ve farnosti drží stranou, a proč tomu tak je? 

 

5. Myslíte, že je v naší farnosti dostatečný prostor se aktivně zapojit do 

nějaké činnosti nad rámec obvyklé nedělní liturgie?  

Ano / Ne 

Napište krátký komentář, proč si to myslíte, nebo co by pomohlo stav zlepšit: 

 

6. Jak v církvi a ve farnosti vnímáte možnost vyjádřit svůj názor a mít 

možnost spolupodílet se na rozhodování? Je vám dostatečně nasloucháno?  

Vyberte jednu, nebo více možností: 

a/ snažím se své postoje sdílet s ostatními 

b/ raději se nijak nevyjadřuji, protože můj názor nic nezmění 

c/ nemám možnost se vyjádřit 

  



7. Jak vnímáte soužití a spolupráci s křesťany z jiných církví? 

Vyberte jednu z možností: 

a/ křesťanů z jiných církví si vážím a aktivně podporuji ekumenickou spolupráci 

svou účastí na společných akcích 

b/ křesťanů z jiných církví si sice vážím, ale aktivně se nijak do ekumenické 

spolupráce nezapojuji 

c/ nepokládám ekumenickou spolupráci za důležitou, každá církev si má dělat 

věci po svém 

 

8. Myslíte si, že je dostatečně pamatováno a postaráno o farníky, kteří se pro 

své stáří, nemoc, nebo nějaký společenský handicap nemohou účastnit 

běžného života farního společenství? 

Ano / Ne 

Napište krátký komentář, proč si to myslíte, nebo co by pomohlo stav zlepšit: 

 

10. Jakou formu sdělení svých potřeb, námětů případně kritiky k dění ve 

farnosti upřednostňujete? 

Vyberte jednu, nebo více možností: 

a/ rozhovor s knězem  nebo s jáhnem 

b/ rozhovor s některým z členů farní pastorační rady 

c/ dopis (email) adresovaný na faru 

d/ jiné (uveďte): 

 

11. Sám sebe bych definoval jako: 

Vyberte jednu z možností: 

a/ aktivního člena farnosti, protože jsem zapojen do některého společenství nebo 

nějaké služby 

b/ aktivního člena farnosti, protože sice nejsem zapojen do žádného společenství 

ani služby, ale rád se účastním farních aktivit i mimo obvyklou liturgii 

c/ jsem spíše pasivní, protože jsem se dosud nezapojil, ale rád bych to udělal 

d/ jsem pasivní, protože se nerad osobně angažuji 

 

12. Kolik je mi let: 

a/ méně než 15 

b/ 15 až 25 

c/ 25 -  50 

d/ 50 - 65 

e/ 65 -  80 

f/ více než 80 

 

  



15. DOTAZNÍK K CÍRKEVNÍ SYNODĚ 

 

1. Když říkáme „naše farnost“, kdo do ní patří? Co by podle vás mělo 

definovat příslušnost k farnosti? 

Vyberte jednu z možností:  

a/ trvalé bydliště 

b/ aktivní účast na životě farního společenství bez ohledu na trvalé bydliště 

c/ účast na liturgii 

d/ jiné (uveďte): 

 

2. Jaký vidíte náš společný cíl a o co máme jako farnost do budoucna 

společně usilovat?  

 

3. Pokud máte nějaký konkrétní námět k zamyšlení, co Vám v současném 

životě ve farnosti chybí, stručně to napište: 

 

4. Kdo jsou podle vás ti, kteří se ve farnosti drží stranou, a proč tomu tak je? 

Je to povahou člověka 

 

5. Myslíte, že je v naší farnosti dostatečný prostor se aktivně zapojit do 

nějaké činnosti nad rámec obvyklé nedělní liturgie?  

Ano / Ne 

Napište krátký komentář, proč si to myslíte, nebo co by pomohlo stav zlepšit: 

 

6. Jak v církvi a ve farnosti vnímáte možnost vyjádřit svůj názor a mít 

možnost spolupodílet se na rozhodování? Je vám dostatečně nasloucháno?  

Vyberte jednu, nebo více možností: 

a/ snažím se své postoje sdílet s ostatními 

b/ raději se nijak nevyjadřuji, protože můj názor nic nezmění 

c/ nemám možnost se vyjádřit 

7. Jak vnímáte soužití a spolupráci s křesťany z jiných církví? 

Vyberte jednu z možností: 

a/ křesťanů z jiných církví si vážím a aktivně podporuji ekumenickou spolupráci 

svou účastí na společných akcích 

b/ křesťanů z jiných církví si sice vážím, ale aktivně se nijak do ekumenické 

spolupráce nezapojuji 

c/ nepokládám ekumenickou spolupráci za důležitou, každá církev si má dělat 

věci po svém 

 



8. Myslíte si, že je dostatečně pamatováno a postaráno o farníky, kteří se pro 

své stáří, nemoc, nebo nějaký společenský handicap nemohou účastnit 

běžného života farního společenství? 

Ano / Ne 

Napište krátký komentář, proč si to myslíte, nebo co by pomohlo stav zlepšit: 

 

10. Jakou formu sdělení svých potřeb, námětů případně kritiky k dění ve 

farnosti upřednostňujete? 

Vyberte jednu, nebo více možností: 

a/ rozhovor s knězem 

b/ rozhovor s některým z členů farní pastorační rady 

c/ dopis (email) adresovaný na faru 

d/ jiné (uveďte): 

 

11. Sám sebe bych definoval jako: 

Vyberte jednu z možností: 

a/ aktivního člena farnosti, protože jsem zapojen do některého společenství nebo 

nějaké služby 

b/ aktivního člena farnosti, protože sice nejsem zapojen do žádného společenství 

ani služby, ale rád se účastním farních aktivit i mimo obvyklou liturgii 

c/ jsem spíše pasivní, protože jsem se dosud nezapojil, ale rád bych to udělal 

d/ jsem pasivní, protože se nerad osobně angažuji 

 

12. Kolik je mi let: 

a/ méně než 15 

b/ 15 až 25 

c/ 25 -  50 

d/ 50 - 65 

e/ 65 -  80 

f/ více než 80 

16. DOTAZNÍK K CÍRKEVNÍ SYNODĚ 

 

1. Když říkáme „naše farnost“, kdo do ní patří? Co by podle vás mělo 

definovat příslušnost k farnosti? 

Vyberte jednu z možností:  

a/ trvalé bydliště 

b/ aktivní účast na životě farního společenství bez ohledu na trvalé bydliště 

c/ účast na liturgii 

d/ jiné (uveďte): 

 



2. Jaký vidíte náš společný cíl a o co máme jako farnost do budoucna 

společně usilovat?  

Navzájem se za sebe modlit a usilovat o porozumění a toleranci 

 

3. Pokud máte nějaký konkrétní námět k zamyšlení, co Vám v současném 

životě ve farnosti chybí, stručně to napište: 

 

4. Kdo jsou podle vás ti, kteří se ve farnosti drží stranou, a proč tomu tak je? 

 

5. Myslíte, že je v naší farnosti dostatečný prostor se aktivně zapojit do 

nějaké činnosti nad rámec obvyklé nedělní liturgie?  

Ano / Ne 

Napište krátký komentář, proč si to myslíte, nebo co by pomohlo stav zlepšit: 

 

6. Jak v církvi a ve farnosti vnímáte možnost vyjádřit svůj názor a mít 

možnost spolupodílet se na rozhodování? Je vám dostatečně nasloucháno?  

Vyberte jednu, nebo více možností: 

a/ snažím se své postoje sdílet s ostatními 

b/ raději se nijak nevyjadřuji, protože můj názor nic nezmění 

c/ nemám možnost se vyjádřit 

 

7. Jak vnímáte soužití a spolupráci s křesťany z jiných církví? 

Vyberte jednu z možností: 

a/ křesťanů z jiných církví si vážím a aktivně podporuji ekumenickou spolupráci 

svou účastí na společných akcích 

b/ křesťanů z jiných církví si sice vážím, ale aktivně se nijak do ekumenické 

spolupráce nezapojuji 

c/ nepokládám ekumenickou spolupráci za důležitou, každá církev si má dělat 

věci po svém 

 

8. Myslíte si, že je dostatečně pamatováno a postaráno o farníky, kteří se pro 

své stáří, nemoc, nebo nějaký společenský handicap nemohou účastnit 

běžného života farního společenství? 

Ano / Ne 

Napište krátký komentář, proč si to myslíte, nebo co by pomohlo stav zlepšit: 

 

Myslím, že je nedostatek kněží a zvlášť nyní je potřeba se hlavně modlit nejen za 

synodu, ale za mír na Ukrajině a na celém světě 

 

 

 



10. Jakou formu sdělení svých potřeb, námětů případně kritiky k dění ve 

farnosti upřednostňujete? 

Vyberte jednu, nebo více možností: 

a/ rozhovor s knězem 

b/ rozhovor s některým z členů farní pastorační rady 

c/ dopis (email) adresovaný na faru 

d/ jiné (uveďte): 

 

11. Sám sebe bych definoval jako: 

Vyberte jednu z možností: 

a/ aktivního člena farnosti, protože jsem zapojen do některého společenství nebo 

nějaké služby 

b/ aktivního člena farnosti, protože sice nejsem zapojen do žádného společenství 

ani služby, ale rád se účastním farních aktivit i mimo obvyklou liturgii 

c/ jsem spíše pasivní, protože jsem se dosud nezapojil, ale rád bych to udělal 

d/ jsem pasivní, protože se nerad osobně angažuji 

 

12. Kolik je mi let: 

a/ méně než 15 

b/ 15 až 25 

c/ 25 -  50 

d/ 50 - 65 

e/ 65 -  80 

f/ více než 80 

 

17. DOTAZNÍK K CÍRKEVNÍ SYNODĚ 

 

1. Když říkáme „naše farnost“, kdo do ní patří? Co by podle vás mělo 

definovat příslušnost k farnosti? 

Vyberte jednu z možností:  

a/ trvalé bydliště 

b/ aktivní účast na životě farního společenství bez ohledu na trvalé bydliště 

c/ účast na liturgii 

d/ jiné (uveďte): 

 

2. Jaký vidíte náš společný cíl a o co máme jako farnost do budoucna 

společně usilovat?  

Respektovat svobodné rozhodnutí druhého i v tom, že se v ničem neangažuje a 

nekritizovat ho za to. Přijímat jedinečnost druhého. 

 

 



3. Pokud máte nějaký konkrétní námět k zamyšlení, co Vám v současném 

životě ve farnosti chybí, stručně to napište: 

Chybí mi laskavé a přijímající společenství bratří a sester 

 

4. Kdo jsou podle vás ti, kteří se ve farnosti drží stranou, a proč tomu tak je? 

Myslím si, že se může jednat o lidi, kteří jsou introverti a nemají potřebu se 

aktivně zapojovat.  

Dále se může jednat o lidi, kteří dříve byli aktivní, ale potom jim bylo někým ve 

farnosti nějak ublíženo. 

Dále mám pocit, že je dost lidí, kteří se nemohou s něčím smířit (něco se jim 

nelíbí), a proto dojíždí na mši svatou jinam. 

 

5. Myslíte, že je v naší farnosti dostatečný prostor se aktivně zapojit do 

nějaké činnosti nad rámec obvyklé nedělní liturgie?  

Ano / Ne 

Napište krátký komentář, proč si to myslíte, nebo co by pomohlo stav zlepšit: 

 

6. Jak v církvi a ve farnosti vnímáte možnost vyjádřit svůj názor a mít 

možnost spolupodílet se na rozhodování? Je vám dostatečně nasloucháno?  

Vyberte jednu, nebo více možností: 

a/ snažím se své postoje sdílet s ostatními 

b/ raději se nijak nevyjadřuji, protože můj názor nic nezmění 

c/ nemám možnost se vyjádřit 

 

7. Jak vnímáte soužití a spolupráci s křesťany z jiných církví? 

Vyberte jednu z možností: 

a/ křesťanů z jiných církví si vážím a aktivně podporuji ekumenickou spolupráci 

svou účastí na společných akcích 

b/ křesťanů z jiných církví si sice vážím, ale aktivně se nijak do ekumenické 

spolupráce nezapojuji 

c/ nepokládám ekumenickou spolupráci za důležitou, každá církev si má dělat 

věci po svém 

 

8. Myslíte si, že je dostatečně pamatováno a postaráno o farníky, kteří se pro 

své stáří, nemoc, nebo nějaký společenský handicap nemohou účastnit 

běžného života farního společenství? 

Ano / Ne 

Napište krátký komentář, proč si to myslíte, nebo co by pomohlo stav zlepšit: 

Nevím, jestli je dostatečně známo, kdo je sám, starý nebo nemocný a potřebuje 

pomoci. Nevím, zda by pomohlo zavést společenství (pastoraci ?) pro seniory, 

které by pomohlo zároveň řešit i jejich problémy (pocit samoty, opuštěnosti, 



pomoc s úklidem či nákupem, s různým zařizováním a v dalších krizových či 

životních situacích), aby nezůstali stát stranou a osamoceni. 

 

10. Jakou formu sdělení svých potřeb, námětů případně kritiky k dění ve 

farnosti upřednostňujete? 

Vyberte jednu, nebo více možností: 

a/ rozhovor s knězem 

b/ rozhovor s některým z členů farní pastorační rady 

c/ dopis (email) adresovaný na faru 

d/ jiné (uveďte): 

 

11. Sám sebe bych definoval jako: 

Vyberte jednu z možností: 

a/ aktivního člena farnosti, protože jsem zapojen do některého společenství nebo 

nějaké služby 

b/ aktivního člena farnosti, protože sice nejsem zapojen do žádného společenství 

ani služby, ale rád se účastním farních aktivit i mimo obvyklou liturgii 

c/ jsem spíše pasivní, protože jsem se dosud nezapojil, ale rád bych to udělal 

d/ jsem pasivní, protože se nerad osobně angažuji 

 

12. Kolik je mi let: 

a/ méně než 15 

b/ 15 až 25 

c/ 25 -  50 

d/ 50 - 65 

e/ 65 -  80 

f/ více než 80 

 

18. DOTAZNÍK K CÍRKEVNÍ SYNODĚ 

 

1. Když říkáme „naše farnost“, kdo do ní patří? Co by podle vás mělo 

definovat příslušnost k farnosti? 

Vyberte jednu z možností:  

a/ trvalé bydliště 

b/ aktivní účast na životě farního společenství bez ohledu na trvalé bydliště 

c/ účast na liturgii 

d/ jiné (uveďte): 

mělo by to být a/, ale i b/, samozřejmě c/ se předpokládá automaticky 

 

  



2. Jaký vidíte náš společný cíl a o co máme jako farnost do budoucna 

společně usilovat?  

Vytvářet společenství 

 

3. Pokud máte nějaký konkrétní námět k zamyšlení, co Vám v současném 

životě ve farnosti chybí, stručně to napište: 

 

4. Kdo jsou podle vás ti, kteří se ve farnosti drží stranou, a proč tomu tak je? 

Důvodů může být mnoho, tak jak je odlišnost jednoho každého z nás. Farnost 

dlouhé roky prakticky vůbec nefungovala, jak by měla, s výjimkou krátkého 

působení Antonína Dudy na počátku 90.ých let. Tento mizerný stav se začal 

výrazně měnit až po odchodu otce Adamce. Fara zde donedávna byla jako 

postupně chátrající stavba s krátkými „úředními hodinami“. Faráři evokovali 

spíše hrobníky farnosti, než nástupce apoštolů a šiřitele živé víry. Některým 

věřícím to ale nejspíš vyhovovalo. Někteří začali navštěvovat raději sousední 

farnosti, jiní to zabalili natrvalo, protože často neskutečné bláboly pronášené 

„církevničinou“ od ambomu vyžadovaly pro inteligentního člověka hodně velkou 

psychickou odolnost. 

 

5. Myslíte, že je v naší farnosti dostatečný prostor se aktivně zapojit do 

nějaké činnosti nad rámec obvyklé nedělní liturgie?  

Ano / Ne  (pravděpodobně) 

Napište krátký komentář, proč si to myslíte, nebo co by pomohlo stav zlepšit: 

 

6. Jak v církvi a ve farnosti vnímáte možnost vyjádřit svůj názor a mít 

možnost spolupodílet se na rozhodování? Je vám dostatečně nasloucháno?  

Vyberte jednu, nebo více možností: 

a/ snažím se své postoje sdílet s ostatními 

b/ raději se nijak nevyjadřuji, protože můj názor nic nezmění 

c/ nemám možnost se vyjádřit 

7. Jak vnímáte soužití a spolupráci s křesťany z jiných církví? 

Vyberte jednu z možností: 

a/ křesťanů z jiných církví si vážím a aktivně podporuji ekumenickou spolupráci 

svou účastí na společných akcích 

b/ křesťanů z jiných církví si sice vážím, ale aktivně se nijak do ekumenické 

spolupráce nezapojuji 

c/ nepokládám ekumenickou spolupráci za důležitou, každá církev si má dělat 

věci po svém 

Nejspíš je potřeba se napřed postavit na vlastní nohy, pak je možné uvažovat o 

ekumenické spolupráci. Ta je pro budoucnost potřeba. 

 



8. Myslíte si, že je dostatečně pamatováno a postaráno o farníky, kteří se pro 

své stáří, nemoc, nebo nějaký společenský handicap nemohou účastnit 

běžného života farního společenství? 

Ano / Ne 

Napište krátký komentář, proč si to myslíte, nebo co by pomohlo stav zlepšit: 

Netuším. Vím jen, že o některé se stará otec Jiří a otec Josef 

 

10. Jakou formu sdělení svých potřeb, námětů případně kritiky k dění ve 

farnosti upřednostňujete? 

Vyberte jednu, nebo více možností: 

a/ rozhovor s knězem 

b/ rozhovor s některým z členů farní pastorační rady 

c/ dopis (email) adresovaný na faru 

d/ jiné (uveďte): 

 

11. Sám sebe bych definoval jako: 

Vyberte jednu z možností: 

a/ aktivního člena farnosti, protože jsem zapojen do některého společenství nebo 

nějaké služby 

b/ aktivního člena farnosti, protože sice nejsem zapojen do žádného společenství 

ani služby, ale rád se účastním farních aktivit i mimo obvyklou liturgii 

c/ jsem spíše pasivní, protože jsem se dosud nezapojil, ale rád bych to udělal 

d/ jsem pasivní, protože se nerad osobně angažuji 

Doposud jsem možnost farních aktivit neměl 

 

12. Kolik je mi let: 

a/ méně než 15 

b/ 15 až 25 

c/ 25 -  50 

d/ 50 – 65 (60-65) 

e/ 65 -  80 

f/ více než 80 

19. DOTAZNÍK K CÍRKEVNÍ SYNODĚ 

 

1. Když říkáme „naše farnost“, kdo do ní patří? Co by podle vás mělo 

definovat příslušnost k farnosti? 

Vyberte jednu z možností:  

a/ trvalé bydliště 

b/ aktivní účast na životě farního společenství bez ohledu na trvalé bydliště 

c/ účast na liturgii 

d/ jiné (uveďte): 



 

2. Jaký vidíte náš společný cíl a o co máme jako farnost do budoucna 

společně usilovat?  

Utvořit milé společenství, ve kterém by se většina lidí cítila příjemně, být vstřícní, 

pustit ke slovu, zajímat se … 

 

3. Pokud máte nějaký konkrétní námět k zamyšlení, co Vám v současném 

životě ve farnosti chybí, stručně to napište: 

 

4. Kdo jsou podle vás ti, kteří se ve farnosti drží stranou, a proč tomu tak je? 

Někdo asi nemá potřebu se scházet, hůře navazuje hovor a mnohdy se nedostal 

ani ke slovu – např. v nějaké skupince, může být stydlivý anebo mu je to nějak 

jedno 

 

5. Myslíte, že je v naší farnosti dostatečný prostor se aktivně zapojit do 

nějaké činnosti nad rámec obvyklé nedělní liturgie?  

Ano / Ne 

Napište krátký komentář, proč si to myslíte, nebo co by pomohlo stav zlepšit: 

 

Myslím, že těch aktivit je dost, jen chybí ochota se zapojit 

 

6. Jak v církvi a ve farnosti vnímáte možnost vyjádřit svůj názor a mít 

možnost spolupodílet se na rozhodování? Je vám dostatečně nasloucháno?  

Vyberte jednu, nebo více možností: 

a/ snažím se své postoje sdílet s ostatními 

b/ raději se nijak nevyjadřuji, protože můj názor nic nezmění 

c/ nemám možnost se vyjádřit 

 

7. Jak vnímáte soužití a spolupráci s křesťany z jiných církví? 

Vyberte jednu z možností: 

a/ křesťanů z jiných církví si vážím a aktivně podporuji ekumenickou spolupráci 

svou účastí na společných akcích 

b/ křesťanů z jiných církví si sice vážím, ale aktivně se nijak do ekumenické 

spolupráce nezapojuji 

c/ nepokládám ekumenickou spolupráci za důležitou, každá církev si má dělat 

věci po svém 

 

8. Myslíte si, že je dostatečně pamatováno a postaráno o farníky, kteří se pro 

své stáří, nemoc, nebo nějaký společenský handicap nemohou účastnit 

běžného života farního společenství? 

Ano / Ne 



Napište krátký komentář, proč si to myslíte, nebo co by pomohlo stav zlepšit: 

 

Myslím si to třeba proto, že o takových lidech ani nevíme. Nebýt sobecký, ale 

empatický, nestarat se jen sám o sebe, ale vcítit se do potřeb „potřebných“ 

 

10. Jakou formu sdělení svých potřeb, námětů případně kritiky k dění ve 

farnosti upřednostňujete? 

Vyberte jednu, nebo více možností: 

a/ rozhovor s knězem 

b/ rozhovor s některým z členů farní pastorační rady 

c/ dopis (email) adresovaný na faru 

d/ jiné (uveďte): 

 

11. Sám sebe bych definoval jako: 

Vyberte jednu z možností: 

a/ aktivního člena farnosti, protože jsem zapojen do některého společenství nebo 

nějaké služby 

b/ aktivního člena farnosti, protože sice nejsem zapojen do žádného společenství 

ani služby, ale rád se účastním farních aktivit i mimo obvyklou liturgii 

c/ jsem spíše pasivní, protože jsem se dosud nezapojil, ale rád bych to udělal 

d/ jsem pasivní, protože se nerad osobně angažuji 

 

12. Kolik je mi let: 

a/ méně než 15 

b/ 15 až 25 

c/ 25 -  50 

d/ 50 - 65 

e/ 65 -  80 

f/ více než 80 

20. DOTAZNÍK K CÍRKEVNÍ SYNODĚ 

 

1. Když říkáme „naše farnost“, kdo do ní patří? Co by podle vás mělo 

definovat příslušnost k farnosti? 

Vyberte jednu z možností:  

a/ trvalé bydliště 

b/ aktivní účast na životě farního společenství bez ohledu na trvalé bydliště 

c/ účast na liturgii 

d/ jiné (uveďte): 

územní celek, tedy i nevěřící např. v okrese Havlíčkův Brod 

 



2. Jaký vidíte náš společný cíl a o co máme jako farnost do budoucna 

společně usilovat?  

O dobro, o nabídku cest, jak nalézt Boha, toho, kdo nás přesahuje + naslouchání 

druhým 

 

3. Pokud máte nějaký konkrétní námět k zamyšlení, co Vám v současném 

životě ve farnosti chybí, stručně to napište: 

Např. sblížení se s lidmi, moje mamka nemůže najít kamarádku 

 

4. Kdo jsou podle vás ti, kteří se ve farnosti drží stranou, a proč tomu tak je? 

Lidé s předsudky, obavami. NIKDO je neoslovil 

Vyloučení - rozvedení 

Homosexuálové 

Atd. 

 

5. Myslíte, že je v naší farnosti dostatečný prostor se aktivně zapojit do 

nějaké činnosti nad rámec obvyklé nedělní liturgie?  

Ano / Ne 

Napište krátký komentář, proč si to myslíte, nebo co by pomohlo stav zlepšit: 

Lze navrhovat i svoji aktivitu 

 

6. Jak v církvi a ve farnosti vnímáte možnost vyjádřit svůj názor a mít 

možnost spolupodílet se na rozhodování? Je vám dostatečně nasloucháno?  

Vyberte jednu, nebo více možností: 

a/ snažím se své postoje sdílet s ostatními 

b/ raději se nijak nevyjadřuji, protože můj názor nic nezmění 

c/ nemám možnost se vyjádřit 

 

7. Jak vnímáte soužití a spolupráci s křesťany z jiných církví? 

Vyberte jednu z možností: 

a/ křesťanů z jiných církví si vážím a aktivně podporuji ekumenickou spolupráci 

svou účastí na společných akcích 

b/ křesťanů z jiných církví si sice vážím, ale aktivně se nijak do ekumenické 

spolupráce nezapojuji 

c/ nepokládám ekumenickou spolupráci za důležitou, každá církev si má dělat 

věci po svém 

 

8. Myslíte si, že je dostatečně pamatováno a postaráno o farníky, kteří se pro 

své stáří, nemoc, nebo nějaký společenský handicap nemohou účastnit 

běžného života farního společenství? 

Ano / Ne 



Napište krátký komentář, proč si to myslíte, nebo co by pomohlo stav zlepšit: 

Napůl: např. nevím, zda někdo seniorům nabízí doprovod – dopravu autem 

 

10. Jakou formu sdělení svých potřeb, námětů případně kritiky k dění ve 

farnosti upřednostňujete? 

Vyberte jednu, nebo více možností: 

a/ rozhovor s knězem 

b/ rozhovor s některým z členů farní pastorační rady 

c/ dopis (email) adresovaný na faru 

d/ jiné (uveďte): 

 

11. Sám sebe bych definoval jako: 

Vyberte jednu z možností: 

a/ aktivního člena farnosti, protože jsem zapojen do některého společenství nebo 

nějaké služby 

b/ aktivního člena farnosti, protože sice nejsem zapojen do žádného společenství 

ani služby, ale rád se účastním farních aktivit i mimo obvyklou liturgii 

c/ jsem spíše pasivní, protože jsem se dosud nezapojil, ale rád bych to udělal 

d/ jsem pasivní, protože se nerad osobně angažuji 

 

12. Kolik je mi let: 

a/ méně než 15 

b/ 15 až 25 

c/ 25 -  50 

d/ 50 - 65 

e/ 65 -  80 

f/ více než 80 

21. DOTAZNÍK K CÍRKEVNÍ SYNODĚ 

 

1. Když říkáme „naše farnost“, kdo do ní patří? Co by podle vás mělo 

definovat příslušnost k farnosti? 

Vyberte jednu z možností:  

a/ trvalé bydliště 

b/ aktivní účast na životě farního společenství bez ohledu na trvalé bydliště 

c/ účast na liturgii 

d/ jiné (uveďte): 

 

  



2. Jaký vidíte náš společný cíl a o co máme jako farnost do budoucna 

společně usilovat?  

O jednotné společenství, ve kterém se každý cítí přijatý a je v něm rád 

 

3. Pokud máte nějaký konkrétní námět k zamyšlení, co Vám v současném 

životě ve farnosti chybí, stručně to napište: 

 

4. Kdo jsou podle vás ti, kteří se ve farnosti drží stranou, a proč tomu tak je? 

 

5. Myslíte, že je v naší farnosti dostatečný prostor se aktivně zapojit do 

nějaké činnosti nad rámec obvyklé nedělní liturgie?  

Ano / Ne 

Napište krátký komentář, proč si to myslíte, nebo co by pomohlo stav zlepšit: 

 

6. Jak v církvi a ve farnosti vnímáte možnost vyjádřit svůj názor a mít 

možnost spolupodílet se na rozhodování? Je vám dostatečně nasloucháno?  

Vyberte jednu, nebo více možností: 

a/ snažím se své postoje sdílet s ostatními 

b/ raději se nijak nevyjadřuji, protože můj názor nic nezmění 

c/ nemám možnost se vyjádřit 

 

7. Jak vnímáte soužití a spolupráci s křesťany z jiných církví? 

Vyberte jednu z možností: 

a/ křesťanů z jiných církví si vážím a aktivně podporuji ekumenickou spolupráci 

svou účastí na společných akcích 

b/ křesťanů z jiných církví si sice vážím, ale aktivně se nijak do ekumenické 

spolupráce nezapojuji 

c/ nepokládám ekumenickou spolupráci za důležitou, každá církev si má dělat 

věci po svém 

 

8. Myslíte si, že je dostatečně pamatováno a postaráno o farníky, kteří se pro 

své stáří, nemoc, nebo nějaký společenský handicap nemohou účastnit 

běžného života farního společenství? 

Ano / Ne 

Napište krátký komentář, proč si to myslíte, nebo co by pomohlo stav zlepšit: 

 

Nevím, nemám možnost posoudit. 

 

 

 

 



 

10. Jakou formu sdělení svých potřeb, námětů případně kritiky k dění ve 

farnosti upřednostňujete? 

Vyberte jednu, nebo více možností: 

a/ rozhovor s knězem 

b/ rozhovor s některým z členů farní pastorační rady 

c/ dopis (email) adresovaný na faru 

d/ jiné (uveďte): 

 

11. Sám sebe bych definoval jako: 

Vyberte jednu z možností: 

a/ aktivního člena farnosti, protože jsem zapojen do některého společenství nebo 

nějaké služby 

b/ aktivního člena farnosti, protože sice nejsem zapojen do žádného společenství 

ani služby, ale rád se účastním farních aktivit i mimo obvyklou liturgii 

c/ jsem spíše pasivní, protože jsem se dosud nezapojil, ale rád bych to udělal 

d/ jsem pasivní, protože se nerad osobně angažuji 

 

12. Kolik je mi let: 

a/ méně než 15 

b/ 15 až 25 

c/ 25 -  50 

d/ 50 - 65 

e/ 65 -  80 

f/ více než 80 

22. DOTAZNÍK K CÍRKEVNÍ SYNODĚ 

 

1. Když říkáme „naše farnost“, kdo do ní patří? Co by podle vás mělo 

definovat příslušnost k farnosti? 

Vyberte jednu z možností:  

a/ trvalé bydliště 

b/ aktivní účast na životě farního společenství bez ohledu na trvalé bydliště 

c/ účast na liturgii 

d/ jiné (uveďte): 

 

2. Jaký vidíte náš společný cíl a o co máme jako farnost do budoucna 

společně usilovat?  

Vytvořit společenství, kde se známe, sdílíme se, společně jdeme k Bohu 

 

 



3. Pokud máte nějaký konkrétní námět k zamyšlení, co Vám v současném 

životě ve farnosti chybí, stručně to napište: 

Zapojení více lidí do různých akcí a aktivit, např. hlídání kostela (poznámka 

redaktora: když je otevřený pro veřejnost), 

 farní kavárna 

 

4. Kdo jsou podle vás ti, kteří se ve farnosti drží stranou, a proč tomu tak je? 

Ti, kdo hned po mši svaté mizí. Snad nezájem o druhé, individualismus. 

 

5. Myslíte, že je v naší farnosti dostatečný prostor se aktivně zapojit do 

nějaké činnosti nad rámec obvyklé nedělní liturgie?  

Ano / Ne 

Napište krátký komentář, proč si to myslíte, nebo co by pomohlo stav zlepšit: 

 

Oslovovat ke spolupráci další lidi 

 

6. Jak v církvi a ve farnosti vnímáte možnost vyjádřit svůj názor a mít 

možnost spolupodílet se na rozhodování? Je vám dostatečně nasloucháno?  

Vyberte jednu, nebo více možností: 

a/ snažím se své postoje sdílet s ostatními 

b/ raději se nijak nevyjadřuji, protože můj názor nic nezmění 

c/ nemám možnost se vyjádřit 

 

7. Jak vnímáte soužití a spolupráci s křesťany z jiných církví? 

Vyberte jednu z možností: 

a/ křesťanů z jiných církví si vážím a aktivně podporuji ekumenickou spolupráci 

svou účastí na společných akcích 

b/ křesťanů z jiných církví si sice vážím, ale aktivně se nijak do ekumenické 

spolupráce nezapojuji 

c/ nepokládám ekumenickou spolupráci za důležitou, každá církev si má dělat 

věci po svém 

 

8. Myslíte si, že je dostatečně pamatováno a postaráno o farníky, kteří se pro 

své stáří, nemoc, nebo nějaký společenský handicap nemohou účastnit 

běžného života farního společenství? 

Ano / Ne 

Napište krátký komentář, proč si to myslíte, nebo co by pomohlo stav zlepšit: 

 

Nevím, zda je kontakt na ty, kdo nemohou. 

Mohla by být skupina lidí, kteří by s nimi udržovali kontakt. 

 



10. Jakou formu sdělení svých potřeb, námětů případně kritiky k dění ve 

farnosti upřednostňujete? 

Vyberte jednu, nebo více možností: 

a/ rozhovor s knězem 

b/ rozhovor s některým z členů farní pastorační rady 

c/ dopis (email) adresovaný na faru 

d/ jiné (uveďte): 

 

11. Sám sebe bych definoval jako: 

Vyberte jednu z možností: 

a/ aktivního člena farnosti, protože jsem zapojen do některého společenství nebo 

nějaké služby 

b/ aktivního člena farnosti, protože sice nejsem zapojen do žádného společenství 

ani služby, ale rád se účastním farních aktivit i mimo obvyklou liturgii 

c/ jsem spíše pasivní, protože jsem se dosud nezapojil, ale rád bych to udělal 

d/ jsem pasivní, protože se nerad osobně angažuji 

 

12. Kolik je mi let: 

a/ méně než 15 

b/ 15 až 25 

c/ 25 -  50 

d/ 50 - 65 

e/ 65 -  80 

f/ více než 80 

 


