
DOTAZNÍK PRO SYNODÁLNÍ PROCES VE FARNOSTI VELKÉ KARLOVICE 

 

 

 
 

1. Odpovídám jako: 

 

    a) jednotlivec 

    b) rodina, manželé, sourozenci 

    c) společenství 

    d) jiné 

 
 

2. Jak vidíte naši farnost, případně co Vám vadí a co Vám chybí? 

    

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 
 

3. Sledujete kroky vedení církve jejími představenými? Cítíte se být za ni spoluzodpovědni? 

    

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 
 

4. Plní farní rada svou funkci? Naslouchá lidem, co by se dalo změnit? 

    

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 
 

5. Nejsou negativní předsudky o životě uvnitř farnosti, mezi farníky, knězem a okolím? 

    

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 
 

6. Co byste ocenil při mši svaté pro lepší pochopení a celkové prožití? 

    

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 
 

7. Máte své vlastní písmo svaté, čtete je, chybí Vám přiblížení významu? 

    

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 



8. Myslíte, že jsme misijním společenstvím a církví pro druhé, nebo uzavřenou skupinou? 

    

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 
 

9. Umíte nebo neumíte vést dialog, vžít se do situace druhých a navázat komunikaci? 

    

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 
 

10. Modlíte se za jednotu křesťanů? Myslíte si, že spolupráce mezi křesťanskými církvemi 

      funguje? (evangelíci, pravoslavní apod.) 

    

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 
 

11. Myslíte si, že nám kněz rozumí a naslouchá názorům a postřehům farní rady i ostatních 

      farníků? 

    

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 
 

12. Cítíte se být pokládán za člena společenství? Máte zájem jím vůbec být? 

    

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 
 

13. Máte zkušenost se ztrátou důvěry, která Vás mohla ovlivnit ve Vašem praktikování víry?  

    

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 
 

14. Důvěřujete představitelům církve, jejich vedení a novým podnětům, které umožňují měnit 

      některé zvyklosti a zažité postupy? 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 



15. Jakým způsobem řešíte obtížné situace a konflikty? 

    

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

16. Můžete Vy osobně obohatit život v našem společenství, být nápomocen? Byl byste 

      nejdříve raději někým z farnosti osloven? 

    

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

17. Setkal jste se s pocitem, že pro okolí mimo farnost „nejsme normální“? 

    

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

18. Mluvíte doma mezi svými blízkými o Bohu a své víře? Případně při jaké příležitosti?  

    

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

19. Vaše vlastní myšlenky a podněty… 

    

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zaručená je Vaše anonymita, proto v žádném případě se nepodepisujte.  
Pokud některým tématům neporozumíte nebo se Vás osobně netýkají, nemusíte je vyplňovat. Vyplněný 

formulář vložte do přiložené obálky a zalepte. Obálka se bude vhazovat způsobem jako při  běžném 
hlasování do připravené krabice uvnitř kostela, při hlavním vstupu, (dostanete se rukou i přes mříž). Pokud 

jste nemocní nebo z jiného důvodu nemůžete osobně, může vložení obálky za Vás udělat důvěrná osoba. 
Datum uvedení dotazníku při ranní a hrubé mši svaté 30.1. 2022 
Datum ukončení vhazování dotazníku při hrubé mši svaté 20.2.2022 


