
Dotazník pro české starokatolíky
Milé sestry, milí bratři,

tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují. Odpovědi na níže uvedené  
otázky budou důležitým podkladem pro stanoveních dalších priorit v  činnostech církve. Dotazníky budou vyhodnoceny a zjištěné údaje poskytnuty pracovním skupinám, které  
připravují Pastorační synodu Starokatolické církve v ČR, která bude svolána v roce 2007.

Dotazník má poodhalit Vaše názory, neexistují tedy „správné“ a „špatné“ odpov ědi. Své odpovědi prosím vyznačte křížkem přez kolečko, které označuje odpověď Vašemu 
názoru nejbližší. Pokud není uvedeno jinak, měla by být zaškrnuta jen jedna odpověď na jednom řádku.

Dotazník je určen pro členky a členy Starokatolické církve v ČR, kterým je nejméně 15 let.
Dotazník je anonymní. Vámi z části poskytnuté osobní údaje slouží k lepšímu vyhodnocení dotazníku. 

Za přípravnou skupinu Pastorační synody
+ Dušan
Rostislav K. Toman
Pavel B. Stránský

RESPONDENT
Váš věk (v letech):

Pohlaví: MUŽ ŽENA

Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech):

Jak jste vstoupil(a) do starokatolické církve: KŘEST ŽÁDOST

Jakého jste dosáhl(a) vzdělání: ZŠ SOU SŠ matur Bc. Mgr. Ph.D.

1. STAROKATOLICKÉ „SKUTKY APOŠTOLŮ“ (TÉMA: CÍRKEV A SVĚDECTVÍ)

Myslíte si, že mají lidé v naší zemi dostatek informací o SKC?

Myslíte si, že v místě kde působíte (město, vesnice) je dostatečné 
povědomí o Vaší činnosti?

Máte dostatek informací, pramenů a publikací o své církvi?

Jste dostatečně informován(a) o:

organizaci a fungování církve

práci synodní rady

práci biskupa

práci farní rady

činnosti svého duchovního 



Myslíte si, že vedení církve dostatečně podporuje:

život farních/filiálních obcí

vznik nových společenství v církvi

vzdělávání laiků

Čím Vás starokatolická církev nejvíce zaujala?

věroukou

liturgií

ekumenickou otevřeností

osobnostmi kněží/laiků

tolerantním přístupem (celibát, rozvody, …)

Co Vás přivádí na bohoslužby?  

svátosti

společenství věřících

modlitba

setkání s přáteli

povinnost křesťana účastnit se nedělní bohoslužby 

Co očekáváte od svého duchovního?  

řádné vysluhování svátostí

teologickou erudici

schopnost stmelovat společenství a řešit případné neshody

moudrou radu v těžkých životních situacích 



všeobecný společenský přehled 

Je pro Vás důležité, aby se liturgie konala v sakrálním prostoru 
(kostel, kaple,…)?

Myslíte si, že má starokatolická církev nějakou specifickou 
spiritualitu, podle které je možné ji identifikovat?

Chybí Vám starokatolický katechismus?

Pokud by to bylo potřeba, kolik byste byl(a) ochoten(a) maximálně 
měsíčně přispívat na chod církve?

Kolik korun ročně průměrně přispíváte dnes?

Kdybyste mohl(a) určit, na co má být váš příspěvek použit, kolik procent byste věnoval(a) na tyto oblasti:
(vyplňte prosím počet procent tak, aby dohromady byl součet 100 )

plat duchovních

propagace církve

charita pro členy církve

charita pro nečleny

provozní náklady (zajištění bohoslužeb, pronájem prostor apod.)

jiné  (pokud chcete, uveďte, jaké účely)

Kdybyste měl(a) jednou větou vystihnout Vaši úlohu v obci, byla by to nejspíše věta:
(označte prosím maximálně jednu možnost)

Někdy mám pocit, že nebýt mě, nic by se v obci nezrealizovalo.

Obci věnuji dost času a podílím se na realizaci mnoha věcí.

Když mě někdo z aktivnější členů obce požádá o pomoc, nikdy ji 
neodmítnu.

Na organizaci společného života obce se moc neúčastním.

Nemám zájem se na organizaci podílet.



Přál(a) byste si, aby se Vaše obec více setkávala s jinými 
starokatolickými obcemi?

Kdybyste chtěl(a) navštívit nejbližší SKC obec, věděl(a) byste kam 
jet?

Myslíte že by komunikaci mezi obcemi prospěl vznik menších 
územních celků (děkanáty, vikariáty)?

Mluvíte o Bohu i s lidmi mimo církev?

Myslíte si, že by se otázce evangelizace měl věnovat větší prostor:

v církvi jako takové

v obci

Souhlasíte s následujícími výroky?

Měli bychom se snažit křesťanství rozšiřovat ve světě.

Evangelizace je zbytečná, žijeme v „post-křesťanském“ světě – 
většina lidí ví o křesťanství dost a již měla možnost se rozhodnout 
pro nebo proti.

2. „SVATÁ“ STAROKATOLICKÁ RODINA 
ANEB JAK SE NEZTRATIT V CÍRKVI 

(TÉMA: RODINA A DĚTI)

Je váš partner(ka)/manžel(ka) věřící?

Účastní se vaše rodina života církve?

Brání vám partner v účasti na životě obce?

Chápete manželství jako závazek před Bohem?

Souhlasíte s křtem dětí?

Je pro vás důležité, aby z vašich dětí vyrostli křesťané?

Konají se ve vaší obci rodinné/dětské bohoslužby?

Je vhodné, aby se malé děti zúčastňovaly bohoslužeb?



Dělá Vaše obec něco pro to, aby se maminky s malými dětmi mohly 
účastnit bohoslužeb?

Myslíte si, že by měl existovat katechismus pro děti?

Měly by existovat programy pro manželské páry? (společné víkendy 
apod.)

3. STAROKATOLÍCI JAKO EKUMENICI (TÉMA: EKUMENISMUS)

Pokud jste byli před vstupem do SKC církve členy jiné církve, 
vystoupili jste z ní? (pokud jste nebyl(a) nikdy členem jiné církve,  
neodpovídejte)

Účastníte se bohoslužeb v jiných církvích? (jak často?)

Zapojuje se Vaše obec do pořádání ekumenických akcí ve Vašem 
regionu?

Myslíte si, že by starokatolická církev měla usilovat o svátostné 
společenství s věroučně nejbližšími církvemi?

Je pro vás normální, přijatelné,.. členství ve více církvích zároveň?

Myslíte si, že ostatní křesťané mají dostatek informací o naší církvi?

Zajímáte se o dění v jiných církvích?

Dokázal(a) byste říci, co nás spojuje a co rozděluje s:

Římskokatolickou církví

Pravoslavnou církví

Evangelickými/evangelikálními církvemi

Církví československou husitskou?

Označte prosím výrok, který nejvíce vystihuje Váš postoj ke sbližování církví:
Pro sblížení církví je nejdůležitější jednání jejich vrcholných 
představitelů



Sblížení církví je především otázkou laiků

Laici i představitelé církví mají stejně důležitou úlohu

Nevím / Nezajímá mě to

Ekumenická spolupráce by se dle Vašeho názoru měla především zaměřit na:

spolupráci v sociální oblasti

svátostné společenství

návštěvy kazatelů

setkávání laiků (bohoslužby slova, modlitební setkání, meditace)

„nenáboženské“ akce – výlety, besedy apod.

4. STAROKATOLÍCI A SLUŽBA BLIŽNÍM (TÉMA: SOCIÁLNÍ PRÁCE CÍRKVE)

Když jste začal(a) starokatolíky navštěvovat, začleňovalo se Vám 
snadno do společenství ostatních?

Hovoříte s lidmi ve farnosti o svých problémech a pocitech?

Trávíte volný čas mimo bohoslužby s ostatními farníky?

Když máte problémy, můžete se spolehnout na pomoc členů své 
obce?

Navštěvujete členy obce, kteří nejsou schopni (fyzicky, psychicky) 
se společenství účastnit?

Pomáháte starým a nemohoucím lidem ve své obci?

Jestliže ve Vaší obci není Communio (sociálně-pastorační středisko), přeskočte prosím následující otázky

Podílíte se na činnosti střediska?



Rozšiřuje středisko spektrum nabízených služeb?

Stará se středisko pouze o farníky?

Přispíváte pravidelně finančně na jeho činnost?

V případě že Communio v obci není...

Organizuje farní rada nějaký druh soc. služby?

Myslíte si, že by každá starokatolická obec měla mít vlastní:

sociálně-pastorační středisko

člověka pověřeného sociální činností (např. člověka, který mapuje 
dostupnou sociální pomoc v regionu a dokáže potřebné odkázat na 
odborníky)

nějaký druh neformální/neorganizované sociální pomoci

Požádal Vás někdy někdo z Vašeho okolí (spolupracovníci, 
kamarádi) o pomoc nebo názor coby křesťana?

Děkujeme za Váš čas, který jste věnovali vyplňování tohoto dotazníku.
Dotazník prosím předejte svému faráři/administrátorovi.


