
VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU 

Z LISTOPADU 2019 
Dotazníků jsme obdrželi: na Boušíně 1, v H. Radechové 1, v Č. Kostelci papírově 46, 

elektronicky 10, celkem tedy 58, některé odpovědi jsou i za celé rodiny. Děkujeme. Pastorační a 

ekonomická rada se řešením konkrétních věcí v dotazníku bude zabývat a vypracuje plán aktivit. 

1) CO SE MI LÍBÍ VE FARNOSTI? 

Dobré vztahy 

• Vztahy mezi farníky – vzájemná pomoc, duchovní podpora (modlitba za sebe 

navzájem), všechny generace se vzájemně propojují a podporují (pomoc starším, mnoho 

dětí) 

• Vztah fara (p. farář, p. kaplan) a farníci – návštěvy kněžích doma u farníků 

(povzbuzení, svaté přijímání seniorům a nemocným domů) a v pečovatelském domě 

• Vztah mezi p. kaplanem a p. farářem – krásný 

• Vztah fara a město 

Společenství a vzdělávání 

•  Je pro všechny věkové kategorie – náboženství, schůzky ministrantů, hudební tělesa a 

sbory – poděkování všem, kdo se na tom podílejí (p. farář, p. kaplan, katecheti, vedoucí 

sboru a Benjamínku a všech hudebních těles) 

• Možnost všech generací společně se zapojit do různých aktivit – výlety, brigády, pomoc 

při mši (zpěv žalmů, čtení) 

Kněží 

•  Jsou otevření, vstřícní, obětaví, pozitivní, aktivní, povzbuzují své farníky, skvěle pracují 

s dětmi, mají krásné kázání a kvalitní liturgii, snaží se věci vylepšovat. 

Kostel 

• Krásná květinová výzdoba. 

• Pozitivně je hodnocena nástěnka s informacemi o dění ve farnosti i okolních farnostech a 

nové sezení pro ministranty. 

Mše svaté 

• Možnost mše každý den, přenos mší přes internet, skvělé mše pro děti s nedělní čtením, 

možnost časté sv. smíření. 

•  Pozitivní hodnocení nedělních rytmických mší a žehnání maminkám. 

•  Díky za mše v Horní Radechové. 

• Krásné a kvalitní hudební doprovody – díky všem kdo se zapojují (varhaníci, 

Benjamínek, rytmika, chrámový sbor a orchestr...) 

•  Líbí se pobožnosti po celý rok – postní a májové pobožnosti, růženec, advent, adorace 

Vícekrát bylo hodnoceno: 

1. Krásné rytmické mše, mše pro děti a možnost každodenní mše svaté – 4x 

2. Doprovod Benjamínku při dětských mších, žehnání nastávajících maminek, krásná 

květinová výzdoba, přenos bohoslužeb internetem, možnost adorace – 3x 

3. Sezení pro ministranty, pomoc starým lidem – 2x 



2) CO BYCH UVÍTAL NOVÉHO? 

Mše svaté 

• Pravidelné nedělní večerní mše, mše v pečovatelském domě, více rytmických mší, 

rorátní mše. 

• Změna doby obřadu Bílé soboty na dřívější čas, slavnostnější půlnoční mše vánoční. 

• Průvod na Boží tělo. 

• Společná oslava poutě svatého Jakuba za kostelem s koláčky. 

• Ujednotit vstávání nebo sezení při modlitbě nad dary po výzvě kněze „Modleme se.“ 

• Povzbudit děti v hlasitých odpovědích a zapojit je při májových. 

• Více adorací a večery chval. 

• Dřívější první svaté přijímání. 

Setkání farníků a společenství 

• Využití stodoly na faře k setkávání farníků, maminek s dětmi, manželů… - jako kavárna, 

knihovna. 

• Fotbálek nebo stolní tenis na faře. 

• Setkávání služeb (kytky, lektoři...) pro informaci co zlepšit, změnit. 

• Občasné farní brigády. 

• Propojení s okolními farnostmi. Otevřenost pro hledající – informace o dění ve farnosti 

ve vitríně na věži. 

• Výjezdní duchovní cvičení. 

Vzdělávání 

• Duchovní přednášky různých osobností. 

•  Náboženství pro dospělé. 

 Hudební doprovod 

•  Více rytmických mší – koupit aparaturu. 

• Gregoriánský chorál. 

Kostel, věž, fara 

•  Vymalování kostela, nové osvětlení a podsedáky, umýt lavice, oprava poškozené fasády 

na kostele a věži. 

• Pravidelné sbírky na potřeby kostela. 

•  Časovač na topení, aby bylo teplo už na ranní mši. 

• Místo, koutek pro maminky s dětmi. 

•  Jiná doba pro úklid kostela. 

• Malý prostor v kostele pro umístění svatyňky P. Marie Schanstattské. 

• Samo zapínací světlo u WC na faře. 

•  Kanál na odtékání vody z okapu fary. 

• Změna pozadí nástěnky u věže, také její umístění. 

Vícekrát bylo hodnoceno: 

1. Vymalování kostela – 7x 

2. Mše v pečovatelském domě – 3x 

3. Místo pro maminky s dětmi, večerní nedělní mše, více rytmických bohoslužeb – 2x 

  



3) ČÍM BYCH CHTĚL PŘISPĚT FARNOSTI? 
• Pomoc při farních brigádách 10x 

• Modlitba 8x 

• Úklid 6x 

• Administrativa 5x 

• Finance 4x 

• Elektrikářské práce 2x 

• Rád pomůžu s čímkoliv 

• Lektorská služba 

• Pomoc při hudebních doprovodech 

• Pomoc s květinovou výzdobou 

• Moderátorské služby 

• Focení 

• Vybílení sakristie a zpovědnice 

• Zvonická služba 

• Praní 

• Pečení na akce 

• Sečení okolo kostela 

• Zapůjčení dodávky i s řidičem 

• Architektonické poradenství 

• Nedělní rozvoz seniorů 

• Oslovení osobností na přednášky 

• Organizace dětského koutku 

• Organizace manželských večerů a aktivit pro maminky, setkávání mladých manželů 


