
Dotazník pro pastorální 
synodu

jací jsme, jací nejsme



Účel

shromáždit impulsy pro synodu

položit otázky sami sobě

odhalit otevřené otázky

přípravné “fórum”



Metodologie

shromáždění otázek a témat z obcí

identifikace opakujících se otázek

identifikace hlavních témat

vytvoření dotazníku, rozeslání, sběr

analýza - explorace bez předběžných hypotéz



Výsledky - co říci předem?

překvapivá jednotnost v odpovědích

potvrzení implicitních předpokladů

poměrně jasně vyvstávají otázky, 
které by měly být diskutovány

zajímavé výsledky demografie

Jsme církví pro jeden typ lidí?



Demografie - věk

Průměrný věk respondentů 43,15 let

Průměrný věk občanů ČR podle SLDB 2001 byl 38,8 let



zdroj: SLDB 2001



Demografie - vzdělání

ZŠ: 6,7%

SOU: 6,7%

SŠ s mat.: 40,8%

Bc.: 8,3%

Mgr., Ing.: 32,5%

Ph.D.: 4,2%

můžeme být velmi pyšní!



Demografie - pohlaví

Mezi respondenty bylo 48,3% žen

Podle SLDB 2001 bylo v ČR 51,3% žen

Údaje SLDB: ŘKC – 47,3% žen
ČCE – 58,1% žen

CČSH – 61,9% žen
SKC – 57,2% žen

vliv věku!



Demografie - vzdělání

Data SLDB pro SKC nejsou k dispozici

Pro hrubou představu:



Demografie - doba členství

Střední doba  členství (medián): 7 let

72% vstup žádostí

důležitým úkolem je udržet si členstvo (viz 
klesající počty členů církví)



Demografie - shrnutí

Jsme mladou církví s velkým podílem vzdělaných lidí, kteří si 
svou církev sami vybrali.

poměr pohlaví není nijak špatný

Po roce 1989 de facto nově vytvořena.

jsme určitě v procesu vytváření tradic



Církev a svědectví

Přejeme si, aby se naše obec setkávala s jinými obcemi. (92,5%) – 10,8 nevědělo

Víme, kde je nejbližší SKC obec. (91,6%)

Lidé v naší zemi nemají dostatek informací o SKC (91,5%)

Měli bychom se snažit rozšiřovat křesťanství ve světě. (87,1%)

Není pravda, že “evangelizace je zbytečná, protože většina lidí ví o křesťanství dost a měla 
již možnost se rozhodnout”. (82,7%)

proč se tedy nesetkáváme? Nebo ano?

jak, když o nás ani neví?

pomohly by děkanáty?



Církev a svědectví

Mluvíme o Bohu s lidmi mimo církev. (82,4%)

Máme dostatek informací o své církvi. (80,8%)

Vedení církve dostatečně podporuje život obcí. (77,8%/64,2%) – 17,5 nevědělo

V místě kde působíme, 
není dostatečné povědomí o naší činnosti. (64%)

poraďte ostatním, jak na to!



Církev a svědectví

práci duchovního (95%)

organizaci a fungování církve. (90,8%)

práci farní rady. (84,5%)

práci biskupa (65,0%)

práci synodní rady (64,2%)

biskup a synodní rada
mají co dohánět

Jsme dostatečně informováni o:



Církev a svědectví

život obcí (77,8%/64,2%) - 17,5% neví

vznik nových společenství (70,2%/55%) - 21,7% neví

vzdělávání laiků (57,7%/46,7%) - 19,2% neví

Vedení církve dostatečně podporuje:



Církev a svědectví

ekumeničnost (91,6%) 

tolerantnost (89%)

liturgie (88,1%)

osobnosti (88%)

Proč jsme si SKC vybrali?



Církev a svědectví

svátosti (97,4%)

společenství věřících (94,1%)

modlitba (91,5%)

setkání s přáteli (88,7%)

povinnost ne (62,9%)

nikdo neodpověděl ne (!)

Na bohoslužby nás přivádí:



Církev a svědectví

řádné vysluhování svátostí (94,9%)

charisma (94,8%)

teologickou erudici (92,8%)

schopnost poradit (92,4%)

schopnost stmelovat společenství (88,8%)

všeobecný přehled (86%)

jaká je vlastně role duchovního?

neočekáváme rozumbradu a názorového vůdce (?)

Od duchovního očekáváme

Text



Církev a svědectví

v obci (85,2%/62,5%) – 26,7% neví

v církvi jako takové (84,3%/58,3%) – 30,8 neví

Větší prostor pro evangelizaci by se měl věnovat:

evangelizaci chceme, ale nevíme, jak na ni?
špatně položená otázka?

jeden z největších podílů 
nezodpovězených otázek



Církev a svědectví
Proč je o nás málo informací a co s tím udělat? Jsme církví velmi 

vzdělaných lidí, jaktože je podpora 

vzdělávání laiků tak slabá? (19,2% neví, 

jaká je, jen 14,2% si myslí, že je 

určitě dobrá)
Jakto, že je tak slabá 

informovanost o činnosti centrálních 
orgánů (biskupa,SR) – oproti místním 
ekvivalentům – duchovnímu, FR?

Potřebujeme PR agenturu?

Potřebujeme reklamu?
Potřebujeme oficiální vyjádření 

k událostem ve světě?



Rodina a děti

Partneři nám nebrání v účasti na životě obce. (95,3%)

Je vhodné, aby se děti zúčastňovaly bohoslužeb. (94,6%)

Manželství chápeme jako závazek před Bohem. (93,1%)

Naše obec dělá něco pro to, aby se maminky s dětmi mohly zúčastňovat bohoslužeb. 
(91,8%) – 19,2% nevědělo.

Souhlasíme s křtem dětí. (91,5%)

Je pro nás důležité, aby z našich dětí vyrostli křesťané. (91,0%)



Rodina a děti

Zapojujeme děti do bohoslužeb. (73,6%) – 11,7 neví /neodpovědělo

Máme věřící partnery. (72,0%) – 10,8 neví/neodpovědělo

Naše rodiny se účastní života církve. (71,8%)

Děti se mají zúčastňovat 

bohoslužeb, ale nezapojujeme je?



Rodina a děti

katechismus pro děti (89,3%/76,7%) – 14,2 neví

programy pro manžele (81,0%/56,7%) – 30 neví

Myslíme si, že by měly existovat:

Katechismus 

(pro malé i velké) je zřejmě 

důležitý úkol

Jak by měl vypadat?

K čemu by měl sloužit?



Ekumenismus

Měli bychom usilovat o svátostné společenství s nejbližšími církvemi. (97,1%/82,5%) – 15% 
neví, nikdo proti (!)

Víme, co nás spojuje a rozděluje s Římskokatolickou církví (94,8%), u ostatních si nejsme 
jisti. (pravoslavní 62,1%, evang. 66,4%, husité 58,6%)

Naše obce se účastní pořádání ekumenických akcí v našich regionech. (90,3%) – 14,2% 
neví

Ostatní křesťané nemají dostatek informací o naší církvi (88,1%)

V oblasti sbližování církví hrají laici i představitelé církve stejně důležitou úlohu. (70,8%)

Ale chceme být ekumenici...

opět!



Ekumenismus

setkávání laiků (97,2%/87,5%) – 10 % neví

svátostné společenství (92,6%/72,5%) – 21,7% neví

návštěvy kazatelů (90,1%/75,9%) – 15,8% neví

sociální oblast (83,3%/70,8%) – 15,0% neví

“nenáboženské akce” (82,2%/69,1%) – 15,8% neví

Ekumenická spolupráce by se měla zaměřovat především na:

Chceme být ekumeničtí ... a asi nevíme, jak na to



Ekumenismus
Ekumeničnost byla nejsilnějším 

motivem našeho vstupu do SKC (91,6%), velká část našich věřících 
navštěvuje i jiné církve

Zajímavé je, že setkávání 

laiků je na prvním místě v prostředcích ekum. 

spolupráce

Zúčastňujeme se “cizích” bohoslužeb, ale o ostatních církvích asi víme málo

Zajímavá je i velmi vysoká 

podpora svátostného společenství s nejbližšími 

církvemi (!)



Sociální práce

Nejméně vyhraněné odpovědi

Nízká informovanost

Nízká podpora Communií od členů obce



Sociální práce

nějaký druh neformální/neorganizované soc. pomoci (86,6%/
70,0%) – 19,2% neví

člověka pověřeného sociální činností (80,2%/70,8%) – 11,7% 
neví

Každá obec by měla mít:

Byla by nám neformální pomoc vycházející přímo od nás bližší?



Sociální práce

Bereme Communio jako “nutné zlo”?

Bereme Communio jako instituci církve 
a ne naši vlastní?

Communio nás nezajímá?

Byla by lepší jiná forma sociální pomoci?



Závěr - hlavní zjištění
Jsme mladí, vzdělaní, 

přátelští, free a happy.

Zřejmě se neumíme 
prezentovat nebo je nám dobře na našem 

soukromém písečku.

Chceme některé věci, ale máme 

mezery v jejich realizaci

ekumena

role dětí na bohoslužbách
sociální pomoc

Pokulhává vnitřní informovanost



Závěr - nejžhavější úkoly
Jaký druh soc. pomoci by nás 

motivoval k zapojení se? 

Katechismus pro malé a velké.

PR

Distanční akce?

Do budoucna: prevence vyhoření? Co preferovat v oblasti ekumeny?

Programy pro různé skupiny? 
(páry, děti)

Vzdělávání a tok informací

Využít vzdělanost!

Setkávání obcí



Závěr - nezodpovězené otázky

Důležitost sakrálního prostoru

Potřebujeme budovat nové kostely?

Vztah k liturgii máme. Jak by 
tedy měla vypadat?

Co je vhodným bohoslužebným prostorem?

Měla by být bohoslužba kolem stolu standardem?

Jakou roli při liturgii hraje 
umění (hudba, architektura, výtvarné umění, 

dekorace...)



Závěr - nezodpovězené otázky

Starokatolická spiritualita

Měli bychom vůbec mít nějakou 

společnou spiritualitu, nebo je vytvářena 

výhradně v místním společenství?

Co to vlastně je spiritualita?

Vytváří spiritualitu liturgie, 

duchovní cvičení, společný oběd, 

přednáška?

Jak je to u vás?


