
Dotazník farnosti Ostrava – Mariánské Hory pro život farnosti po nouzovém stavu – 1. část. Odpovědi farníků. 

    

Č.  Věk Co jste prožil/a s Bohem a dalšími lidmi z naší farnosti během 
nouzového stavu? 

K čemu podle Vás Bůh vybízí naši farnost nyní po skončení 
nouzového stavu 

1 75 Sledování mše na televizi Noe. K větší pobožnosti. 

2  Mše a pobožnosti s Noe. K větší pobožnosti. 

3 65 Prožila jsem stav coronaviru s Noe. Vracím se zpět mezi lidi. 

4 55 Chyběly mi hodně mše svaté. Sledování televize přímý kontakt nenahradil. 
S lidmi ve farnosti - prakticky žádný kontakt. Vadilo mi, že když se opatření 
uvolňovala, u nás bylo všechno hodně přísné. Jiné farnosti v Ostravě 
fungovaly jinak. 

Přidala bych počet bohoslužeb, alespoň v neděli, na původní stav, jako 
v minulých letech. 

5 65 Sledování TV NOE. Jeden k druhému tolerantní, upřímný nejen po, ale pořád. 

6  Strach o rodinu, blízké, kněze, papeže Františka. Hlubší modlitby, prosby. 
Operaci mé maminky. Smrt našeho Kamila. Sledovali jsme více televizi 
NOE. 

Opatrnosti, lásce, pomoci druhým. 

7 65 Velké sblížení při bohoslužbách, obzvlášť při ranních se sv. otcem.  
S rodinou jsme prožila nádherné obřady sv. týdne s různými modlitbami, 
adoracemi i povídáním, na které není čas, když probíhají obřady sv. týdne. 

Abychom se vrátili k normálnímu životu ve farnosti. 

8 55 O samotě s Bohem, bezpečně, s nadějí a vírou. Paradoxně více setkání s 
rodinou, fyzicky či telefonicky. Objevila jsem stránky webové naší farnosti 
a jsem nadšená. 

Vytrvat ve víře a naději, více komunikovat mezi sebou. A vše, co to  
s sebou nese - ohleduplnost, vstřícnost, neklesat na mysli, nepropadat 
beznaději! 

9 75 Pěknou mši svatou se Svatým Otcem z Říma na TV NOE a pěkné mše svaté 
na TV NOE a pořady. A jsem za to vděčná, že jsem to mohla sledovat. 
Častější setkání s rodinou. 

Radost z účastni na mši svaté ve společenství farníků. Uvědomila jsem 
si, jak je toto naše farní společenství vzácné a vzácné prožití mše svaté. 
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Č.  Věk Co jste prožil/a s Bohem a dalšími lidmi z naší farnosti během 
nouzového stavu? 

K čemu podle Vás Bůh vybízí naši farnost nyní po skončení 
nouzového stavu 

10 65 Více jsem prožívala setkání s Bohem, pozvedlo to moji víru. Nikoho z naší 
farnosti jsem nepotkala, nechodilo se ven. 

K větší modlitbě za druhé. 

11 55  Abychom se semkli kolem Pána Boha ještě více a chránili naši víru. 

12 35 S Bohem větší odcizení, protože jsem neprožívala víru ve společenství.  
S lidmi z farnosti vůbec nic, nikdo se nezajímal, nikdo se neozval. 

Být více spolu. Pomáhat si. Zajímat se o sebe. 

13 55 Častější modlitby v rodině, pravidelné sledování pořadů v TV s nábo-
ženskou tématikou. 

Více využívat návštěvu kostela, vážit si každé mše svaté, které se mohu 
osobně účastnit. 

14 55 Tím, že byla omezená návštěva kostelů, více jsem sledovala přenosy mší 
svatých v TV + rozhlase. 

Abychom si více vážili společného setkávání. 

15 45 Modlitbu. Více se modlit a pomáhat ostatním. 

16 85 Pravidelné mše v televizi a návštěvu kostelíčka, který byl v týdnu 3x 
otevřen a bylo možno přijat svátost, příp. se vyzpovídat. 

K pravidelné činnost tak, jak před nouzovým stavem. 

17 75  Ke společné modlitbě. 

18 35 Velikonoce v rodině. Sledování mše v TV. Aby se církev nedala příště zahnat do kouta těmi opatřeními, které byly 
moc přísné. Očekávám silnější hlas při případném příště, ale to je můj 
názor. 

19 25 Během nouzového stavu jsem se od lidí z naší farnosti i Boha vzdálila. Nedokážu odpovědět. 

20 65 Chvíle krásného, tichého pokoje. Něco takového tu ještě nebylo. Byla to  
i doba vážného zamyšlení se nad sebou: kam jdu a kde jsem, protože 
mnoho lidí odešlo na věčnost. Z farnosti jsem u kostelních mříží potkala  
v té době asi 3 farníky. 

K větší evangelizaci, ale hlavně i k většímu přilnutí k Ježíšovu Srdci, aby 
nás vnější události úplně nerozhodily. 
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Č.  Věk Co jste prožil/a s Bohem a dalšími lidmi z naší farnosti během 
nouzového stavu? 

K čemu podle Vás Bůh vybízí naši farnost nyní po skončení 
nouzového stavu 

21 25 Neprožila jsem vlastně nic. Vždyť jak něco můžu zažít s lidmi z farnosti, 
když jsme všichni byli zavřeni doma. A co se týče Boha, zažila jsem asi ty 
nejsmutnější Velikonoce za můj život. Nemoct je prožít v kostele spolu  
s ostatními a jen je sledovat v televizi bylo pro mě hrozné. 

To opravdu nevím. Ale doufám, že k tomu, abychom se vrátili tam, kde 
se vše zastavilo a abychom tvořili zase společenství. 

22 85 Byla jsem sama doma. Děti mně pomáhaly a sledovala jsem televizi a mši 
svatou. 

Hlavně se modlit. 

23 65 Během nouzového stavu jsem se měla možnost více modlit a sledovat mše 
sv. na televizi NOE. Více jsem vnímala Boha ve své blízkosti. S lidmi z naší 
farnosti jsem měla kontakt přes telefon, kde jsme si sdělovali navzájem 
informace a jiné. 

Abychom si více vážili být přítomni osobně na mši sv., na adoraci a 
společenství s lidmi z farnosti. 

24 45 Prožila jsem Boží přítomnost i v situaci, která byla těžká a neobvyklá. 
Znovu jsem objevila jiné druhy modlitby. S lidmi ve farnosti jsem se stýkala 
spíš náhodně. S rodinou jsme se modlili přes Skype. 

Ke společné modlitbě i mimo mši (třeba i prostřednictvím on-line sítí).  
K prohlubování vzájemných vztahů (i lidských) 

25 25 Online mše super - člověk si vybral čas na mši,  který mu vyhovoval a mohl 
se plně soustředit (po zkušenosti si vybrat i konkrétní farnost) - ocením 
mši v 7.00. Mohla jsem víc hovořit o Bohu s nevěřícím partnerem, díky 
tomu, že byly mše doma atd. :) - SUPER. Znovu jsem objevila kázání od 
Halíka - SUPER. Děkuji za čerstvé info na WEBU :)! SUPER 

Uvítala bych krátké, JASNÉ kázání, které bude k věci bez zbytečných 
emocionálních doplňků. A hlavně o 1 věci racionálně. Skvělá kázání mívá 
otec Lumír Tkáč z Bílovce - jasně, věcně, krátce, o 1 tématu. 

26  Kontakt - členství společ. JVS (Ježíšova velekněžského srdce) za kněze. 
Četba půjčené knihy o P. Marii. Návštěva o. Petra na 1. pátek (sv. při-
jímání). 

Menší rodinná společenství. Zpěvy Taizé (adorace 1. pátek). Zpěvy 
scholy (lehký nápěv) rozšířit při mši pro všechny přítomné. Sobotní 
večerní mše sv. s nedělní platností. 
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Č.  Věk Co jste prožil/a s Bohem a dalšími lidmi z naší farnosti během 
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27 65 Přijal jsem tento čas jako Boží dar k častějšímu a hlubšímu setkávání s Bo-
hem skrze jeho slovo; častěji jsem prožíval slavení eucharistie díky TV Noe 
(i 2x za den). Snad ani na chvilku jsem nezažil strach z pandemie. Dar 
tohoto času jsem mohl využít také k častějším kontaktům s lidmi, zejména 
s těmi v "rizikové" skupině, i když jen telefonicky. I tak to byly rozhovory 
obohacující a potěšující. 

K tomu, co nám konec konců doporučuje papež František, abychom si 
uvědomili, že jsme společenství Božích dětí, vlastně jedna rodina a že 
farnost není omezená jen na skupinu lidí chodících do kostela, ale v na-
šem případě celý městský obvod. Abychom s radostí přijali odpovědnost 
nejen za mladé, ale i ty starší a staré jak v našem společenství křesťanů, 
tak i ve společenství těch zatím anonymních spoluobčanů. 

28 35 S Bohem jsem prožil okamžiky modlitby za druhé, za vysvobození 
z pandemie. S ním jsem prožíval taky chvíle samoty, když jsem nemohl být 
s druhými. Zcela zvláštní byly pro mě Velikonoce a jejich slavení v téměř 
prázdném kostele. Přijal jsem od něj mnohem víc TV NOE jako součást 
svého poslání. S ním jsem nejvíce prožíval, že je s námi stále, v každé 
době, za všech okolností, i když to, co prožíváme, je třeba pro nás zcela 
nevysvětlitelné. Nemožnost setkávat se s farníky, byla pro mě bolestná. 
Došlo mi mnohem víc, že kněžství směřuje k lidem. Poznal jsem, že slavení 
mše sv. je mnohem víc záležitost celého společenství, nejen kněze. 
Zpočátku byl kontakt s farníky jen velmi omezený. Snažil jsem se více 
komunikovat přes farní web, vývěsku, poskytovat jasné informace, nést 
zodpovědnost za zachovávání pravidel tak, abych to nerozdělovalo 
farníky. Snažil jsem se otevřít kostel aspoň pro soukromou modlitbu. Když 
už to bylo možné, nabídl jsem možnost přijetí svátosti eucharistie a 
smíření. Využil jsem času k úpravám na faře. Byl to čas, kdy jsem přemýšlel 
na tím, jak po skončení nouzového času žít, pracovat, utvářet vztahy a 
vytvářet budoucnost. 

Určitě k hlásání evangelia a přivádění druhých ke Kristu. Snad také 
k tomu, abychom se nejen setkávali, ale také více pracovali jeden pro 
druhého, pro naše okolí. Snad taky k tomu, abychom vyšli ze svých 
vlastních skupinek a snažili se oslovit ostatní. Zajímali se jeden o 
druhého. Abychom nežili ze vzpomínek, ale více pracovali pro 
budoucnost. Sním o farnosti, kde různí lidé budou podle svých 
schopností a darů sdílet námahu, radosti a zodpovědnost za šíření 
Božího království. Nemyslím si, že se dá křesťanský život přesunout do 
online prostoru, ale snad bychom také tento prostor mohli sdílet a 
naplnit zvěstí evangelia. Rozšířit naše prožívání křesťanské víry i mimo 
zdi kostela, abychom při zavřeném kostele a životě bez svátostí věděli, 
že něco podstatného nám schází, ale nezastavil se náš život s Bohem, 
ani s farníky.  Mít ve farnosti mnohem víc kulturu malých „buněk“, kde 
se křesťanství žije v praxi na všech rovinách každodenního života. 

29 -14 Modlitba s kamarádkama. Nevím. 

30 -14 Modlitba s děvčaty přes Skype. Nevím. 

31 25 Jsem z jiné farnosti, zdejší kostel navštěvuji příležitostně.  
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32 55 Potřebný klid, více osobnější a hlubší setkávání s Bohem při oline 
přenosech mší sv., zároveň přitom virtuální sekávání s lidmi, které 
neznám, ale jsou součástí církve - uvědomění si a prožití společenství 
všech v církvi. Věděla jsem, že se mohu spolehnout, že společenství živého 
růžence pokračuje, každý se modlil dál, přestože se ne ke všem dostaly 
aktuální úmysly. 

Mám dojem, že většina farníků se těšila na obnovení bohoslužeb a na 
to, že se budou moc opět setkávat nebo třeba jen potkávat. Škoda, že 
budou prázdniny, které to vždycky přirozeně přeruší, ale možná by bylo 
fajn využít této určité radosti a nadšení pro oslovení třeba v ohláškách - 
kdo by se chtěl připojit k jednotlivým farním aktivitám (ale asi až po 
prázdninách). 

33 45 Uvědomila jsem si, že jakákoliv maličkost v životě je Božím darem, není to 
samozřejmost, na co mám nárok či právo. Více se budu snažit chodit na 
mše sv. a modlit se za svaté kněze, aby nám Bůh požehnal, aby nám nikdy 
nechyběli. 

 

34 35 Boží pomoc a přítomnost v krizích v zaměstnání - v sociálních službách. K větší aktivitě a soudržnosti. 

35 25 Uvědomila jsem si, že víra je v životě člověka velice důležitá. Zase jsem se 
začala pravidelně modlit a více myslet na Boha. 

Aby lidé nezapomínali i mimo kostel na ostatní lidi. Abychom tak byli  
i pro ostatní lidi. Abychom na naši víru nezapomínali při odchodu 
z kostela v neděli. 

36 35 Mše svaté jsem sledovala pouze v televizi nebo na internetu. I při nich 
jsem byla Bohem obdařena, ať už nějakým slovem, hlubším setkáním, 
pokojem nebo jinou milostí. Uvědomila jsem si, jak je pro mne důležité 
prožívat víru ve společenství. S farníky jsem si telefonovala, příjemné pak 
bylo setkání s ostatními, když byl otevřen kostel ke svátostem. 

K čemu vybízí, to nevím, ale myslím si, že by nic nenamítal proti větší 
vzájemné pomoci, poznání se a větší angažovanosti ve farnosti (při práci 
pro farnost i při setkávání k modlitbě či ve společenstvích). 

37 45 Zvláštní pocit, že věci nejsou v našich rukou, jak se nám někdy může zdát, 
slavení mší svatých a velikonočních svátků s "jinými" farnostmi - online, 
což bylo i docela zajímavé. S lidmi z farnosti moc kontaktů nebylo, ale bylo 
více kontaktů v rámci rodiny. 

Vzájemná pomoc a podpora v případě druhé vlny, v jiných krizových 
situacích - celospolečenských nebo i osobních.. 

38 45 S Bohem větší blízkost, uvědomění si, že ten základ církve jen On a že i bez 
mší a společného prožívání je pevnou jistotou. S lidmi z farnosti - NIC, bez 
kontaktu, bez informací (kromě webových stránek). 

Přestat se tvářit jako parte a všímat si lidí kolem aktivně. Dál otvírat 
kostel a být viděn (zahrada, před kostelem, akce farnosti) ať ukážem, že 
jsme normální a že se umíme usmát. 
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39 75 Po celou dobu jsem vnímala Boží blízkost, necítila jsem žádný strach nebo 
ohrožení. Mše svaté jsem prožívala s TV Noe každý den. Protože patřím 
do rizikové skupiny, staraly se o nás děti a vnoučata. V kontaktu jsme i s 
manželem byli s našimi příbuznými přes Skype nebo mobil. 

Aby se farníci více modlili za celé společenství i za kněze místo kritizování 
a posuzování. 

40 65 Každodenní slavení mše sv. s papežem Františkem díky TV NOE. Společné 
modlitby růžence a Korunky každý večer v 20.00 hod. Po prvním uvolnění 
zavedení možnosti sv. zpovědi a sv. přijímání. Velké nasazení mladších 
farníků ve službě pro nás starší. 

Snažit se dále o větší provázanost napříč generacemi a prohloubit vztahy 
v našem farním společenství. Víc si vážit setkávání tváří v tvář při různých 
příležitostech. 

41 35 Začetl jsem se do některých částí knihy Zjevení svatého apoštola Jana. 
Těžce jsem nesl průběh letošních Velikonoc na dálku. Úvahy, že když jde 
posunout Olympiáda, kterou sledují miliardy lidí, proč ne Velikonoce, 
které slaví podobný počet. Kontakt s rodinou, s ostatními jen pár mailů. 

Zimní mše přes týden a v sobotu by měly opět probíhat v kostele. 
Všechny akce pořádány přes farnost by měly být čistě farní, nikoliv 
farně-politické (např. zájezdy, plesy apod.). Uvědomit si, že politická 
strana KDU-ČSL dělá naší farnosti již 6 let ostudu spojením jedné její 
členky na radnici v M. Horách do koalice se 2-ma ultrapravicovými 
stranami, jednou ultralevicovou stranou a jedním pochybným 
subjektem, jehož někteří členové také nemají k radikalizaci daleko. 
Tříkrálovou sbírku by měl řídit kněz, nikoliv mladé holky: rozdělení do 
skupin by mělo proběhnout až před jejím zahájením tak, aby v každé 
skupině byly alespoň 2 děti, všichni dobrovolníci v roli vedoucích skupin 
by se měli zapojit do všech částí sbírky (letos byly 3 části, její vedení bylo 
nedostatečné). Rovněž výsledky by měl dostat kněz jako první. Slavit 
svátky v řádných termínech. 

42 65 Ztišení, více modlitby, přemýšlení, vznikl užší vztah s Bohem a za dostatku 
volného času i došlo ke čtení Písma. 

Abychom pod tajemstvím Ducha Svatého se sjednotili, byli schopni se 
podělit, rozdávat, sloužit a konat dobro. Možná bychom se mohli 
zamyslet nad tím, co nám brání v sebe darování. 

43 15 Bohužel nejsem z této farnosti.  

44 15 Nic, trávila jsem čas s rodinou. Stmelit se a modlit. 
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45 45 Odloučení od možnosti navštěvovat kostel a setkávat se s farníky. Opět se semknout ve farnosti a pokračovat ve farním životě. 

46  Důvěrný vztah s Bohem při modlitbě za ukončení pandemie. K setkávání lidí všech věkových skupin - nejen mladých, matek, seniorů, 
a prohlubování a sdílení víry. 

47 65 Více jsem se modlila s vysíláním televize NOE. Více jsem se sblížila se svým 
manželem. Kladné bylo otevření boční lodi kostela, chodila jsem se 
modlit, když jsem šla kolem. 

Nevím. 

48 -14 Modlitba, mše v televizi Noe. Nevím. 

49 25 Uvědomění si návratu k přirozenosti. Nebát se. 

50 -14 Modlitba s kamarádkami. Nevím. 

51 45 Odloučenost, chybělo mi společenství a živý pan farář vpředu o oltáře. K soudržnosti mezi sebou. K otevřenosti k okolí, pokud má okolí zájem. 
K pomoci druhým. Třeba osamělým lidem. 

52 25 Uvědomila jsem si, že rodina je opravdu na prvním místě a láska je silná 
věc. A spousta věcí je nedůležitých, kvůli kterým se kolikrát člověk hádá 
úplně zbytečně. A i dobrý skutek dokážou lidé ocenit. 

Abychom více drželi při sobě a cenili si důležitých věcí a nebazírovat na 
hloupostech a vážili si toho, co máme, a byli pokorní. 

53 55 Naději, více uvědomění své víry. K pokračování cesty vírou a určitě být její součástí. 

54 65 Téměř denní setkání s Pánem prostřednictvím mše sv. v TV NOE. Přiblížení 
k vnukům, více času, více společných chvil. 

Stmelení farníků, společné akce. 

55 55 V této přetěžké době se věřící ještě více semkli, více se modlili. Ještě více a více se modlit a prosit za to, že jsme a můžeme ještě na 
tomto světě být. 

56 65 Pocházím z jiné farnosti, ale zde jsem prožil krásné chvíle setkání s naším 
Pánem Ježíšem Kristem a farníky. 
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