
Dotazník farnosti Ostrava – Mariánské hory pro život farnosti po nouzovém stavu – 2. část. Odpovědi farníků. 

Věk:         0-14: 4         15-24: 9      25-34: 9      35-44: 10        45-54: 11        55-64: 10    

           65-74: 11    75-84: 6       85+: 2 

Pro život naší farnosti nabízím 

25  zkušenosti a dovednosti mé profese  

26  čtení při liturgii 

17  zpěv při liturgii 

3  pomoc při podávání a roznášení svatého 

     přijímání 

4  pomoc ve službě kostelníka 

1  pomoc při přípravách rodičů na křest 

    dítěte 

2  pomoc při přípravách snoubenců 

3  pomoc při křesťanské výchově dětí 

24  pomoc při organizování farních akcí 

8  hlídání dětí během farních akcí 

26  pravidelnou účast při úklidech kostela 

22  pravidelnou účast při úklidech fary 

43 účast při velkých úklidech kostela a fary  

16  umývání oken na faře 

16  pomoc při drobných opravách v koste- 

       le a na faře 

13  pomoc při údržbě zeleně kolem koste- 

       la a fary 

15  finanční výpomoc mimo kostelní sbírky  

       (dar, trvalý příkaz …) 

2  květiny pro kostel z vlastní zahrady 

3  prezentace farnosti v tiskovinách, na 

    sociálních sítích 

1  správu farního webu 

1  péči o farní nástěnky 

13  přípravu jídla na farní akce 

8  návštěvu osamělým 

2  pomoc s úklidem domácnosti jiných  

     farníků 

10  pomoc s nakupování pro jiné farníky 

17  pomoc potřebným v případě druhé  

       vlny nouzového stavu 

3  pomoc s úklidem hrobu před svátky 

jiné: doučování matematiky, modlitba 

růžence, pečení sladkého, komunikace, 

fotoslužby, ochrana přírody 

 

Od naší farnosti potřebuji 

10  společnou modlitbu mimo kostel 

12  společné čtení Božího slova 

16  společenství pro sdílení víry 

1  zapojit se do evangelizačních aktivit 

2  návštěvy se svatým přijímáním 

5  zkontaktovat se s dalšími farníky 

35  společné aktivity s farníky mimo kostel  

       (výlety, poutě, návštěva divadla, kina  

        apod.) 

5  kontakt s farníky v době nouzového  

     stavu 

3  pomoc s úklidem v domácnosti 

3  navštívit a promluvit si 

0  pomoc s nakupováním 

1  pomoc s výchovou dětí 

0  hlídání dětí 

0  finanční pomoc 

0  materiální pomoc (jídlo, hygiena, lék …) 

6  podněty pro osobní vzdělávání 

5  prostor pro diskusi a tříbení názorů 

4  uvedení do forem zbožnosti (adorace,  

     litanie, první pátky, zpověď …) 

20  duchovní obnovy 

jiné: poutě, mužské modlitební spolčo, 

individuální zpověď, psychologickou 

pomoc, drobné šití, internet 


