HLÁŠENÍ O ÚKONECH DUCHOVNÍ SPRÁVY ZA ROK 2018
Farnost / rektorátní kostel
vyplňte zkrácený název (dle Katalogu);
nepoužívejte razítko
......................................................................

Děkanství

Změny v církvi

Společenství ve farnosti – osoby

počet návratů do církve
(ti, kdo již v minulosti
v katolické církvi byli) .................................

počet osob v nějakém
společenství – celkem ...................................

počet přestupů z jiných
křesťanských církví .......................................
počet výstupů z církve
(ti, kdo požádali o „oficiální“
potvrzení o výstupu) .....................................

......................................................................

Křty
do 1 roku ......................................................
od 1 let (včetně) do 7 let ...............................

Nedělní bohoslužby
mše svaté a bohoslužby slova
včetně poutních mší s nedělní platností,
vyjma slavností, jež nepadnou na neděli
(příklad: v neděli 1 mše – vyplňte 52)
počet mší sv. s nedělní platností za rok 3

od 7 let (včetně) do 14 let .............................

•

v sobotu ve farním kostele .......................

od 14 let (včetně) ..........................................

•

v sobotu jinde ..........................................

celkem1 .........................................................

•

v neděli ve farním kostele ........................

Katechumeni
starší 14 let, kteří byli letos přijati mezi
katechumeny liturgickým obřadem
počet osob ....................................................

Svaté přijímání
první sv. přijímání ........................................

Biřmování 2
počet osob, jimž byla svátost
udělena přímo ve farnosti .............................
počet farníků, kteří byli
ve farnosti připravováni ................................

Sňatky
s platností i pro stát:
• mezi katolíky ...........................................
•

mixta religio, disp. cultus ........................

jen s církevní platností
(sanace, konvalidace,
po civilním obřadu):
• mezi katolíky ...........................................
•

mixta religio, disp. cultus ........................

celkem1 .........................................................

Pohřby
celkem ..........................................................

v neděli jinde ...........................................
počet bohoslužeb slova 4
(nahrazujících mši s nedělní platností)
za rok 3
• v sobotu ve farním kostele .......................
•

•

v sobotu jinde ..........................................

•

v neděli ve farním kostele ........................

•

v neděli jinde ...........................................

•

z toho mladých 14–26 let ........................

•

z toho seniorů od 65 let ...........................

Společenství ve farnosti – skupiny7
počet skupin
zaměřených na modlitbu ...............................
liturgických (schola, ministranti) ..................
zaměřených výhradně na mládež ..................
zaměřených na katechezi dospělých .............
zaměřených na katechezi seniorů .................
zaměřených na přípravu na svátosti ..............
počet skupin s knězem ..................................

Katecheze a výuka náboženství 8
na území farnosti, ne církevní školy
předškolní děti

•

ZŠ 1. stupeň (ve škole)

ve farním kostele ...........................................
jinde ..............................................................

bohoslovců
• diecézních ................................................
•

řeholních ..................................................

Filiální kostely a kaple
započítejte pouze ty kostely a kaple,
kde se alespoň 1x za rok
slaví nedělní bohoslužba 6
církevní - počet .............................................
ostatní - počet ................................................

skupin ...............

ZŠ 1. stupeň (na faře aj.) • osob ..................
•

ZŠ 2. stupeň (ve škole)

skupin ...............

• osob ..................
•

skupin ...............

ZŠ 2. stupeň (na faře aj.) • osob ..................
•

SŠ (ve škole)

Seminaristé
uvádějí se v té farnosti,
kde obdrželi doporučení ke studiu

skupin ...............

• osob ..................
•

Nedělní návštěvnost 5
obvyklý počet účastníků na všech
bohoslužbách s nedělní platností
o běžném víkendu

• osob ..................

• osob ..................
•

SŠ (na faře aj.)

skupin ...............

• osob ..................
•

mladí dospělí (na faře)

skupin ...............

skupin ...............

• osob ..................
•

skupin ...............

Vyučující náboženství a katecheté 8
vyučujících na státních školách
• kněží a jáhnů ...........................................
• laiků .........................................................
vyučujících mimo školu (na faře aj.)
• kněží a jáhnů ...........................................
• laiků .........................................................
počet katechetů-laiků
působících ve farnosti celkem ......................

V .....................................................................

dne ....................................

....................................................................
farář / administrátor

VYSVĚTLIVKY – POKYNY
Tento dotazník slouží jako jeden z podkladů pro „Statistický sběr dat o pastoraci v jednotlivých diecézích“ (pro ČBK)
a pro „Annuario Statistico Ecclesiae“ (pro Vatikán).
I když jsou mnohé vysvětlivky uvedeny přímo u jednotlivých údajů, prosím vás, abyste si přečetli níže uvedené pokyny
a usnadnili tak zpracovávání dat.
OBECNÉ POKYNY
Použijte letošní formulář – liší se výrazně od dřívějších formulářů (zejm. v oddílu Společenství a Výuka náboženství).
Předloňský nebo ještě starší formulář je nepoužitelný.
Při zpracování se mnohem lépe čtou formuláře vyplněné ručně – jednotlivé údaje totiž nesplývají s ostatním textem.
Počítač nebo psací stroj použijte pouze v případě, že je pro vás tato forma vyplnění opravdu výrazně pohodlnější.
Nulové řádky nechte volné, příp. použijte vodorovnou čárku „–“. Vepisované nuly jsou nepřehledné.
Vepisujte do políček pouze čísla. Jakýkoli jiný text (s výjimkou názvu farnosti a děkanství) formulář znepřehledňuje,
zpracování komplikuje a bude ignorován – formuláře se zpracovávají na počítači.
REKTORÁTNÍ KOSTELY
Rektorátní kostely nevedou matriky pokřtěných, oddaných ani pohřbených, proto tyto údaje zůstanou nevyplněny.
Nedělní bohoslužby a nedělní návštěvnost v rektorátním kostele se samostatnou duchovní správou vepište do kolonek
označených „ve farním kostele“ (pro pět rektorátních kostelů se netiskne odlišný formulář).
Rektoři kostelů předají vyplněný formulář s předstihem příslušnému faráři (administrátorovi), aby měl přehled o aktivitách na území své farnosti; ten si může pořídit kopii a originál předá na biskupství. Údaje uvedené na formuláři
rektorátního kostela již nezahrnuje do formuláře farnosti (pokud však rektorátní kostel uvedl „matrikový“ údaj, který
se zapisuje ve farní matrice, je třeba jej na formuláři rektorátním zrušit a připočítat k údajům farním).
POKYNY KE KONKRÉTNÍM POLOŽKÁM
1. Křty, sňatky – součty musí souhlasit, jde o matrikové údaje. Pokud nastane rozdíl, je nutno počítat s telefonickým
(e-mailovým) dotazem pro upřesnění.
2. Biřmování – „přímo ve farnosti“ znamená bez ohledu na to, do které farnosti biřmovanci patří nebo kde se připravovali. Údaj „ve farnosti připravováni“ zahrnuje všechny připravované bez ohledu na to, kde nakonec svátost biřmování
přijali.
3. Počet bohoslužeb za rok – zahrňte nedělní bohoslužby, příp. sobotní bohoslužby s nedělní platností; nezapočítávejte
však slavnosti, které nepadnou na neděli (tedy vánoční ani velikonoční obřady apod.).
Příklady: Hodnota „52“ odpovídá 1 mši v neděli; „53“ – navíc o jedné neděli další mše jako poutní; hodnota „1“
znamená, že nedělní mše je sloužena jen jedenkrát za rok (např. o pouti).
[Pro znalce: každý 5. až 6. rok má 53 nedělí; přesto prosím pracujte s hodnotou 52, bez dalšího vysvětlování.]
4. Bohoslužba slova – rozumí se nedělní bohoslužba slova nahrazující nedělní mši ve smyslu kán. 1248 § 2 CIC.
5 Nedělní návštěvnost – nezahrnovat mimořádnou návštěvnost o svátcích a poutích. Návštěvnost musí odpovídat nedělním bohoslužbám. Jsou-li ve farním kostele, resp. „jinde“ pravidelné nedělní bohoslužby (aspoň 4 x za rok), bude
vyplněna i účast. Nejsou-li bohoslužby, nemůže být vyplněna ani účast.
Údaj zaokrouhlete, zejm. je-li účast nad 20 osob. Uveďte prosím jediné číslo, v žádném případě nepoužívejte výrazy
„50 – 60“ ani „50, v zimě méně“.
6. Filiální kostely a kaple – započítají se ty, v nichž se alespoň 1x ročně slaví bohoslužba s nedělní platností, a dále ty,
které se opravují, aby se v nich konaly bohoslužby v budoucnu.
7. Společenství ve farnosti – každou skupinu zařaďte jen jedenkrát, a to podle nejcharakterističtějšího zaměření. Počet
skupin s knězem je údaj na zaměření nezávislý.
Upřesnění: za společenství se nepovažují ministranti, kteří pouze odministrují, příp. se sejdou před velkými svátky na
liturgický nácvik. Podobně sbor/schola, která se schází pouze příležitostně před občasným vystoupením.
8. Katecheze a náboženská výuka – údaje vyplňuje ta farnost, na jejímž území činnost probíhá, a to dle stavu ke dni
31. 12.
Ze škol uvádějte pouze státní školy, a to jen ty, na nichž se vyučuje náboženství. Každá škola je započtena jen jednou
farností; vyučují-li na ní katecheté (kněží) z různých farností, započítá je ta farnost, na jejímž území škola leží. Učí-li
katecheta ve více farnostech, bude započten vícekrát.
Údaje u církevních škol nezjišťujte, tyto školy předávají informace jiným způsobem.
Je-li vyplněn počet dětí (studentů), musí být vyplněn i počet skupin (a naopak).
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