HLÁŠENÍ ÚKONŮ DUCHOVNÍ SPRÁVY
ZA ROK 2020
Farnost:							

Vikariát

KŘTY

Počet UDĚLENÍ SVÁTOSTI KŘTU celkem za kalendářní rok (součet)1
do dovršení 1 roku 		

od 1 včetně do dovršení 7 let

od 7 včetně do dovršení 14 let

od 14 let včetně

Počet dětí, jejichž rodiče byli připravováni na svátost křtu dítěte

BIŘMOVÁNÍ
SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Katechumeni (starší 14ti let, přijatí liturgickým obřadem v uplynulém roce)

BIŘMOVÁNÍ - počet osob, jimž byla udělena svátost přímo ve farnosti (součet)
Počet farníků, kteří byli na biřmování ve farnosti připravováni (bez ohledu na místo přijetí svátosti)
Počet prvních sv. přijímání za rok
Počet dětí, které byly na první sv. přijímání ve farnosti připravovány
Vydaný počet sv. přijímání za rok (přibližný odhad, nepovinné)

SŇATKY celkem (součet)1

SŇATKY

s civilní platností mezi katolíky 					
s civilní platností mixta religio a disparitas cultus
konvalidace, sanace, sňatky v návaznosti na obřad na radnici mezi katolíky
konvalidace, sanace, sňatky v návaznosti na obřad na radnici mixta religio a disparitas cultus
Počet párů, které byly ve farnosti na svátost manželství připravovány

POHŘBY

POMAZÁNÍ
NEMOC.

ZMĚNY

V CÍRKVI2

Počet párů, které absolvovali přípravu organizovanou Centrem pro rodinu

						

Pomazání nemocných individuálně

POHŘBY celkem 1			(součet)

Pomazání nemocných hromadné
(odhad, nepovinné)

Počet přestupů z křesťanských církví
Počet návratů do církve (ti, kdo již kdysi v katolické církvi byli)		

Počet výstupů z církve (podle místa podání žádosti)

BOHOSLUŽBY

Počet NEDĚLNÍCH MŠÍ SV. a MŠÍ SV. S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ za rok (součet)3
v neděli ve farním kostele 			

v neděli jinde

v sobotu ve farním kostele			

v sobotu jinde

Počet BOHOSLUŽEB SLOVA nahrazujících mši s nedělní platností za rok (součet)4
v neděli ve farním kostele 			

v neděli jinde

v sobotu ve farním kostele			

v sobotu jinde

SPOLEČENSTVÍ
VE FARNOSTECH

OSOBY VE
FARNOSTI

NEDĚLNÍ

NÁVŠTĚVNOST5

Počet MŠÍ PRO DĚTI A/NEBO MLÁDEŽ, součet za rok (nepovinné)
Obvyklá návštěvnost v neděli ve farním kostele

(součet účastníků všech mší sv. s nedělní platností ve farním kostele o běžném víkendu)

Obvyklá návštěvnost jinde

(součet účastníků všech mší s nedělní platností jinde než ve farním kostele o běžném víkendu)
Počet řeholníků bydlících ve farnosti (kromě jáhnů a kněží)
Počet řeholnic bydlících ve farnosti
Kolik lidí z farnosti chodí do nějakého společenství ve farnosti
Kolik z toho je mládeže a mladých dospělých (ve věku 14-26 let)
Kolik z toho je seniorů 65+
Počet skupin zaměřených na modlitbu (živý růženec, Taizé,…)
Počet liturgických skupin (schola, ministranti, …)
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SPOLEČENSTVÍ
VE FARNOSTECH

Počet skupin zaměřených výhradně na mládež
Počet skupin zaměřených na katechezi dospělých (18-65)
Počet skupin zaměřeních na katechezi seniorů
Přípravy na svátosti - počet skupin
Kolik skupin je s knězem

KATECHEZE A VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE6

KOSTELY A KAPLE

Nadfarnostní společenství (hnutí, rodiny, III. řády, oblastní setkání mládeže) - kolik osob z farnosti se zapojuje (nepovinné)

KOSTELY, KAPLE A JINÉ SAKRÁLNÍ PROSTORY, kde je alespoň 1x ročně bohoslužba nebo mše sv. - součet
z toho církevní (ve vlastnictví řádů, farností, apod.)
z toho ostatní (ve vlastnictví obce, fakulty apod.)

PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

předškolní děti - počet dětí

			

předškolní děti - počet skupin

ŠKOLNÍ DĚTI		

děti ZŠ 1. stupeň výuka (ve škole) - počet dětí

			

děti ZŠ 1. stupeň výuka (ve škole) - počet skupin

			

děti ZŠ 2. stupeň výuka (ve škole) - počet dětí

			

děti ZŠ 2. stupeň výuka (ve škole) - počet skupin

			

děti ZŠ 1. stupeň farní katecheze (na faře aj.) - počet dětí

			

děti ZŠ 1. stupeň farní katecheze (na faře aj.) - počet skupin

			

děti ZŠ 2. stupeň farní katecheze (na faře aj.) - počet dětí

			

děti ZŠ 2. stupeň farní katecheze (na faře aj.) - počet skupin

MLÁDEŽ		

mládež SŠ výuka (ve škole) - počet osob

			

mládež SŠ výuka (ve škole) - počet skupin

			

mládež SŠ farní katecheze (na faře aj.) - počet osob

			

mládež SŠ farní katecheze (na faře aj.) - počet skupin

			

mladí dospělí (vysokoškoláci apod.) katecheze (na faře aj.) - počet osob

			

mladí dospělí (vysokoškoláci apod.) katecheze (na faře aj.) - počet skupin

VYUČUJÍCÍ		

počet vyučujících (laiků i kněží) ve školách

			

počet vyučujících (laiků i kněží) mimo školy

		
			
			
			
			

počet vyučujících kněží a jáhnů ve farnosti
z toho počet vyučujících kněží a jáhnů ve školách na území farnosti
počet vyučujících laiků ve farnosti
z toho počet vyučujících laiků ve školách na území farnosti
počet katechetů laiků působících ve farnosti

			
Ve farnosti bydlí farář/administrátor

			

Farnost je spravována excurrendo

V 					

dne					
Farář /administrátor
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VYSVĚTLIVKY – POKYNY
Tento dotazník slouží jako jeden z podkladů pro „Statistický sběr dat o pastoraci v jednotlivých diecézích“ (pro ČBK), pro
„Annuario Statistico Ecclesiae“ (pro Vatikán), pro odbor církví MK ČR a jako podklad pro „Výroční zprávu církve římskokatolické“
dle § 7 odst. 3 zákona č. 3/2002 Sb.
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 výhradně letošní formulář. Staré formuláře vám budou vráceny.
Formulář vyplňte čitelně ručně nebo na počítači.
Nulové řádky nechte volné, příp. použijte vodorovnou čárku „–“. Vepisované nuly jsou nepřehledné.
Vpisujte do políček pouze čísla nebo slova „ANO“ nebo „NE“. Jakýkoli jiný text (s výjimkou názvu farnosti a vikariátu) formulář znepřehledňuje, zpracování komplikuje a bude ignorován – formuláře se zpracovávají na počítači.

POKYNY KE KONKRÉTNÍM POLOŽKÁM
1.

Křty, sňatky, pohřby – součty musí souhlasit, jde o matrikové údaje. Pokud nastane rozdíl, je nutno počítat s telefonickým (e-mailovým)
dotazem pro upřesnění.

2.

Změny v církvi – jedná se např. o ty případy, kdy osoba žádá o „oficiální“ potvrzení o vstupu či výstupu.

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 mše je sloužena jedenkrát za rok (např. o pouti).

4.

Bohoslužba slova – rozumí se nedělní bohoslužba slova nahrazující nedělní mši ve smyslu kán. 1248 § 2 CIC.

5.

Nedělní návštěvnost – musí odpovídat nedělním bohoslužbám. Jsou-li ve farním kostele, resp. „jinde“ pravidelné nedělní bohoslužby,
bude vyplněna i účast. Nejsou-li bohoslužby, nemůže být vyplněna ani účast.
Příklad: Ve filiálním kostele je nedělní mše 1x za 14 dní, účast 50 osob. Vyplní se průměrná návštěvnost „25“ osob. Je-li v další kapli nedělní
mše 1x za měsíc s účastí 30 osob, připočte se 7 a vyplní se celkem „32“ osob. V žádném případě nepište výrazy „50 – 60“ ani „50, v zimě
méně“, ale uveďte jediné číslo.

6.

Katechizace – údaje vyplňuje ta farnost, na jejímž území katechizace probíhá, a to dle stavu ke dni 31. 12. 2020.
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 ji ta farnost, na jejímž území škola leží.

Hlášení vyplňte dvojmo za každou farnost, kterou spravujete.
Jedno vyhotovení zašlete do 20. ledna 2021 na adresu:
Biskupství litoměřické – kurie, Dómské náměstí 9, 412 88 Litoměřice,
případně elektronicky na mysicka@dltm.cz.
Druhé vyhotovení si ponechte.

