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1. Popis metody 
 

Dotazníkové šetření probíhalo ve farnosti po dobu tří týdnů. Dotazníky byly k dispozici jak 

v tištěné formě, tak i v elektronicky, ve formě webového Google formuláře. Listinná verze byla 

dostupná v Bazilice a v kostelích ve Starém Městě a v Lískovci. Odkaz na elektronickou verzi 

dotazníku byl zveřejněn na webu, Facebooku farnosti a ve výše zmíněných kostelích byly 

v lavicích k dispozici QR kódy s odkazem na formulář. Dotazníkové šetření bylo zcela 

anonymní.  

Dotazník obsahoval 17 otázek, přičemž 3 byly otázky otevřené (umožňující textovou odpověď), 

5 polouzavřených, kdy respondenti mohli kromě výběru ano/ne doplnit jinou možnost nebo 

vypsat důvod volby. Respondenti nebyli nuceni odpovědět na všechny otázky, proto u všech 

otázek uvádíme počet konkrétních odpovědí.  

 

2. Statistika 
 

Dle posledního sčítání věřících při návštěvách kostelů z roku 2019 měla naše farnost 850 členů, 

kteří navštěvovali bohoslužby. Tento údaj se vztahuje k období před uzavřením kostelů kvůli 

pandemii covid-19, po kterém pozorujeme značné snížení počtu návštěvníků nedělních 

bohoslužeb.  

Celkem bylo odevzdáno 211 dotazníků, z toho: 

- 160 elektronických  

- 51 listinných 

Listinné dotazníky byly předány, dle předpokladu, převážně staršími respondenty (60,5 % 

respondentů starších 66 let, 30 % ve věkové kategorii 50–65 let).  

V celkovém počtu respondentů výrazně převažovaly ženy 63 % oproti 37 % mužů a jsou 

poměrně zastoupeny všechny věkové skupiny.  
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3. Vyhodnocení jednotlivých dotazů 

Dotaz č. 1: Jsem muž nebo žena 

 

Počet odpovědí: 209 

 

Pohlaví Počet odpovědí 

Ženy 132 

Muži 77 

 

 

 

 

Dotaz č. 2: Věkové kategorie respondentů 

 

Počet odpovědí: 206 

Věková kategorie Počet odpovědí 

01–8 let 8 

19–30 let 19 

30–50 let 80 

50–65 let 56 

66 a více 43 

 

 

 

Dotaz č. 3: Jsem členem Farnosti Frýdek? 

 

Počet odpovědí: 205 

Člen farnosti Počet odpovědí 

Ano 178 

Ne 27 

 

 

 

 

 

 

Ženy; 132; 
63%

Muži; 77; 
37%

Ano; 178; 
87%

Ne; 27; 
13%

0-18 let
4%

19-30 let
9%

30-50 let
39%

50-65 let
27%

66 a více
21%
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Dotaz č. 4: Frekvence účastí na mších sv. 

 

Počet odpovědí: 206 

Frekvence Počet odpovědí 

Jednou měsíčně 10 

Každou neděli 
a zasvěcené svátky 

187 

Párkrát ročně 9 

 

 

 

 

 

Dotaz č. 5: Účastním se života a aktivit farnosti? 

 

Počet odpovědí: 204 

Frekvence Počet odpovědí 

Často 50 

Neúčastním 24 

Občas 78 

Výjimečně 52 

 

Při porovnání dle věku, se nejčastěji 

farních aktivit účastní respondenti 

z věkové kategorie 50–65 let 

 

 

Dotaz č. 6: Jak se cítím ve farnosti, je mi zde dobře? 

 

Počet odpovědí: 201 

 

Je mi ve farnosti dobře Počet odpovědí 

Ano 181 

Ne 11 

Jiná odpověď 9 

 

Na tuto otázku bylo možné odpovědět i doplňujícím textem.  

- u kladných ohlasů s doplňujícím textem (12 odpovědí) převažují důvody osobních 

přátelství, atmosféry, osobního přátelství s kněžími 

Jednou měsíčně; 10

Každou neděli a zasvěcené svátky; 187

Párkrát 
ročně; 9

Často; 50

Neúčastním; 
24Občas; 78

Výjimečně; 52

Ano; 181

Ne; 11
Jiná odpověď; 9
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- u záporných ohlasů s doplňujícím textem (9 odpovědí) převažují důvody jako pocit 

osamělosti, farnost opouštějí lidé, velká farnost (preference menších farností), objevují 

se zde i pozdní začátky mší. sv. – tato výhrada je i v dotazu č. 14 

- u dotazů „ano, ale s výhradou“ (4 odpovědi) jsou dodatky typu bylo to lepší, příliš tradiční, 

malá angažovanost a zájem o dění 

 

Dotaz č. 7: Jaké uvedené aktivity využíváte nebo byste využili? 

  

Počet odpovědí: 201 (bylo možno vybrat více aktivit najednou) 

Aktivita Počet kladných odpovědí 

Noc kostelů 110 

Přednášky teologů a odborníků z různých oblastí 91 

Farní den 82 

Poutní zájezdy 81 

Hudební program (Půlhodina s varhanami apod.) 77 

Duchovní cvičení 75 

Poznávací nebo relaxační výlet (ne poutní) 67 

Různá farní společenství 63 

Možnost duchovního rozhovoru 62 

Pravidelné adorace 57 

Večery chval 54 

Smažení vaječiny 51 

Rodinná olympiáda 49 

Mše sv. pro děti ve všední den 25 

využil/a bych možnost odvozu na mši sv. nebo farní akce 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

75

57 54
62 63

91

49

82

51

110

77 81
67

12
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Pro respondenty byla možnost navrhnout až dvě nové aktivity:  

- přijetí jinakosti bez předsudků, meditace 

- nedělní mše sv. aby byla rozdělena pro děti/ jako ve farnosti Místek 

- setkání nad Biblí a duchovní obnovy 

- při dětských mších místo kázání divadelní scénky 

 

Dotaz č. 8: Uvítal/a bych otevření farního kostela alespoň v letním období? 

 

Počet odpovědí: 187 

Otevření FK Počet odpovědí 

Ano 130 

Ne 57 

 

Při členění dle věku nebo pohlaví se 

poměr odpovědí výrazně nemění. 

 

 

Dotaz č. 9: Uvítali byste anonymní/neanonymní „schránku důvěry“ ve farnosti? 

 

Počet odpovědí: 175 

Schránka důvěry Počet odpovědí 

Ano 118 

Ne 57 

 

U této otázky v seniorském věku 

výrazně klesla potřeba: 46 % 

respondentů nad 66 let nepožaduje. 

Naopak nejvyšší potřeba je 

u respondentů v produkčním věku.  

 

Dotaz č. 10: Jsem dostatečně informován/a o dění ve farnosti? 

 

Počet odpovědí: 187 

Dostatečná informovanost Počet odpovědí 

Ano 150 

Ne 37 

 

U této otázky v seniorském věku 

výrazně klesla nespokojenost: jen 8 % 

respondentů nad 66 let.  

Ano; 130

Ne; 57

Ano; 118

Ne; 57

Ano; 150

Ne; 37
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Dotaz č. 11: Uvítali byste ve farním časopisu nové rubriky (např. knižní tipy)? 

 

Počet odpovědí: 161 

Nové rubriky ve farním 
časopisu 

Počet odpovědí 

Ano 91 

Ne 70 

 

Navrhované rubriky:  

- opravy, finance 

- knižní tipy 

- postup, jak by měla vypadat svátost smíření a také jak se modlit před a po svatém 

přijímání 

- rubrika, v níž by byli představováni členové farnosti, kteří nám něčím slouží 

- dění ve farnosti Místek 

- informace ohledně budoucího dění ve farnosti (chystané akce) 

- zajímavá poutní místa u nás i ve světě 

- např. osobní příběhy i z doby totality, připomínka důležitých st. svátků (28. 9., 28. 10., 

17. 11.) 

- vyjádření papeže Františka k aktuálnímu dění. Mohl by vycházet méně častěji, ale 

obsahově pestřejší i pro turisty 

- akce pro mládež 

- texty od Maxe Kašparů 

- svědectví, zkušenosti ze života s Bohem 

- výstupy z jednání pastorační rady (pokud ji ještě máme), o čem se jednalo a reakce 

členů 

- představení laiků, kteří se podílejí na přípravě a průběhu bohoslužeb a zajištění chodu 

farnosti 

 

Kritické ohlasy:  

- jiná koncepce a vzhled – málo aktuální – nudný – vzhled a provedení nezajímavé 

- doporučuji zrušení farního časopisu. Ponechala bych jen info, kdo se křtem zařadili 

do farnosti, kdo přijal svátost manželství, kdo nás opustili a seznam činností a aktivit 

na měsíc dopředu. Uvést v ohláškách.  Pro ty, kdo nemají internet a nemají možnost 

výtisku, tak zajistit v papírové podobě. 

- doporučuji zrušit Farní časopis, postačí zřídit na farním webu záložku "Aktuality" 

s měsíčním updatem, záložku "Plánovací kalendář" na daný rok, záložku "Ohlášky" 

s týdenním updatem a "Ostatní info" např. knižní tipy apod. 

- změnit grafiku časopisu i formát 

- měly by to být informace bez kreslených malůvek 

  

Ano; 91

Ne; 70
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Dotaz č. 12: Farní web: navštěvuji jej? 

 

Počet odpovědí: 193 

Navštěvuji farní web Počet odpovědí 

Ano 168 

Ne 25 

 

 

Se zvyšujícím se věkem procento návštěvnosti webu neklesá. Rozdíl mezi muži a ženami 

rovněž není markantní.  

- 73 % respondentů jej považuje za přehledný 

- 59 % respondentů je přesvědčeno, že obsahuje dost informací pro turisty a návštěvníky 

města 

- 11 respondentů by bylo schopno pomoci při tvorbě nebo úpravě webu 

Respondenti měli možnost přidat návrhy nebo výhrady k webovým stránkám:  

- neaktuálnost informací na webu 

- nepřehlednost, komplikované hledání 

- špatné zobrazování na mobilních zařízeních 

- chybí komentář k evangeliu a přehled biblických textů 

- neaktivní odkazy 

- chybí fotografie z farních akcí 

- informace z farní a ekonomické rady 

- nevymýšlet vymyšlené a poupravit existující webovky katedrály a upravit na lokalitu 

Frýdek (finanční úspora). Stránky mají pěknou strukturu. Rozdělení farník/návštěvník. 

http://farnostmostrava.cz 

- chybí seznam společenství 

- vytvořit team, který by systémově a komplexně zpracovával údaje 

- teologické okénko s odkazem na zajímavé přednášky a youtube, dále chybí mi třeba 

odkaz na signály.cz 

 

Dotaz č. 13: S čím jsem ochoten pomoci? 

 

Respondenti měli možnost výběru mezi aktivitami, kdy každý mohl zatrhnout více odpovědí:  

 

Aktivita 
Počet kladných 

hlasů 

účast na mimořádných brigádách a úklidech 103 

pomoc při pořádání akcí farnosti 91 

úklid kostelů i mimo obvyklý režim 54 

zpěv, hudební doprovod 32 

občasná technická výpomoc (drobné opravy, údržba apod.) 29 

mohu nabídnout odvoz na mši sv. nebo farní akce někomu z farnosti 23 

poskytnout květiny pro výzdobu kostelů 19 

Ano; 168

Ne; 25
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farní časopis: být členem redakční rady – občas přispět článkem apod. 18 

jsem odborníkem v určité oblasti a mohu poskytnout odborné 
konzultace apod.  

12 

Výčet výše uvedených odborností:  
- dětské lékařství 
- gynekologie 
- horolezení 
- jsem ochotna pomoci s různými "aktivitami" a myslím, že tuto "pomocnou ruku" 

nabízím. Mohu poskytovat také odborné konzultace, ale vzhledem k tomu, že den 
má "jen" 24 h a rodina je velká:-), mohu jen v rámci svého pracovního úvazku:-) 

- jsem trenérka paměti, nabízím "hrátky s pamětí“ s nejen křesťanskou tématikou 
- konzultační činnost v lékárně  
- opravy kostelů, využívání dotací  
- programování, databáze, ... 
- programování, databáze, jazykové korektury českého jazyka, komunikace v AJ, 

tlumočení 
- speciální pedagog 
- terapeutická pomoc  
- realizace výběrových řízení nejen dle ZZVZ 

 

Další návrhy pomoci:  

- lektorská služba 

- farní kavárna 

- naslouchání 

- pomoc v kuchyni, napečení buchet 

- modlitba růžence přede mší sv. 

- práce kolem Baziliky 

- kreativní tvorba s dětmi 

- účast ve skupince dobrovolníků, která by navštěvovala seniory 

- úprava zeleně kolem kostela, záhony  

 

Dotaz č. 14: S čím jsem ve farnosti nespokojený? 

 

Počet odpovědí: 55 

Jedná se o otevřený dotaz, tedy respondenti byli vyzváni, aby formulovali jednotlivé body 

sami. 

- neaktivní mládež 

- častou stížností jsou pozdní začátky mší sv. a lidé pak nestihnou MHD 

- výhrady k hudbě  

o jsou ale i požadavky na hudbu scholy i mimo neděle 

o některým nevyhovují konkrétní varhaníci apod. 

- velmi časté jsou stížnosti na informovanost, výstupy z rad (pastorační, ekonomické) 

- vztahy ve farnosti, anonymita 

- zvuk a srozumitelnost žalmů, kázání a čtení v kostele pro starší (lidi se sluchovou 

vadou) 

- obsahy kázání 

Jednotlivé odpovědi jsou uvedeny v příloze této zprávy. 
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Dotaz č. 15: Co mi ve farnosti chybí? 

 

Počet odpovědí: 63 

Jedná se o otevřený dotaz, tedy respondenti byli vyzváni, aby formulovali jednotlivé body sami. 

Časté náměty: 

- duchovní cvičení 

- konání pravidelné akce pro neformální setkávání lidí (farní kavárna, „babičky na drby“, 

mezigenerační setkání apod.) 

- poskytování informací o akcích a plánech do budoucna 

- poskytování informací ekonomického charakteru 

- frýdecké poutě – větší propagace 

- vytvořit informační materiály, které budou volně přístupné v kostele a na webu, které 

obsahují popisy a vysvětlení jednotlivých svátostí a běžně a automaticky prováděných 

úkonů v kostele  

Jednotlivé odpovědi jsou uvedeny v příloze této zprávy. 

 

 

Dotaz č. 16: Měl/a bych zájem o pravidelné setkávání farnosti s kněžími, kde by byly 

zodpovězeny dotazy a představena koncepce a plány na další období? 

 

Počet odpovědí: 145 

Nové rubriky ve farním 
časopisu 

Počet odpovědí 

Ano 97 

Ne 48 

 

Respondenti ve věkové kategorii 66+ již 

o tato setkávání zájem nejeví (52 % 

nemá zájem o setkávání). 

 

 

  

Ano; 97

Ne; 48
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4. Závěr 
 

S ohledem na snížení počtu návštěvníků bohoslužeb po období uzavřených kostelů kvůli  

covid-19, můžeme předpokládat, že odpovědi odevzdalo cca 30–40 % stávajících členů farnosti.  

Výsledky dotazníkového šetření tak lze považovat za relevantní. Rovněž věkové rozložení 

respondentů není homogenní.   

Z dotazníkového šetření vyplynulo:  

- lidé mají velký zájem o neformální vzájemné setkávání a navazování osobních kontaktů 

mezi členy farnosti  

- mají zájem o stávající i budoucí možné farní akce  

- jsou ochotni se aktivně podílet na chodu farnosti 

- o život ve farnosti se zajímají 

- požadují informace 

- mnozí vznáší i kritické připomínky ke konkrétním věcem: 

o anonymita ve farnosti 

o výhrady k provádění jednotlivých služeb ve farnosti 

 

Výstupy z dotazníkového šetření budou využity v další práci synodálních skupinek, ke kterým je 

možné se stále připojit.  

 

Ve Frýdku-Místku dne 17. 1. 2023 

 

Zpracovali:  

Blanka Křížková, Magdaléna Kocychová, Ludmila Pavlíková, Dagmar Rumianová, Lucie 

Minářová, Ondřej Palovský, Jiří Štefek, Ivona Štefková 

 

 

Poznámka:  

V případě potřeby vyhodnotit nějaký dotaz vícekriteriálně (např. jak odpovídali respondenti 

na dotaz X, kteří na dotaz Y odpověděli „ANO“) nebo dle jiného parametru (muži, ženy, 

jednotlivé věkové skupiny) napište svůj požadavek na mail ivona.stefkova@gmail.com.

mailto:ivona.stefkova@gmail.com


5. Příloha 

Odpovědi na dotaz č. 14: S čím jsem ve farnosti nespokojen 
 

- Chrámový sbor a zpěv na mši v 10 h v neděli. 

- Byl jsem členem synodních skupin a s výstupy jsem spokojen. 

- Částečná anonymita. Nevyužíváni nabízených možností a aktivit i těmi farníky, kterým 

stále něco chybí. 

- Dát lidem na vědomí, že kněz odchází ze zpovědnice 10 min. před mší sv., aby se 

připravil, aby mše začala přesně, jinak nestihneme autobusy a raději zůstaneme doma 

u PC. Více tolerance všech, zvláště teď, když je večer tma. 

- Farnost se dělí na oblíbence a buňky, ostatní nejsou vyslyšeni. 

- Farnost se stává spíše poutním místem a má pomalou dynamiku. Ostatní farnosti 

začínají nabízet pestřejší duchovní program. 

- Chtěla bych být plně součástí katolické farnosti, ale nesouhlasím s přístupem k LGBT 

komunitě, k přežitým zásadám typu sexuální abstinence před svatbou nebo 

nesmyslům ohledně antikoncepce. Chtěla bych, aby byla církev více feministická 

a nerozhodovali o všem jen "staří muži". Vadí mi útoky na jakékoliv menšiny, například 

panely visící v Mariánském kostele, které jsou vyloženě rasistické a plné 

nepodložených blábolů. Chybí mi obecně láska ke všem bližním (a třeba i k přírodě, 

která je lidstvem devastována), empatie a otevřenost, místo toho cítím spíše frustraci 

z pokryteckého dodržování jakýchsi dávno přežitých zásad.  

- Chybějící mše Lískovec, nebo Staré Město o Velikonocích. 

- Jednání některých osob, které dávají najevo svůj prim, někdy vedoucí až k mobbingu. 

Vyhazují člověka v kostele z lavičky z důvodu, že je to jeho místo, nebo si tam chce 

umístit svou rodinu. Řeknou, že do jejich okruhu nepatřím, mají svou pravdu. 

Vykřikování po celém kostele na lidi, aby se zapojili do předříkávání růžence. 

- Jsem nespokojená, s jakou neúctou někteří věřící přijímají Krista v eucharistii. Kněží 

by více měli na tohle upozorňovat. V této tak náročné době by kněží měli vybízet věřící 

k modlitbě a pokání.  

- Kázání. 

- Kněží by už měli říct, že by se už mělo přijímat do úst, myslím si, že by bylo dobré 

upozornit křesťany koho vůbec přijímají. 

- Malá informovanost pro veřejnost. Ve farnosti probíhají např. různá setkávání, 

o kterých ví jen vybraná skupina lidí, nejsou zveřejněny na webu a člověk se o nich 

dozví jen náhodně přes např. známého od známé. Pokud člověk hlavní farníky nezná, 

nemá moc možnost se zapojit. Pokud se v ohláškách objeví např. možnost přidat se 

do sboru, nikde není uvedena kontaktní osoba a telefon. Uvítala bych ve farnosti více 

společenství, např. pro malé děti, pro rodiče, více farních akcí na bázi pravidelného 

setkání. 

- Malá otevřenost farnosti směrem ven i pro hledající. Malé zapálení kněží pro své 

povolání.  

- Malý zájem kněží o život v rodinách, společenstvích. 

- Modrá světla jako vánoční výzdoba. Zvolila bych bílé světlo. 

- Momentálně neaktivní mládež. 

- Neaktivní mládež.  

- Nedělní mše sv. v 10 hod.  by měla být rozdělena s katechetem v sakristii. Nejenom já, 

ale více lidí vypozorovalo úbytek frýdeckých farníků, kteří začali navštěvovat jinou 

farnost. 

- Nedostatečná komunikace. 



Stránka 14 z 17 

 

- Nejde knězí dobře rozumět. 

- Nekázeň malých dětí a netečné přihlížení jejich rodičů. 

- Někdy mikrofon hůře přenáší zvuk tak, aby bylo rozumět. 

- Nelíbí se mi hudební doprovod některých varhaníků. Všímám si, že se za poslední 

dobu velmi snížila účast na těchto bohoslužbách. Již to není to, co to bývalo, a to 

ve všech ohledech. Uvítala bych hudební doprovod, který by celé mši dodal tu 

správnou atmosféru a lidé by odcházeli ze mše s úsměvem jak na rtech, tak na duši. 

Ráda navštěvuji mše, kde hraje schola, avšak z důvodu dalších povinností mi tento 

pozdější čas nevyhovuje. 

- Nemám pochopení pro uzavírání Baziliky na zimní období, uzavřený kostel není kostel.  

- Nemožnost ovlivnit zásadní změny ve svých kostelích. 

- Nemyslí se na ty, kteří nemají internet nebo neumí pracovat s PC. Nelíbí se mi umístění 

obětních darů ve FK – je to nedůstojné. 

- Nespokojenost ohledně mše sv. každou neděli v 10 hodin. Jedná se o kázání, které by 

mělo být rozděleno pro děti a dospělé jako najdeme např. v Místku. Kázání by mělo 

trvat max 10 minut a být výstižné, aby si z toho člověk něco odnesl. Všímám si velký 

odliv farníků, kteří odešli právě z těchto důvodů. Hlavní nedělní mše sv. v 10 hodin by 

se neměla nazývat dětská, protože člověk, který pracuje, si chce odpočinout přes 

víkend, a ne vstávat na 8 hodin na mši nebo jít na večerní, když je další den práce. 

- Nevšímavosti farníků mimo kostel. Stačí jen milý úsměv nebo pozdrav. Ale vše je 

v lidech. 

- Nízká informační úroveň Svatojánského hlasu. 

- Nízká účast na mších. 

- Nutno se systematicky věnovat dětem a mládeži. 

- Oproti jiným farnostem zde chybí nabídka určité formace (vzdělávání: Katechismus, 

Biblické hodiny, evangelizační kurzy), duchovní obnovy apod. 

- Osobně se mi moc nelíbí dětské mše, chybí mi tam i nějaký prostor pro dospělé. Velmi 

se mi líbí, jak dětské mše vede otec Mirek na Pražmě.  

- Parkování aut v areálu Baziliky na trávníku – porušování zákazu vjezdu. 

- Pramalé anebo žádné zveřejněné výsledkové výstupy pro farníky z projednávání farní 

rady. 

- Přijde mi, že do některých aktivních aktivit farnosti je oslovován stejný okruh lidí. 

Ti mohou při pohledu na to, že jiní se sami nepřihlásí či je nedostatek aktivních 

spolupracovníků, mít pocit, že nemohou říci objektivní ne. Pak hrozí "vyhoření". 

- Přenos zvuku – hůře je rozumět slovům žalmu (hlasitost je dobrá). 

- S anonymitou ve farnosti.  

- S dlouhými nesrozumitelnými nicneříkajícími kázáními. 

- S hospodařením s penězi. 

- S ničím... 

- S přehledností webu. 

- Sama se sebou, měla bych se více a aktivněji zapojit do života farní rodiny. 

- Slabá informovanost, absence diskuse farníků o farních záležitostech. 

- Špatná informovanost, nevím, kdo je za co kompetentní. 

- Tím, že spolupracuje ve farnosti pouze omezený počet lidí, kteří mají i své jiné 

povinnosti, záliby, zájmy, na tyto se jim již nedostává čas. Pokud člověk vstává každý 

den před 5. hodinou ranní, domů dorazí z důvodu dojíždění do zaměstnání nejdříve 

kolem 17. hodiny, několikrát v týdnu i později, není dlouhodobě v jeho silách věnovat 

se pravidelně životu ve farnosti, trpí tím i jeho osobní duchovní život – nestíhá 

požadavky na něj kladené, neumí odmítnout a podepisuje se to i na jeho zdraví... 

Pokud jsou děti v rodině, může se aktivit účastnit jen jeden a může docházet 

i k ochladnutí vztahu v manželství. 
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- Uzavřená církevní menšina. Netolerance jiných alternativních přístupů k vedení 

církevního života. Nesrozumitelné mše některých kněží.  

- V dotazníků postrádám otázku: "S čím jsem spokojený a za co chválím" 

- V ohláškách zdůraznit více některé důležité nebo mimořádné aktivity. 

- Varhaníci – není rozumět, artikulace žalmů, někteří nedodržují předepsaný rytmus 

písní!  

- Velice mě mrzí, že mše na 8 hodin nejsou také doprovázeny scholou, jelikož se mi 

nelíbí hudební doprovod varhaníků.  

- Velmi hlasitá hudba. 

- Výběr finančních darů při mši. 

- Vybírání peněz by nemuselo být během mše, uvítal bych jinou formu (např. kasičku 

u vstupu do kostela). 

- Ztráta morálních hodnot. 

 

Odpovědi na dotaz č. 15: Co mi ve farnosti chybí 
 

- Chybí mi nové neokoukané akce, přednášky zajímavých lidi, více vytáhnout farnost 

do normálního života, vadí mi církevní distanc od běžného života, nadřazenost církve. 

Chybí mi dětský koutek během nedělních mších svatých. 

- ...chybí mi zde otázka, s čím jsem ve farnosti "spokojený"...  

- Zřízení statického platebního terminálu platebního terminálu v Bazilice. 

- Vkusné propagační předměty kostelů farnosti (magnetky, svíčky, turistické známky 

apod.). 

- O dušičkách opětovné sloužení mše sv. v kostele sv. Jošta. 

- Akce pro obyčejné lidi. 

- Aktivity stmelovacího charakteru, které nemusí byt nutně duchovní, např. sportovně 

zaměřené, jak pro dospělé, tak pro děti. 

- Babičky na drby. 

- Boží muka, kapličky, zastavení aj. Informace o trasách v blízkém okolí farností pro pěší 

rozjímání pěknou krajinou a možnost modlitby v cíli “osobní pouti”. 

- Byl jsem členem synodních skupin, a s výstupy jsem spokojen. 

- Celodenní páteční adorace. 

- Dostupné veřejné WC. 

- Duchovní cvičení. 

- Duchovní cvičení; prostor pro mládež, kde by se mohla scházet "jako doma" a podpora 

evangelizace mladých kněžími. 

- Duchovní obnovy, obnovy pro manželské páry, přímluvná modlitba. 

- Farní rada by se měla zabývat podněty z řad všech lidí. Např. možnost vkládat do zpráv 

na webu města apod.  

- Chybí mi a chtěla bych, aby kázání dokázala převést hlavní myšlenky Písma pro využití 

v současném životě. Přeci se dnes žije jinak než v době, z které Písmo pochází, a tudíž 

nelze vše, co je psáno, dnes praktikovat.  

- Chybí mi zde více života a projevování se při mších svatých od kněží. Přijde mi to jako 

stereotyp s žádnou energií. 

- Chybí místo pro poutníky a pro setkávání farníků. Bazilika není označená znakem 

na fasádě – viz Bazilica minor sv. Ludmily v Praze na Vinohradech. Chybí občerstvení 

pro poutníky – stánek s kávou, čajem, drobným pečivem k zakoupení. 

- Jak zaujmout lidi, dokázat je nadchnout pro nějakou aktivitu či službu. 
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- Komunikace a zapojení farníků do práce – ne drahé firmy, větší duchovní důraz 

na frýdecké poutě.  

- Malá cukrárna po mši sv. (káva s přáteli). 

- Místnost ke zpovídání. 

- Např. pro dnešní dobu aktuální a důležitá modlitba k P. Marii všech národů. 

- Např. malá "propagace" poutního místa. 

- Návštěvy kněží v rodinách. 

- Nedělní kázání v 10 h víc směřované pro dospělé a pro děti nechat katecheta, jak to 

funguje ve farnosti Místek. 

- Neformální setkání s knězem po mši před kostelem. 

- Nějaké častější setkávání... farní kavárna? 

- Někdy úsměv, pozdrav, objetí, ... 

- Neznám momentální situaci, ale možná by stálo za pokus zapojit i mládež z internátu 

do akcí přes týden. Z osobní zkušenosti matky vím, jak ty 3–4 roky mimo domácí 

farnost mladé ovlivňují, zejména negativně. 

- Otevřené kostely každý den.  

- Otevřenější a vřelejší vzájemné vztahy mezi farníky a mezi kněžími a farníky. 

- Pomoc lidem "na okraji". 

- Pořád dáváme podněty a nic se neděje. 

- Pořádný chrámový sbor, akce pro osamocené. 

- Pravidelné informování o plánech do budoucna, co se chystá. 

- Prostor pro neformální setkávání farníků. 

- Připravená kázání kněží. 

- Přivítala bych výklad a upozornění, jak správně a požehnaně a s užitkem prožít mši sv.  

- Rád bych se zúčastnil další přednášky manželů Zajíčkových ohledně vztahů, 

manželství apod. 

- Setkání. 

- Setkání nad Písmem svatým. 

- Spojení mezi generacemi možná i větší zázemí po mši. 

- Společné výlety. 

- Transparentní rozhodování.  

- Transparentnost – nevím, kde najít informace o jednáních farní nebo pastorační rady 

(např. zápis), informace o hospodaření farnosti – příjmy a výdaje, kolik stojí běžný 

provoz, jakým způsobem se rozhoduje o mimořádných výdajích, investicích, ... 

- U poutí k Panně Marii Frýdecké se nezpívají písně k ní, ani modlitba k ní, ani prosby. 

Není možno u těchto poutí zakoupit malou svíci s vyobrazením sochy Panny Marie 

Frýdecké.  

- Uvítal bych obnovení dřívějších tradic, jako např. výzdoba májového oltáře v květnu 

(v některých farnostech podobným způsobem zdobí oltář ke cti Nejsv. srdce Ježíšova 

v červnu. Klasický průvod s baldachýnem v den slavnosti Těla a Krve Páně nebo 

zahalování oltářního obrazu na hlavním oltáři v době postní. Pravidelné lidové misie.  

- Uvítala bych mši, na které by hrála schola chvály jako doprovod, ale zároveň by to 

nebyla mše zaměřená na děti. Chybí mi zde větší možnosti pro mladé lidi. Donedávna 

jsem na mších potkávala věřící i ze své věkové kategorie, ale nyní je věkový průměr 

50+. Spousta mladých zřejmě odchází a myslím, že jedním z důvodů jsou právě 

nedostatečné možnosti pro mladé, které by život ve farnosti pro ně dokázaly 

"zatraktivnit". Chápu, že členové scholy jsou také limitováni svým volným časem, ale 

pro lidi, kteří neumí (stejně jako já) zpívat, je jejich doprovod při mši obrovským 

duševním obohacením :-).  

- Vedení mládeže. 
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- Velice bych uvítala umístění klekátka při sv. příjímání, aby mohli věřící, kteří si to přejí, 

přijímat Krista v eucharistii v kleče. Dále bych si přála umístění k soše Panny Marie 

Fatimské také obraz Matky všech národů a zavedení modlitby k Matce všech národů 

po modlitbě sv. Růžence nebo po mši svaté. 

- Větší jiskra, která by přivedla frýdecké farníky opět zpět. 

- Větší kontakt frýdeckého děkana s frýdeckými farníky. Mnoho frýdeckých farníků ani 

nezná, kdo je a kde sídlí frýdecký děkan. 

- Větší propagace a oslava našich frýdeckých poutí. 

- Větší prostory pro společné akce.    

- Více akcí, kde se můžeme sejít. 

- Více kněží. 

- Víkendovky, akce pro mládež. 

- Vstup na věž a do krypty. 

- WC 

- Zachovat mše svaté a svátost smíření. 

- Zájezdy.  

- Zpřístupnění kostela i přes den.  

- Zveřejnění odpovědí k žalmům na viditelném místě a tím větší účast věřících 

na bohoslužbě, jako mají v jiných farnostech. 


