
DOTAZNÍK – ŽIVOT FARNOSTÍ LITOMĚŘICE
Vážené sestry, vážení bratři z litoměřických farností,

dotazník, který držíte v rukou, by měl pomoci zjistit, o jaké aktivity máte či nemáte 
zájem, co byste si případně přáli změnit. Dotazník je anonymní, prosíme tedy o pravdivé 
vyplnění všech položek. Zvolenou odpověď  označte křížkem v rámečku: 

Vyplněný dotazník, prosím, vhoďte do schránky nebo odešlete na adresu farnosti
či na e-mail farnost.litomerice@gmail.com a to nejpozději do 16.3.2014.

Za Váš čas a spolupráci děkují  P. Józef a členové farní rady.

1. Do jaké věkové kategorie patříte?
15 až 18 let 
19 až 25 let 
26 až 40 let 
41 až 60 let 
61 a více let 

2. Jste muž  žena  3. Máte děti ano  ne 

4. Stav:
Žiji sám 
Žiji v manželství 
Žiji v partnerském vztahu 
Žiji s rodiči 

5. Jak často navštěvujete bohoslužby?
Několikrát za rok (velké svátky) 
Téměř každou neděli 
Pravidelně v neděli nebo s nedělní platností 
Pravidelně v neděli, občas ve všední den 
Pravidelně v neděli i během týdne 

6. Nedělní bohoslužby se účastníte v:
děkanském kostele (9.00) 
děkanském kostele (18.00) 
katedrále (10.00) 
kostele sv. Vojtěcha (sobota 18.00) 
jinde (kde ….................................)    

7. Vyhovuje vám čas bohoslužeb?
ano ne (případně navrhněte změnu ….............................................................)

8. Pokud jste rodičem malých dětí,
- a) přivítal(a) byste katechezi či jinou vhodnou aktivitu pro děti probíhající např. v boční   
      kapli v průběhu kázání?

ano   ne  

- b) byl(a) byste ochoten / ochotna se na katechezi či jiné vhodné aktivitě podílet?
ano   ne  

mailto:farnost.litomerice@gmail.com


9. Jak často by měly být jednotlivé typy bohoslužeb ve farnosti:
Doplňte jednu z možností: 1=každý týden, 2= pravidelně, ale méně než každý týden,
3=nepravidelně, 4=vůbec

s doprovodem chrámového sboru 
s doprovodem mládeže (schola) 
tichá mše sv. (bez hudby) 
mše sv zaměřená na děti 
jiné ….................................................

10. Jakých aktivit se účastníte?
růženec 
křížová cesta 
poutě 
duchovní obnova 
jiné ….......................................................................................................................................

11. Jaké další aktivity ve farnosti byste přivítal(a):
biblická hodina 
katechismus 
přednášky 
farní dny 
jiné ….......................................................................................................................................

12. Jaká je vaše účast či váš zájem setkávat se v užším společenství?
Setkávám se ve společenství …........................................................................ 
(pokud ano, toto setkávání probíhá v ….............................., jak často:.................................)
Rád(a) bych se účastnil(a), ale nemám příležitost 
Rád(a) bych se účastnil(a), ale jsou důvody, které mi to neumožňují 
Nemám zájem o setkávání ve společenství 

13. Váš zájem angažovat se ve službě / v aktivitách farnosti:
Jsem angažován(a), ale již plně vytížen(a) 
Jsem angažován(a), ale mohu pomoci 
uveďte,  v jaké oblasti: ______________________________________________________)
Chtěl(a) bych se angažovat, ale nevím jak 
Chtěl(a) bych se angažovat, ale nemohu 
Nechci se ve farnosti angažovat 

14. Jaké zdroje informací používáte?
nedělní ohlášky 
webové stránky farnosti 
nástěnky 
ptám se jiných farníků. 
jiné ….........................................

15. Co dalšího byste chtěl(a) sdělit:


	Dotazník – život farností Litoměřice

