Anketa dobříšské farnosti 2009:
Do jaké věkové
kategorie patříte?
13 aţ 18 let
19 aţ 25 let
26 aţ 40 let
41 aţ 60 let
61 a více let

Jakého jste pohlaví?







muţ



Stav:
ţena



ne



Ţiji sám
Ţiji v partnerském vztahu
Ţiji s rodinou
Ţiji s rodiči

Máte děti?
ano








1. Slavení bohoslužeb a svátosti:
a) Jak jste celkově spokojeni s průběhem nedělních mší svatých?
Velmi spokojen(á)
Poměrně spokojen(á)
Jsou průměrné





Některé věci mi vadí
Jsem nespokojen(á)




Chcete-li uveďte zde co vám vadí nebo s čím jste konkrétně nespokojeni:

b) Které z následujících hodnocení týkajících čtení písma a proseb jsou vašemu názoru nejbližší?


Jsem spokojený s hlasitostí i kvalitou čtení
Zlepšil bych kvalitu čtení
Nerozumím čtenářům







Čtou stále ti stejní
Neslyším

Rád bych četl také



c) Které z následujících hodnocení týkajících zpěvu v kostele jsou vašemu názoru nejbližší?
Uvítal bych více tradičních písní
Uvítal(a) bych více moderních písní
Zpívá se pořád něco nového





Zpívá se pořád to samé
Mše, při nichţ zpívá sbor jsou příliš často
Uvítal bych častěji mše, při nichţ zpívá sbor





Dávám přednost zpovědi v kostele
Dávám přednost zpovědi v centru




d) Jak jste spokojeni s dostupností svátosti smíření?
Velmi spokojen(á)
Uvítal(a) bych více příleţitosti




2. Program farnosti (Pastoračního centra sv. Tomáše )
a) Jak vám vyhovuje nabídka níže uvedených duchovně zaměřených programů?
Nabídka je
malá
1. Setkání zaměřená na lepší
poznání Bible
2. Setkání zaměřená na
osobní duchovní růst
3. Besedy s věřícími
osobnostmi
4. Klasické modlitební
formy - růţenec, litanie,…
5. Modlitba v modlitebním
společenství (pondělí)
6. Spontánní modlitba se
zpěvy kytarových písní
Jiné poznánky:

Nabídka mi Je jich příliš
Neúčastním
vyhovuje
moc
Nevím o nich
se jich
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b) Jaká je vaše účast či váš zájem o to setkávat se v užším společenství?





Setkávám se ve společenství
Rád bych sdílel svoji víru i ve společenství, ale tady nemám příleţitost
Rád bych sdílel svoji víru i ve společenství, ale jsou důvody, které mi to neumoţňují
Nepatřím a nemám zájem o setkávání ve společenství
c) Jak vám vyhovuje nabídka farního programu pro jednotlivé skupiny děti a mládeže?
Nabídka je
malá




Předškolní mládeţ
Školní děti
Mládeţ

Nabídka mi Je jich příliš
Neúčastním
vyhovuje
moc
Nevím o nich
se jich













d) Jak vám vyhovuje nabídka níže uvedených společenských pořadů pořádaných v pastoračním centru?

1. Společenské večery s hudbou
2. Koncerty
3. Cestopisné večery s promítáním
4. Tématické besedy se známými osobami
5. Zájezdy farnosti

Nabídka je
malá






Nabídka mi Je jich příliš
Neúčastním
vyhovuje
moc
Nevím o nich
se jich





















f) Mají být duchovně-společenské aktivity směřovány širší veřejnosti?
Farnost má otevřít společenské aktivity veřejnosti:
Více neţ dosud
Stejně jako dosud
Méně neţ dosud

Farnost má otevřít duchovní aktivity veřejnosti:





Více neţ dosud
Stejně jako dosud
Méně neţ dosud





3. Angažovanost ve farnosti a ochota k angažovanosti / službě:
a) Jste angažován či chcete se angažovat v aktivitách / službě farnosti?
Jsem agaţován, ale jiţ plně vytíţen
Jsem angaţován, ale mohu pomoci




Chtěl bych se angaţovat, ale nevím jak
Chtěl bych se angaţovat, ale nemohu
Nechce se mi ve farnosti angaţovat





V návštěvách nemocných (v LDNce)
V návštěvách obyvatel domova seniorů




b) V jaké oblasti byste se případně chtěl angažovat?




Organizace společenských aktivit
Organizace duchovních aktivit
V pomoci rodinám s dětmi (hlídání, ţehlení, …)
4. Informovanost farnosti:

a) Jak vnímáte úroveň informovanosti o jednostlivých oblastech života farnosti:
Jsem dobře
informován




1. O duchovních a společenských akcích farnosti
2. O rozhodnutích pastorační rady
3. O ekonomocké situaci farnosti
b) Jaké zdroje informovanosti používáte?
1. Nedělní ohlášky
2. Farní zpravodaj Dobříšský Tomáš
3. Webové stránky farnosti
4. Nástěnky
5. Ptám se jiných farníků
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Necítím se dobře
informován




