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ÚVOD

Jsme vděční Bohu za dar víry. Děkujeme za poslání, které nám svěřil, totiž uvádět druhé
do důvěrného vztahu s Ježíšem Kristem ve společenství církve. Přijímáme dobu a okolnosti,
ve kterých žijeme, jako dar a úkol právě pro nás.
Podobně jako generace před námi stojíme i my před výzvou, jak naplňovat v naší ostravsko-opavské
diecézi cíle katecheze v rychlých proměnách života současné společnosti (v rodinách, ve výchově,
v mediálním světě, v komunikaci apod.). V centru naší práce je otázka: Jak dnes můžeme účinně
předávat evangelium? Celý proces analýzy stojí ve službě hledání odpovědí právě na tuto otázku.
Jsme povoláni spolupracovat s Bohem na růstu Božího království (srov. J 4, 35-38).
Analýza katechetické činnosti v ostravsko-opavské diecézi, která probíhala v diecézi v roce 2016
a jejíž závěrečnou zprávu máte nyní před sebou, je pomocný prostředek pro zacílení katechetické
práce těch, kteří jsou do katecheze a výuky náboženství zapojeni: kněží, jáhni, katecheté, vyučující
náboženství, řeholníci a řeholnice, rodiče, pracovníci Katechetického a pedagogického centra (KPC).
Cílem analýzy bylo zmapování současného stavu katechetické činnosti v diecézi a stanovení priorit
činnosti pro nejbližší období tří až pěti let.
Před zahájením analýzy jsme předpokládali u všech, kteří jsou v katechezi činní, schopnost popisovat
současný stav, formulovat ideál, ochotu ke změnám a snahu o spolupráci. Čekali jsme, že situace
v jednotlivých děkanátech diecéze bude natolik odlišná a specifická, že bude třeba mapovat každou
oblast zvlášť. Očekávali jsme také negativní reakce na způsob šetření a střet s předpojetím, že
obdobná analýza je zbytečná, nepovede ke změnám a skončí jen na papíře. Představovali jsme si, že
šetření otevře velké množství témat a že na řadu z nich nebudeme schopni dát uspokojivou odpověď.
Vycházeli jsme z předpokladu, že společné diskuse a řada osobních setkání prohloubí osobní vztahy
a připraví podklad pro vznik nových nápadů a budoucí spolupráci.
Výsledky analýzy vám představuje tato zpráva. Jsme rádi, že dobrodružství hledání nových cest
ve věrnosti jedinému evangeliu pokračuje.

2

VLASTNÍ PROJEKT
TÉMA VÝZKUMU
Církev v naší zemi má za sebou čtvrt století svobodného působení. Vývoj v celocírkevním vnímání
katechetické služby a evangelizace, změněná česká společensko-kulturní situace a neaktuálnost
a neúčinnost některých katechetických postupů a materiálů představují velkou výzvu
pro katechetickou činnost ve farnostech naší diecéze.

CÍL VÝZKUMU
Celý proces analýzy si kladl za cíl pomoci kněžím, katechetům, vyučujícím náboženství, řeholníkům,
rodičům i pracovníkům KPC reflektovat současný stav katechetické činnosti v diecézi a stanovit
priority pro nejbližší roky s ohledem na rozdílnost jednotlivých oblastí a děkanátů.

POZADÍ A VÝCHODISKA ANALÝZY
Analýza katechetické činnosti je pracovní nástroj, který má pomoci pastýřům i katechetům reagovat
na proměňující se situaci a nacházet v nové a odlišné situaci možnosti pro jejich plodnou službu Slova
(srov. VDK 280).
V ostravsko-opavské diecézi se v této podobě a rozsahu konala vůbec poprvé. K rozhodnutí o její
realizaci v roce 2016 došlo nejen proto, že analýza náleží k hlavním úkolům diecézního
katechetického centra (srov. VDK 266), ale především proto, že 20. výročí vzniku diecéze se nabízelo
jako vhodná příležitost pro bilancování a vytyčení nového směřování i v oblasti katecheze.
Teoretickým východiskem pro okruhy otázek v dotazníku bylo Všeobecné direktorium pro katechizaci
(VDK).

OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ VÝZKUMU
Výzkum sledoval tři oblasti:
1) katecheté a účastníci
2) cíle, obsahy a metody
3) organizace
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VÝZKUMNÉ TECHNIKY
Celý výzkum byl rozdělen na dvě stěžejní části. První část mapovala aktuální stav katechetické
činnosti formou dotazníkového šetření v jednotlivých děkanátech ostravsko-opavské diecéze.
Dotazník obsahoval 60 otázek, které zodpovídali kněží na kněžských konferencích a katecheté
na svých setkáních v jednotlivých děkanátech. Dotazník byl zhotoven na principu konfrontace reality
a ideálu katechetické činnosti ve farnosti. Následně byla provedena jednorozměrná analýza dat vždy
jednotlivě pro daný děkanát. Z použitých statistických nástrojů se jednalo o stanovení absolutních
četností, průměru a směrodatné odchylky. Grafické znázornění zachytilo v jednom grafu vedle sebe
realitu a ideální hodnoty směřující k jednotlivým otázkám.
Druhým krokem analýzy byla moderovaná diskuze nad výsledky dotazníku. Diskuze probíhala zvlášť
v jednotlivých děkanátech, samostatně pro skupinu kněží a samostatně pro skupinu katechetů, tam,
kde to bylo možné. V ideálním případě na těchto setkáních bylo nejprve vybráno a prodiskutováno
šest nejpalčivějších otázek pro konkrétní dotazníkovou skupinu, tedy těch, které měly podle výsledků
dotazníků největší rozpětí mezi realitou a ideálem. V dalším kroku skupina hlasováním vybrala dvě
otázky, kterým následně všichni společně věnovali pozornost. Užitím SWOT analýzy byly u každé
ze dvou otázek zjišťovány silné a slabé stránky a příležitosti a hrozby.
Jednotlivé SWOT analýzy ze všech děkanátů se pak staly materiálem, se kterým pracovala pracovní
skupina. Pracovní skupina, ve složení pracovnic KPC a oslovených kněží diecéze, po důkladné reflexi
materiálů vytvořila soubor doporučení pro každý z jedenácti děkanátů a pro činnost KPC. Tato
doporučení byla představena v jednotlivých děkanátech na kněžských konferencích a setkáních
katechetů. KPC přijalo doporučení pro vlastní službu jako závazná.

ZKOUMANÝ SOUBOR
Tohoto výzkumu se zúčastnili kněží a katecheté všech jedenácti děkanátů ostravsko-opavské diecéze
v rámci kněžských konferencí a setkání katechetů.

IDENTIFIKAČNÍ ZNAKY
V dané analýze jsme se zaměřili na jednotlivé děkanáty ostravsko-opavské diecéze. Kvantitativní
i kvalitativní část výzkumu byla směřována ke kněžím a katechetům diecéze.

ORGANIZACE SBĚRU DAT
Pověření pracovníci KPC rozdali v únoru až březnu 2016 dotazníky kněžím a katechetům ve všech
děkanátech ostravsko-opavské diecéze.
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ANALÝZA DAT
V této části předkládáme nejprve výsledky kvantitativní části výzkumu – dotazníkového šetření
katechetické činnosti. Graficky je vždy uveden děkanát a v něm 3 zkoumané oblasti po jednotlivých
otázkách v rámci ideálu i reality tak, jak jej označili kněží i katecheté daného děkanátu. Následuje
tabulka navržených otázek pro další část výzkumu. Jedná se buď o otázky, kde byl největší rozdíl mezi
realitou a ideálem, ale také o otázky, kde byl velký podíl známky 4 a známky 5 představujících tedy
problematickou oblast, které je vhodné zařadit do dalšího zkoumání.
Následuje kvalitativní část výzkumu opět podle jednotlivých děkanátů, kde jsou uvedeny SWOT
analýzy vybraných otázek, které si účastníci zvolili dle výsledků dotazníku na základě hlasování.
Analýza nakonec směřovala k doporučení pro jednotlivé děkanáty ostravsko-opavské diecéze.
Doporučení pro děkanáty jsou propojena s doporučeními pro činnost KPC.
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FORMULÁŘ DOTAZNÍKU
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DĚKANÁT BÍLOVEC
Děkanát Bílovec
Rozloha (ha)

43 936

Počet obyvatel (2014)

51 564

Počet účastníků nedělních bohoslužeb (2015)
Počet farností

2 120
26

Počet kněží a jáhnů / zapojení do analýzy / vyučující náboženství
Počet laických katechetů a vyučujících náboženství / zapojení do analýzy

13/12/11
10/6

Katecheze předškolních dětí (počet dětí 2015–2016)

23

Katecheze / náboženství dětí (počet dětí 2015–2016)

334

Společenství mládeže (počet účastníků 2015–2016)

86

Katecheze dospělých (počet dospělých 2015–2016)

65
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Bílovec
Otázka

Naše
farnost

Ideální
farnost

Rozdíl

Ot. 9

2,6

1,3

1,3

Ot. 24

2,4

1,1

1,3

Ot. 15

2,4

1,2

1,2

Ot. 21

2,3

1,1

1,2

Ot. 28

2,8

1,7

1,1

Ot. 7

2,4

1,4

1,0

Ot. 18

2,5

1,5

1,0

Otázka

Známka 4

Známka 5

Směr.
odchylka

Ot. 28

1

4

1,5

Ot. 20

1

1

1,2

Ot. 24

2

1

1,2

Ot. 26

1

1

1,2

Ot. 2

1

1

1,1

Ot. 7

1

1

1,1

Ot. 23

3

0

1,1

Ot. 9

2

1

1,0

Ot. 13

3

0

1,0

Ot. 18

1

1

1,0

Ot. 19

2

0

1,0

Znění otázky
9. Katecheté v naší farnosti mezi sebou spolupracují
(např. setkávání, sdílení zkušeností apod.).
24. Pravidelná a systematická katecheze je v naší farnosti
nabízena všem věkovým kategoriím.
15. Katecheze rozvíjí schopnost účastníků vyjádřit
srozumitelným jazykem svou víru.
21. Žadatelé o svátosti (křest, biřmování, svatba, křest
dítěte) nacházejí katechezi podle svých potřeb.
28. Katecheté jsou dostatečně (finančně, morálně)
odměňováni za svou práci.
7. Účastníci katecheze se aktivně zapojují do života
farnosti a obce.
18. Katecheze pomáhá účastníkům orientovat se
v aktuálním společenském dění ve světě.

Znění otázky
28. Katecheté jsou dostatečně (finančně, morálně)
odměňováni za svou práci.
20. Katecheze je v naší farnosti zodpovědně a včas
plánována a organizačně zajišťována.
24. Pravidelná a systematická katecheze je v naší farnosti
nabízena všem věkovým kategoriím.
26. Katecheté v naší farnosti spolupracují se školami
a institucemi v místě, kde žijí.
2. Naše farnost aktivně podporuje rodiny jako prvořadé
místo předávání a prožívání křesťanské víry.
7. Účastníci katecheze se aktivně zapojují do života
farnosti a obce.
23. V naší farnosti jsou spory a konflikty konstruktivně
řešeny.
9. Katecheté v naší farnosti mezi sebou spolupracují
(např. setkávání, sdílení zkušeností apod.)
13. Katecheze dětí a mládeže v naší farnosti mají
obsahovou kontinuitu.
18. Katecheze pomáhá účastníkům orientovat se
v aktuálním společenském dění ve světě.
19. Duchovní správce v naší farnosti vyhledává, motivuje
a podporuje katechety, má přehled o jejich činnosti.
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Otázka č. 7: ÚČASTNÍCI KATECHEZE SE AKTIVNĚ ZAPOJUJÍ DO ŽIVOTA FARNOSTI
A OBCE.
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Osobnost účastníka





Charismata jednotlivců („štiky“, „čilouši“).
Nadšení.
Osobnosti, které dokáží pozvat a strhnout
ostatní.
Obětavost (ochota dát čas).

Kněží



Kněz, který naslouchá a stojí o spolupráci a má
zpětnou vazbu na svou činnost.
Nebojí se rizik, odvaha (kněží i účastníci
katechezí).

Osobnost účastníka

Příliš aktivní a autoritativní vystupování vůči knězi,
vytváření napětí (např. „stínový farář/farářka“, nebo „já
jsem se modlila u svatostánku a mám vizi…“

Náročnost spolupráce.

Vyhledávání novinek a zajímavostí mimo farnost bez
ochoty v domácí farnosti přiložit ruku k dílu.
Vztahy

Nedůvěra v lidi (ve vztahu k cílům i mezi lidmi navzájem).

Atmosféra ve vesnici, vztahy.

Farníci zakořenění ve svém nezúčastněném pohledu
„z boku“ – „ať to udělá člen farní rady“, „ať se vám ta akce
vydaří“, „máte to tu hezké“.
Názory, život víry

Konflikt s rodinným nastavením, stylem a rytmem života
(např. holka zpívá ve schole, ale pro rodinu je nepřijatelné
přijet na mši sv. o 20 min. dříve).

Osobní život z víry (člověk žijící svoji víru pouze v kostele
a není ochoten ji žít mimo).

Někdo vynáší své názory za názory celé farnosti („všichni
lidé si myslí, že to nebude fungovat …“).

Rozdílnost názorů, nedohodneme se.

Pouze nekonstruktivní kritika.
Finance

Nedostatek financí při organizování akcí.

Prostředí, zázemí, ze kterého přicházejí.

Atmosféra společnosti: „instantní“, „teď hned“.

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY
Osobnost účastníka



Osobnost účastníka









Příležitost působení ve farnosti.
Nadšení účastníka.
Reflexe každé akce.
Poděkovat, pochválit, ocenit.
Inspirace u jiných farností a sdílení dobré praxe.
Formační den pro spolupracovníky v děkanátu.
Vyhledávat samostatně aktivní osoby.
Zadávat konkrétní úkoly (např. kněz dětem).

Nedostatek vnitřní kvalifikace člověka
(schopnosti, nadšení, zkušenosti).
Přetíženost – stále stejní lidé všude chodí
a všechno dělají.

Názory


Rozdílnost názorů a neschopnost se domluvit.

Vztahy



Nedůvěra v lidi – jejich schopnosti.
Nepravidelnost a neschopnost vytrvat
v započatém.

Finance
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Nedostatek financí.

Otázka č. 15: KATECHEZE ROZVÍJÍ SCHOPNOST ÚČASTNÍKŮ VYJÁDŘIT
SROZUMITELNÝM JAZYKEM SVOU VÍRU.
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY
Vztah


Vztah



Osobní vztah s Bohem (ve smyslu motivace).
Vzrůstající zájem o spiritualitu (lidé neodmítají
modlitbu).

Informace, poznání


Touha po poznání (např. mladší školní věk,
přirozená zvídavost).

Zkušenost






Lidé se nebojí mluvit o náboženských tématech
(rozdíl oproti minulosti).
Účastníci ale stále dávají přednost osobnímu
přístupu před např. internetem nebo knihou –
můžu si to vygooglit, ale chci to slyšet od Tebe.
Lidé stojí o zkušenost víry, ne tolik o slova.
Otevřenost, mám zájem se o tom bavit.

Nadřazenost, nerespektování důstojnosti
(nedostatek vztahu ke katechizovanému, zdůraznit
pozitivní vztah – mít rád).

Informace, poznání
 Přístup k informacím (není to jen otázka faráře
a katechetů, nejsou považováni za autority).
 „Nebeský slovník“, „náboženština“.
 Naše kultura se vyjadřuje zkratkovitě. Děti i dospělí
mají problém se vyjádřit.
 Využívají se zastaralé postupy, metody předávání
(nejde pouze o to „nasolit to“, jak to je).
Zkušenost
 Kněží jsou ve společnosti bráni jako jeden z možných
(alternativních) zdrojů hledání spirituality
(duchovna).
Kněží
 Často se míjí to, co lidé chtějí, a to, co nabízíme
(odpovídat na potřeby lidí, často nezjišťujeme
potřeby, odsouzení člověka např. nemá církevní
sňatek v kostele).
 Nedostatek kérygmatu (říkáme spoustu věcí, ale ne
jádro naší víry).
 Nízká vzdělanost (na obou stranách).

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY
Vztah


Vztah


Zájem o vztah s Bohem.

Nerespektování důstojnosti účastníků, ale ani
jejich vzdělanosti v oblasti víry.

Zkušenost


Informace, poznání
 Touha po poznání – více ji podnítit.

Zkušenosti víry se málo předávají.

Informace, poznání


Zkušenost
 Zájem o náboženská témata – diskuze.

Zastaralé postupy, metody.

Kněží
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Nereagování na potřeby lidí, nezájem.

Otázka č. 21: ŽADATELÉ O SVÁTOSTI NACHÁZEJÍ KATECHEZI PODLE SVÝCH POTŘEB.
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Žadatel o svátost






Ochota naslouchat, ale omezeně (ze strany
těch, kteří přicházejí).
Rozhodnutí, že přišel.
Povědomí víry, tradice (je to nastaveno už
dlouhodobě, je to v systému, přijdou s žádostí
o svatbu a ví, že je čeká příprava, i když ji chtějí
co nejkratší).
Rostoucí vnímání důležitosti spirituality (např.
ochota modlit se, atraktivnost duchovních
proudů).

Kněží


Kněží




Rozhodnutí udělit/neudělit svátost (pozvat
k pozdějšímu přijetí svátosti, odložit udělení
svátosti, vztaženo ke svobodě udělovatele).

Zvyk.
Tradiční přístup kněží ke změněné skutečnosti
(předpoklady kněží o situaci lidí, znalost pojmů
víry, rodinné zázemí a zvyky).
Předsudek kněží (např. vůči člověku s náušnicí,
vůči bezdomovci apod.).

Ostatní
 Slovník (např. co si kdo představuje pod pojmy
Bůh apod., používáme stejné pojmy, ale
představujeme si pod nimi každý něco jiného).
 Prostředí, zázemí, ze kterého přicházejí.
 Atmosféra společnosti: „instantní“, „teď hned“.

Ostatní



Žadatel o svátost
 Pověra (např. „pokřtěné dítě bude zdravé“,
na tradici se dá stavět, na pověře ne).
 Pasivita přicházejících (žadatelů).
 Nedostatek času (u obou – jak kněží, tak
žadatelů).

Boží milost (Bůh předchází jednání člověka).
Prostředí, zázemí.

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY
Žadatel o svátost

Žadatel o svátost
 Zájem o katechezi.
Kněží





Pasivní přístup a neznalost.

Kněží
Zapojení žadatelů o svátosti do života farnosti.
Zájem o zvěstování víry současným lidem
současným jazykem.

Ostatní
 Využít kladných příkladů prostředí žadatele
o svátost.




Předsudek kněží a neatraktivnost.
Neschopnost nalézt místo pro zapojení
účastníků katecheze do života farnosti.

Ostatní
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Neznalost významu jednotlivých svátostí.

Otázka č. 24: PRAVIDELNÁ A SYSTEMATICKÁ KATECHEZE JE V NAŠÍ FARNOSTI
NABÍZENA VŠEM VĚKOVÝM KATEGORIÍM.
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Děti



Povinná školní docházka – děti ze ZŠ docházejí
na náboženství.
V určitých skupinách je zájem (např.
předškolních dětí).

Materiály




Jsou podklady z Katechetického
a pedagogického centra, je z čeho vybírat,
inspirace.
Máme internet, časopisy farní – informovanost.

Spolupráce



Je nabízená osobní rovina, pozvání, aby
osobnosti ve farnosti zprostředkovaly pozvání.
Zapojení ve farnosti, když má někdo něco
na starosti, má si sehnat (oslovit) další
pomocníky už sám.

Spolupráce
 Není spolupráce mezi katechety a dalšími
vedoucími skupin a také se neví o různých
věcech.
 Ne všude je dobrá informovanost.
 Ohlášky nestačí (neosobní, zapadne to).
 Lidé by mohli být aktivnější, ale nejsou (otázka,
proč nereagují, čím to je?).
 „Osobnosti farnosti“ jsou přetížené – stále
stejní lidé.
Potřeby
 Neznáme poptávku.
 Nesetkává se nabídka a zájem.
 Schází katecheze pro předškolní děti.
 Je nabízena nesystematicky.
 Malá odezva ze strany zúčastněných.

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Spolupráce
 Osobní rovina, pozvání.
 Spolupráce.

Spolupráce

Pastorační rada
 Vytvoření pastorační rady tam, kde není
(podceňuje se to na úkor ekonomické rady) –
aby se scházeli zástupci společenství ve farnosti
(nemusí to být přímo „pastorační rada“, ale aby
bylo praktické scházení vedoucích skupin).
 Důležité téma – pastorační rada.



Pastorační rada
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Nebudou lidi (např. založíme pastorační radu,
ale kdo do ní půjde?).

Potřeby


Potřeby
 Mapování potřeb v oblasti katecheze
a pastorace.
 Supervize.

Nezájem o spolupráci.

Špatné mapování potřeb.
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DĚKANÁT BRUNTÁL
Děkanát Bruntál
Rozloha (ha)

112 427

Počet obyvatel (2014)

64 546

Počet účastníků nedělních bohoslužeb (2015)
Počet farností

861
33

Počet kněží a jáhnů / zapojení do analýzy / vyučující náboženství
Počet laických katechetů a vyučujících náboženství / zapojení do analýzy

9/8/4
1/1

Katecheze předškolních dětí (počet dětí 2015–2016)

6

Katecheze / náboženství dětí (počet dětí 2015–2016)

68

Společenství mládeže (počet účastníků 2015–2016)

3

Katecheze dospělých (počet dospělých 2015–2016)

0

18

19

20

21

Bruntál
Otázka

Naše
farnost

Ideální
farnost

Rozdíl

Ot. 28

3,1

1,5

1,6

28. Katecheté jsou dostatečně (finančně, morálně)
odměňováni za svou práci.

Ot. 22

2,9

1,3

1,6

22. Účastníci mají k dispozici aktualizované materiály.

Ot. 18

2,5

1,0

1,5

Ot. 25

2,5

1,0

1,5

Ot. 26

3,4

1,9

1,5

Ot. 27

2,9

1,6

1,3

Ot. 24

2,1

1,0

1,1

Ot. 13

2,1

1,1

1,0

Ot. 16

2,0

1,0

1,0

Otázka

Známka 4

Známka 5

Směr.
odchylka

Ot. 25

0

2

1,7

Ot. 28

0

3

1,6

Ot. 24

1

1

1,5

Ot. 26

3

1

1,1

Znění otázky

18. Katecheze pomáhá účastníkům orientovat se
v aktuálním společenském dění ve světě.
25. Katecheté naší farnosti se mají na koho obrátit se
svými pracovními problémy.
26. Katecheté naší farnosti spolupracují se školami
a institucemi v místě, kde žijí.
27. Katecheté využívají podněty a podpory z KPC.
24. Pravidelná a systematická katecheze je v naší farnosti
nabízena všem věkovým kategoriím.
13. Katecheze dětí a mládeže v naší farnosti mají
obsahovou kontinuitu.
16. Katecheté v naší farnosti používají vhodné (tj. věku
přiměřené) a pestré výukové metody.

Znění otázky
25. Katecheté naší farnosti se mají na koho obrátit se
svými pracovními problémy.
28. Katecheté jsou dostatečně (finančně, morálně)
odměňováni za svou práci.
24. Pravidelná a systematická katecheze je v naší farnosti
nabízena všem věkovým kategoriím.
26. Katecheté naší farnosti spolupracují se školami
a institucemi v místě, kde žijí.
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Otázka č. 22: ÚČASTNÍCI MAJÍ K DISPOZICI AKTUALIZOVANÉ MATERIÁLY.
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Materiály




On-line stránka www.kanan.cz., jsou tam kvízy,
křížovky, něco, co může do výuky vtáhnout, ne
vše je použitelné.
Materiály vnímám jako aktualizované, stále se
na tom pracuje.

Osoba (osobnost)
 Nechce se nám, lenost.

Osoba (osobnost)


Materiály
 Je složité připravit materiály, zvlášť pro smíšené
skupiny dětí (malotřídka).
 Nevíme, kde je sehnat.
 Věcí je docela dost, ale jsou pro mě atypické,
nehodí se to pro mou skupinu, potřeboval bych si
vybrat ještě z něčeho jiného.
 Materiály by měly být hlouběji propracovány.
 Důkladnější obsah, méně aktivit a zábavy.
 Schází mi materiály na internetu – lepší dostupnost
on-line.

Aktivity
 Nevím, jestli jsou nějaké aktivity.
 Co se týká svátostí, měli bychom být více jednotní,
v různých farnostech připravujeme/přistupujeme
různě (např. někdo vyžaduje přípravu na křest,
někdo ne).

Osoba katechety, který si umí materiály
vyhledat.



Semináře na biskupství jsou v den, kdy mi to
nevyhovuje, např. v úterý.

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Osoba (osobnost)


Osobnost katechety.

Osoba (osobnost)


Vyzkoušené



Silně se držet Katechismu.
Držet se prostředků, které jsou vyzkoušené.

Aktualizování


Aktualizování



Podněty z praxe jako podněty pro zpracování.
Naše invence materiály, které existují,
aktualizovat.

Neaktualizované materiály.

Vyzkoušené



Ostatní


Neoslovující katecheta.

Je důležité rozlišovat podstatu a formu.
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Rigidnost při výkladu.
KKC je pro děti abstraktní, složitý a těžce
přijatelný.
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DĚKANÁT FRÝDEK

Děkanát Frýdek
Rozloha (ha)

77 819

Počet obyvatel (2014)

155 801

Počet účastníků nedělních bohoslužeb (2015)
Počet farností

10 508
19

Počet kněží a jáhnů / zapojení do analýzy / vyučující náboženství
Počet laických katechetů a vyučujících náboženství / zapojení do analýzy

34/23/16
24/14

Katecheze předškolních dětí (počet dětí 2015–2016)

30

Katecheze / náboženství dětí (počet dětí 2015–2016)

1791

Společenství mládeže (počet účastníků 2015–2016)

464

Katecheze dospělých (počet dospělých 2015–2016)

209

25

26

27

28

Frýdek
Otázka

Naše
farnost

Ideální
farnost

Rozdíl

Ot. 5

2,4

1,2

1,2

Ot. 23

2,4

1,2

1,2

Ot. 1

2,4

1,4

1,0

Ot. 15

2,1

1,1

1,0

Ot. 22

2,4

1,4

1,0

Otázka

Známka 4

Známka 5

Směr.
odchylka

Ot. 1

2

0

0,9

1. Věřící v naší farnosti podporují a oceňují úsilí
katechetů.

Ot. 22

0

2

1,3

22. Účastníci mají k dispozici aktualizované materiály.

Ot. 23

2

0

1,0

Ot. 25

2

0

1,0

Znění otázky
5. Katecheté umí nakládat s rozdílnými předpoklady
a náboženskými zkušenostmi účastníků.
23. V naší farnosti jsou spory a konflikty konstruktivně
řešeny.
1. Věřící v naší farnosti podporují a oceňují úsilí
katechetů.
15. Katecheze rozvíjí schopnost účastníků vyjádřit
srozumitelným jazykem svou víru.
22. Účastníci mají k dispozici aktualizované materiály.

Znění otázky

23. V naší farnosti jsou spory a konflikty konstruktivně
řešeny.
25. Katecheté naší farnosti se mají na koho obrátit se
svými pracovními problémy.
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Otázka č. 1: VĚŘÍCÍ NAŠÍ FARNOSTI PODPORUJÍ A OCEŇUJÍ ÚSILÍ KATECHETŮ.
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Zájem



Věřící chtějí, aby katecheze probíhala.
I preevangelizace stojí za to, přestože pak tito
lidé do kostela nepřijdou, je výhoda, že tito lidé
mají zájem.

Rodiče
 Chybí zpětná vazba od rodičů (hlubší zájem o to, co
se v katechezi děje).
 Rodiče mají odlišná očekávání od toho, co má výuka
náboženství obnášet (jestli má jen bavit, líbit se,
nebo také vzdělávat, vést ke zbožnosti…).
Víra


Možnost








Využít účast na mších a pobožnostech jako
prostor pro katechezi.
Výuka náboženství nemusí nutně směřovat
k tomu, abych měl dalšího věřícího.
Dětské mše, pobožnosti, máme svobodu v jejich
pořádání.
Lidé katechetovi děkují, oceňují, zvláště pokud
katecheta spolupracuje s rodiči.
Působení katechety není závislé na ocenění.



Rozdílná „míra víry“ a náboženské praxe v rodinách
(co v této otázce znamená slovo „věřící“,
„sympatizující“, „praktikující“?).
Prostředí plné esoteriky, pověrčivosti, synkretismu –
totéž i v životě křesťanských rodin („mám ve farnosti
člověka, který pohotově spojuje hinduismus
a křesťanství“).
Věřící děti se nechtějí odlišovat od nevěřící většiny
a rodiče to akceptují (rodiče posílají děti do
náboženství, i když sami víru nepraktikují, ale
nechtějí, aby se jejich děti nějak zbožně projevovaly
nebo se lišily od většiny).

Ostatní



Neúcta ke knězi – když si někoho nevážím, těžko
ocením jeho práci (lidé uznávají lékaře a ví, že z jeho
odbornosti spoustu věcí neví, ale u kněze lidé mají
dojem, že ví věci ještě lépe než on).

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Společné aktivity
 Společné výlety dětí (pro věřící i nevěřící děti) –
budování vztahů mezi dětmi a mezi dětmi a knězem
– kněz se ukazuje jako ten, který dokáže dávat.
 Společné aktivity s obcí nebo školou.
Spolupráce
 Svátosti (přípravy na svátosti) – největšího ocenění
se nám dostává při přípravách na svátosti (křest,
biřmování, první svaté přijímání, svatba…).
 Je mnoho lidí, kteří rádi pomohou a vloží se
i finančně do hrazení nákladů na výuku náboženství
(„nemusím chtít po rodičích, aby platili pomůcky,
listy nebo materiály, protože jsou ve farnosti třeba
senioři, kteří rádi ze svého na tyto věci přispívají“).
 Vstřícnost učitelů ve školách, zvláště když s námi
mají delší dobrou zkušenost.
 Spolupráce ve výchově – komunikovat s rodiči, že
katecheta je pomocník ve výchově (neuvalujme
v katechezi na rodiče další břemena, ale pomáhejme
jim v jejich už tak obtížném úkolu výchovy).
 Dlouhodobě budované vztahy (je potíž, když se
faráři nebo kaplani rychle střídají na místech
působení).
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Zájem


Nezájem o katechezi.

Víra


Prostředí převážně nevěřící.

Společné aktivity


Nezájem o společné aktivity.

Spolupráce


Nezájem o spolupráci.

Otázka č. 22: ÚČASTNÍCI MAJÍ K DISPOZICI AKTUALIZOVANÉ MATERIÁLY.
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY
Moderní technologie
 Zaspali jsme dobu.
 Neumíme s materiály pracovat, neabsolvovali
jsme školení nebo uvedení do práce s materiály,
podceňujeme přípravu, jsme pohodlní.
 Nedostatek materiálů pro spojené třídy.
 Chybí univerzální pomůcky pro 2. stupeň ZŠ.
 Metodiky obsahují neadekvátní aktivity
pro katechety-kněze.

Komunikace



Dobrá komunikace s řediteli, starosty.
Otevřenost ředitelů škol.

Moderní technologie





Máme k dispozici multimediální techniku, ale
chybí nám materiály, které pro ni používat.
Možnost použití alternativ (pro spojenou
skupinu 3.–5. třídy ZŠ se mi osvědčila práce
s časopisem Duha).
Využít počítačových her s křesťanskými tématy
– inspirovat se americkými protestantskými
projekty.

Personální zdroje
 Nedostatek lidí, kteří materiály tvoří.
 Nedávám čas tomu, abych to mohl umět.
Finanční zdroje
 Nedostatek financí.
Potřebnost
 Neptáme se adresátů katecheze, co chtějí,
nemáme zpětnou vazbu.
 Schází pravidelná aktualizace pracovních listů
a prezentací.

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY
Moderní technologie


Moderní technologie






Existující materiály převést do elektronické
podoby.
Založit webové stránky, na kterých budou online dostupné materiály – použitelné hlavně ve
školách s internetovým připojením a
interaktivními tabulemi.
Využít nové technologie – televize, internetové
rádio.
Mnozí kněží jsou v nových technologiích
„doma“.
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Zaspání
doby,
nevyužívání
technologií.
Zastaralé materiály k výuce.

moderních

Personální zdroje


Chybějící
personální
moderních materiálů.

zajištění

k tvorbě

Finanční zdroje


Chybějící finanční zdroje k tvorbě moderních
materiálů.
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DĚKANÁT HLUČÍN

Děkanát Hlučín
Rozloha (ha)

36 766

Počet obyvatel (2014)

76 222

Počet účastníků nedělních bohoslužeb (2015)

10 946

Počet farností

19

Počet kněží a jáhnů / zapojení do analýzy / vyučující náboženství
Počet laických katechetů a vyučujících náboženství / zapojení do analýzy

23/18/17
18/8

Katecheze předškolních dětí (počet dětí 2015–2016)

160

Katecheze / náboženství dětí (počet dětí 2015–2016)

1981

Společenství mládeže (počet účastníků 2015–2016)

176

Katecheze dospělých (počet dospělých 2015–2016)

252
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Hlučín
Otázka

Naše
farnost

Ideální
farnost

Rozdíl

Ot. 9

2,8

1,5

1,3

Ot. 28

2,6

1,4

1,2

Ot. 24

2,5

1,3

1,2

Ot. 18

2,7

1,6

1,1

Ot. 15

2,3

1,2

1,1

Ot. 1

2,4

1,4

1,0

Otázka

Známka 4

Známka 5

Směr.
odchylka

Ot. 9

3

4

1,4

Ot. 24

5

3

1,4

Ot. 29

2

2

1,3

Ot. 12

3

1

1,2

Ot. 19

4

1

1,2

Ot. 28

5

1

1,1

Znění otázky
9. Katecheté v naší farnosti mezi sebou spolupracují
(např. setkávání, sdílení zkušeností apod.).
28. Katecheté jsou dostatečně (finančně, morálně)
odměňováni za svou práci.
24. Pravidelná a systematická katecheze je v naší farnosti
nabízena všem věkovým kategoriím.
18. Katecheze pomáhá účastníkům orientovat se
v aktuálním společenském dění ve světě.
15. Katecheze rozvíjí schopnost účastníků vyjádřit
srozumitelným jazykem svou víru.
1. Věřící v naší farnosti podporují a oceňují úsilí
katechetů.

Znění otázky
9. Katecheté v naší farnosti mezi sebou spolupracují
(např. setkávání, sdílení zkušeností apod.).
24. Pravidelná a systematická katecheze je v naší farnosti
nabízena všem věkovým kategoriím.
29. Naše farnost katechetům zajišťuje potřebné pomůcky
a materiály k činnosti.
12. Cíle a průběh setkání jsou známy všem účastníkům.
19. Duchovní správce v naší farnosti vyhledává, motivuje
a podporuje katechety, má přehled o jejich činnosti.
28. Katecheté jsou dostatečně (finančně, morálně)
odměňováni za svou práci.
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Otázka č. 9: KATECHETÉ V NAŠÍ FARNOSTI MEZI SEBOU SPOLUPRACUJÍ
(NAPŘ. SETKÁVÁNÍ, SDÍLENÍ ZKUŠENÍ APOD.).
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY
Kněz


Rodiče


Přípravy na svátosti jsou příležitostí, aby rodiče
znovu obnovili svou víru (někdy přistupují
zároveň se svými dětmi).

Děti






Děti mohou být dobrými prostředníky víry
pro své rodiče (např. pozvání k modlitbě
u adventního věnce).
Možnost získat děti po 1. sv. přijímání
do nějakého společenství farnosti (ministranti,
schola…).
Nabídka (např. modlitby) pro děti, které
dostávají při nedělní mši, aby se ji modlily doma
před obědem.

Organizace





Společný čas pro komunikaci nad problémy.
Dobrá domluva ohledně organizace výuky
náboženství.
Pravidelná setkávání za účelem domluvy.
Zapojení katechetů do velkých akcí (např.
Prašivá).





Kněží sami nejsou „zapálení“, chtěli by výsledky
od katechetek.
Jeden kněz pomlouvá druhého, trousí o něm
ironické poznámky – ukazuje to na „skřípající“
spolupráci.
Nezájem ze strany kněze, stačilo by se zeptat se:
„Co budeš učit? Jak se daří? Nepotřebuješ něco?“
Katecheté soupeří mezi sebou.
Katecheté se někdy bojí spolupracovat s knězem.



Rodiče
 Rodiče i kněží mají zájem o výuku náboženství jen
kolem 1. sv. přijímání.
Organizace
 Nedostatečný čas pro řešení problémů, domluva
(pak se řeší v rychlosti).
 Nutnost „odchytit“ kněze, řešení problému „za
pochodu“.
 Nutnost dožadovat se potřebných informací
(i v rámci dění v diecézi, v republice – NEK, pouť do
Krakova – nebylo ve farnosti zveřejněno).
Podpora
 Malá propagace a podpora, neocenění práce
mladých pro církev (neohlášení v ohláškách…), když
už se nějaké akce dějí, přestože kněží dostávají
materiály na konferencích, neobjeví se tyto
informace ve farnostech (weby, nástěnky,
ohlášky…).
 Nedostatek vděčnosti pro lidi, kteří ve farnosti
nejvíce pracují, nevhodný způsob komunikace.

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Rodiče
 Duchovní obnovy rodin (týden pro rodinu).
 Pravidelné náboženství pro dospělé (výborně
připravené, velký úspěch, účastníci dostávají shrnutí
probraného vytištěné, aby si to doma mohli přečíst,
pak je podobné téma pro mladé).

Kněz

Děti

Děti


Mše sv. pro děti.

Farní akce (vaječina, rozloučení s prázdninami,
poutě).

38

Nezájem ze strany kněze.

Rodiče




Podpora
 Kněz ocenil katechetku finan. částkou nebo dárkem.
 Modlitba za kněze (nemůžeme očekávat ideál).
 Pojďme růst v lásce.





Nezájem rodin.

Nezájem dětí.

Organizace



Selhávání organizačních záležitostí.
Soupeření katechetů mezi sebou.

Otázka č. 15: KATECHEZE ROZVÍJÍ SCHOPNOST ÚČASTNÍKŮ VYJÁDŘIT SROZUMITELNÝM
JAZYKEM SVOU VÍRU.
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Kněz



Katecheze
 Katecheze předává nauku a ne víru.
 Katecheze končí ve třetí třídě a děti jsou ještě
příliš malé na to, aby měly svůj názor na svět.
 Jak mají děti něco vyjadřovat, když tomu nevěří.

Klíčové je svědectví kněze, příklad osobního
života.
Aby byl kněz vidět při velkých příležitostech.

Pojetí víry



V tomto regionu je hodně lidí, kteří chodí do
kostela (tradice).
Hodně mladých, kteří už hledají víru a nejenom
„zvyky“.

Spolupráce
 Nedůvěra mezi knězem a katechetou.
 Nezájem o spolupráci i v obci, nejenom ve
farnosti („když si farář/starosta) něco vymyslel,
ať si tam jde sám“).

Spolupráce



Pojetí víry
 V tomto regionu se v rodinách nepředává
„víra“, ale spíše „folklór“, „náboženské návyky“.

Spolupráce mezi knězem a katechetou, osobní
vztahy.
„Vejít dveřmi lidí a vyjít svými“ – přizpůsobit se
jim, navázat kontakt…

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Katecheze


Pojetí víry
 Nátlak tradice, která lidi vede „do kostela“.

Chybí katecheze pro rodiče.

Pojetí víry


Spolupráce
 Množství lidí, „materiál“ tu je.
 Spolupráce katechetů s rodiči.

Nezájem o prohloubení víry.

Spolupráce
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Nespolupráce mezi knězem a katechetou.

Otázka č. 19: DUCHOVNÍ SPRÁVCE V NAŠÍ FARNOSTI VYHLEDÁVÁ, MOTIVUJE
A PODPORUJE KATECHETY, MÁ PŘEHLED O JEJICH ČINNOSTI.
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Kněz







Kněz




Finanční pomoc ze strany farnosti.
Snaha kněží o „fungování hlásání“.
Důvěra kněží vůči katechetům.
Vlastní příklad obětavosti nad rámec povinností
v maličkostech.
Důležitost zpětné vazby od kněze (nejen od dětí).
Modlit se za katechety.

Přetíženost kněží, „zabydlenost“ – žije ze stereotypu.
Zahlcenost slovy (mše, adorace, Boží Tělo…)
Příklad nezájmu ze strany kněží: „Nač křtít děti, které
pak stejně nebudou chodit do kostela?“ – jedná se
o děti, se kterými se v náboženství pracovalo.
 Kněží očekávají, že lidé přijdou na faru, nevyjdou za
nimi.
 Naopak jinde přílišný dohled nad dětmi (proč jsi
nebyl, nepřišel…, monolog kněze v náboženství,
neuměřenost).
 Obtížný přístup ke kritice (ze strany kněží
i katechetů).
Katecheze
 Odtrženost od života (rodin), mají své představy
o tom, co mají děti vědět (děti berou náboženství
jako okrajovou záležitost).
 Dusíme se v kostele aneb „Pán Ježíš potřebuje vyjít“.
Zájem
 Malý zájem o katechezi i o katechety.
 Formální zájem: „máme zajištěno…“
Podpora
 Nedostatečná komunikace.
 Podceňování katecheze ze strany kněží (proč bych se
připravoval, proč bych četl metodiky, vždyť jsou to
jen malé děti), podceňování práce katechetů.
 Nedostatečná morální podpora, příklad života.

Katecheze


Důležité je, aby si děti odnášely do života dobrou
atmosféru hodiny.

Zájem





Zájem a ocenění ze strany kněží (pozvání na večeři,
na pouť, nabídka duchovní formace, přehled
o třídních knihách).
Vděčnost za pomoc.
Projevená laskavost kněze.

Podpora



Otevřená komunikace.
Konstruktivní přístup, organizace („slapský
element“).

PŘÍLEŽITOSTI
Kněz





HROZBY

Větší zájem kněze o práci katechetů.
Vstupy kněží do hodin, povědomí o tom, co se učí.
Mše svaté pro děti – příležitost pro kontakt kněze
s dětmi.
Setkávání kněží s dětmi v neformálním prostředí
(fotbal, výlety, víkendovky, spolčo…).

Kněz





Katecheze
 Dát příležitost, aby se člověk změnil.
 Katecheta má jen dílčí odpovědnost – nezodpovídá
za farnost jako celek.
 Využívat příležitost k osobnímu růstu.
Zájem






Neochota ke změně.
Farnost bez kněze (myšleno spíše neřešený problém
jeho nepřítomnosti).
Neřešení problematického chování kněze.
Nevidění potřeb farnosti (obsazení farnosti dvěma
problematickými kněžími za sebou).
„Kněží jsou přetíženi“ – je to skutečně tak? Mnozí
jsou přetížení podobně jako ostatní pracující lidé.

Katecheze


Kontakt s rodinami, zájem o děti.
Vytváření příležitostí k setkávání.
Projevený zájem o děti, znát jejich jména.
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Nekompetentní vedení společenství mládeže (př.
kněz se neúčastní, spolčo vede 17letý mládežník).

Otázka č. 24: PRAVIDELNÁ A SYSTEMATICKÁ KATECHEZE JE V NAŠÍ FARNOSTI NABÍZENA
VŠEM VĚKOVÝM KATEGORIÍM.
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Katecheze




Děti do 3. třídy – chodí jich hodně do
náboženství.
Druhá příležitost je při biřmování.
Pokračovat kontinuálně (podchytit např.
biřmovance po biřmování) – využít zájem,
neztratit osobní kontakt.

Lidé





Svátosti


Svátosti – lidé přijdou, i když jinak až tak zájem
nemají (křest, svatba, všichni pohřeb v kostele
atd.) – tradice, která lidi přivede do kostela.

Žehnání



Návštěva nemocných – v této oblasti je o to
velký zájem – lidé kněze pozvou.
Pozvání k žehnání u různých příležitostí – církev
vstupuje do veřejného, městského života –
spolupráce s obcí.

Lidé mnohdy nerozumí smyslu a významu –
důležité je vysvětlovat.
Lidé kněze nepotřebují, dokud „neumírají“.
Nezájem – náboženství jen do 3. třídy ZŠ.
Neochota, nezájem ze strany kněží.

Materiály
 Neaktuální materiály velkého rozsahu, psané
nesrozumitelným jazykem současné generace.
 Vzdělávání dospělých je nový prvek, na který
lidé nejsou zvyklí a nevidí ho jako potřebný.
 Je to oddělené – farní x světské (nefarní) –
opačný příklad: knihovna – dát knihy z farní
knihovny do městské (víc čtenářů).

PŘÍLEŽITOSTI
Kněz



HROZBY
Katecheze

Jsme zváni do veřejného prostoru.
Jít po osobní rovině (soused, známý… např.
u pohřbu, svatba), nerozdělovat věřící kontra
nevěřící, bourat bariéry farního – světského
života, poznat, že farář je normální člověk,
např. zajít do hospody, navázat spolupráci
i s nevěřícími (např. při opravě kapličky).



Nezájem pokračovat v katechezi i pro dospělé.

Lidé


Nepochopení, neporozumění významu
sdělovaného.

Materiály



Materiály
 Metodické materiály, které budou napsány
srozumitelným jazykem a budou stručné
a přehledné.
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Chybějící materiály.
Neaktuální materiály.
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DĚKANÁT JESENÍK

Děkanát Jeseník
Rozloha (ha)

61 626

Počet obyvatel (2014)

37 782

Počet účastníků nedělních bohoslužeb (2015)
Počet farností

965
27

Počet kněží a jáhnů / zapojení do analýzy / vyučující náboženství
Počet laických katechetů a vyučujících náboženství / zapojení do analýzy

11/11/4
3/10

Katecheze předškolních dětí (počet dětí 2015–2016)

31

Katecheze / náboženství dětí (počet dětí 2015–2016)

76

Společenství mládeže (počet účastníků 2015–2016)

19

Katecheze dospělých (počet dospělých 2015–2016)
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43

44

45
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Jeseník
Otázka

Naše
farnost

Ideální
farnost

Rozdíl

Ot. 28

4,1

1,8

2,3

28. Katecheté jsou dostatečně (finančně, morálně)
odměňováni za svou práci.

Ot. 2

3,1

1,5

1,6

2. Naše farnost aktivně podporuje rodiny jako prvořadé
místo předávání a prožívání křesťanské víry.

Ot. 9

3,4

2,0

1,4

9. Katecheté v naší farnosti mezi sebou spolupracují
(např. setkávání, sdílení zkušeností apod.)

Ot. 24

3,3

1,9

1,4

24. Pravidelná a systematická katecheze je v naší farnosti
nabízena všem věkovým kategoriím.

Ot. 19

3,2

1,9

1,3

19. Duchovní správce v naší farnosti vyhledává, motivuje
a podporuje katechety, má přehled o jejich činnosti.

Ot. 25

3,2

1,9

1,3

25. Katecheté naší farnosti se mají na koho obrátit se
svými pracovními problémy.

Ot. 1

3,1

1,8

1,3

1. Věřící v naší farnosti podporují a oceňují úsilí
katechetů.

Otázka

Známka 4

Známka 5

Směr.
odchylka

Ot. 26

3

4

1,7

26. Katecheté naší farnosti spolupracují se školami
a institucemi v místě, kde žijí.

Ot. 13

0

5

1,6

13. Katecheze dětí a mládeže v naší farnosti mají
obsahovou kontinuitu.

Ot. 27

1

4

1,6

27. Katecheté využívají podněty a podpory z KPC.

Ot. 9

0

7

1,5

9. Katecheté v naší farnosti mezi sebou spolupracují
(např. setkávání, sdílení zkušeností apod.)

Ot. 24

3

5

1,5

24. Pravidelná a systematická katecheze je v naší farnosti
nabízena všem věkovým kategoriím.

Ot. 25

3

4

1,5

25. Katecheté naší farnosti se mají na koho obrátit se
svými pracovními problémy.

Ot. 19

0

5

1,4

19. Duchovní správce v naší farnosti vyhledává, motivuje
a podporuje katechety, má přehled o jejich činnosti.

Ot. 2

1

4

1,3

2. Naše farnost aktivně podporuje rodiny jako prvořadé
místo předávání a prožívání křesťanské víry.

Ot. 28

4

8

1,2

28. Katecheté jsou dostatečně (finančně, morálně)
odměňováni za svou práci.

Znění otázky

Znění otázky
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Otázka č. 2: NAŠE FARNOST AKTIVNĚ PODPORUJE RODINY JAKO PRVOŘADÉ MÍSTO
PŘEDÁVÁNÍ A PROŽÍVÁNÍ KŘESŤANSKÉ VÍRY.
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Děti





Kněz

Mše sv. pro děti – byly živé, i když nás není mnoho.
Nedělní školička – katecheze pro děti během bohoslužby
(do přímluv), provázanost s nedělním evangeliem.
Školka na faře – možnost se setkávat na faře
s minimálními náklady.
Vznikající středisko pro mládež.






Vytíženost kněze, který pospíchá na další mši, lidé na nedělní
oběd… schází společenství lidí.
Setkávání lidí s knězem – důležité, ale neděje se často.
Nedostatek kněží nemusí být vnímán jen negativně, mohou být
střídavě v neděli v kostele bohoslužby slova a mše sv., lidé jsou
vázáni na místo, nepůjdou jinam, jdou do jednoho kostela.

Děti

Setkání

Agapé po mši – když se děje, je to dobře, dobré bylo, když
tam chodil kněz, popovídalo se a probraly se i jiné věci.

Někdy mše sv. nejen v kostele (ne v neděli), ale i po
domech, příležitost sejít se kolem stolu.

Setkání s knězem jednou za měsíc, aby se řešily aktuální
problémy.

Spádová oblast má 4x do roka setkání.

Každé pondělí je setkání po rodinách (např. modlitba
růžence).

Katolický spolek – organizovat duchovní obnovu rodin –
příležitost k setkání všech rodin, pro všechny.

V našem kraji mají úspěch poutě – přitáhnout lidi, k nim je
zapotřebí cimbálovka, guláš…
Rodiny





Setkání



Rodiny





I zde v kraji máme několik rodin, které ve farnostech
fungují a nabízejí program i pro další rodiny, předávají víru.
Možná v každé farnosti máme takovou rodinu (mají však
omezené lidské i finanční síly) – je zapotřebí je podporovat
i finančně.
Rodiny chtějí aktivně fungovat ve farnosti a předávat víru.



Farnost




PŘÍLEŽITOSTI

Vytvořit v dětech pocit, že kostel je místo, kde se mohou cítit
dobře, kde jsou přijaty.
Málo lidí v kostele – lze v tomto počtu vytvářet společenství?,
velké věkové rozdíly malého počtu lidí, tito lidé jsou pak přetížení,
z přetížení často „odseknou“ společenství a vztahy.
Agapé po mši sv. bylo, když byla mše dříve, teď je mše později,
nestíhá se to, lidé se mohli po mši setkávat, byla to příležitost.
Mladé rodiny se i sejdou, ale starší lidé nechtějí jinam jezdit – ani
když jim nabídneme odvoz.
Zapomíná se, že rodiny mají více dětí a očekává se od nich, že
budou vždy na pobožnostech, bohoslužbách, kladou se na ně
nároky (např. vydávání pohlednic apod.), starší generaci vadí, že
se „dělá binec“.
Od rodin se očekává naplňování tradičních požadavků, když to tak
není, rodiny odcházejí jinam.
Čas nedělní mše – pro rodinu s dětmi důležitá věc, prostor
v kostele je v zimě důležitý.
Náboženství se někdy bere rodiči jako „nutné zlo“, které jsem
slíbil.
Rodiče často nemají na své děti čas, nenaučí děti ani základní
modlitby.
Ještě jsme (po revoluci) nevyšli z kostelů.
Mnoho farností, kde je lidí málo, kam kněz dojíždí.

HROZBY

Kněz







Přístup kněze k rodinám, záleží hodně na knězi, jak se staví
k rodinám – tím ovlivňuje starší generaci lidí v kostele.
Něco jako „baby friendly“ kostely či lépe kněží, „manuál“ pro
kněze, jak se chovat k rodinám – kde se to splní, tam dostane
kostel „známku“, známka „děti vítány“. Často nevíme, jak si
počínat.
Jsme rozeseti po různých místech – bývá problém cítit se
zvaný a přijatý na setkání na akci ve farnosti, když jsem přijela
do jiné farnosti – je rozdíl říct „já tě zvu“ (jako přítel–laik)
nebo když řekne kněz: „jste všichni zváni – i vy z okolí“.
Změna mentality, aby kněží nebyli osamělí.

Laici


Rodiny


Setkání




Vystudovaní laici, kteří by chtěli pracovat v církvi, ale
nenajdou po ukončení studií uplatnění. Mohli by fungovat ve
spolupráci s knězem. Peníze se investují do budov, proč se
neinvestují do lidí?

Kněz

Rodiny


Malý zájem o rodiny.

Setkání


Vytvořené zázemí pro rodiny – altánek, zahrada, prostor,
zázemí.
Setkávání rodin, je to pro ně důležité.

Časté střídání kněží.

Nedostatek času pro vytváření akcí nebo také
nechuť a nezájem se setkávat.

Farnost


Maria Hilf otevřít více rodinám, např. víkendovky pro ženy,
pro rodiny, mše v „ideální“ čas, tj. aby se mohlo po mši sv.
společně pobýt, popovídat.
Společné akce, setkávání, poutě.
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Přílišná uzavřenost.

Otázka č. 19: DUCHOVNÍ SPRÁVCE V NAŠÍ FARNOSTI VYHLEDÁVÁ, MOTIVUJE
A PODPORUJE KATECHETY, MÁ PŘEHLED O JEJICH ČINNOSTI.
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY
Kněz





Přetíženost kněží (časová i osobní).
Střídání kněží.
Individualita kněze.
Velká očekávání kněží od nás farníků, velké nároky
kněží směrem k farníkům (př. odpovědnost členů
ekonomické rady je neúměrná – samé povinnosti bez
motivace, jedná se o další povinnosti k rodině, nejsou
za svoji práci odměňováni, vše se bere jako
samozřejmost, schází motivace a odměna).
Katecheté
 Nedůvěra ke katechetům.
 Někdy nedůvěra farníků ke katechetům.
 Umět požádat o proplacení – kněze to mnohdy
nenapadne.
 Přetíženost – neděje se to ve svobodě, investice času
a peněz.
Farnost, farníci
 Někdy malá podpora farnosti směrem ke knězi –
farnost stojí proti knězi.
 Varhaníci si kupují i noty ze svého. Př. jsme rodina, je
nás ve farnosti poskrovnu, kupuji si noty, učím
odpoledne náboženství, kupuji si veškeré pomůcky, od
složek po pastelky, pěstuji kytky pro kostel… vše má
svoje hranice.
Problémy
 Střet konzervativního postoje s liberálním.
 Malá delegovanost pravomocí (princip subsidiarity).
 Žabomyší války.

Kněz





Individualita kněze.
Kněz ochotný modlit se a pracovat s lidmi
společně.
Uznává vlohy jiných pro práci se skupinami,
se kterými to on neumí.
Vděčnost za spolupráci katechetky.

Katecheté


Je nás méně, kněží mají přehled.

Spolupráce





Pastorační fond diecéze – toto nám pomohlo.
I vaše podpora – Katechetického
a pedagogického centra, proto to vzdělávání
vyšlo tak dobře.
Otevřenost – je zde posun, děti v kostele,
katecheze, lidé si zvykli, přijali.

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Setkávání
 Osobní setkání.
 Místo ke společnému setkávání.
 Společné akce katechetů a kněží (výjezdní
setkání na chatě, na Maria Hilf apod.).

Kněz


Přetíženost kněží.

Katecheté


Spolupráce
 Mluvit o potřebách.
 Fungující pastorační rady.
 Spojit se.
 Spolupráce více farností dohromady.
 Každý farník by měl půl hodiny týdně věnovat
farnosti jako službu.

Nedůvěra ke katechetům.

Setkávání


Nezájem o setkávání.

Spolupráce


Nezájem o spolupráci.

Informovanost


Informovanost
 Větší informovanost (poutě, akce).
 Fungující web s aktuálními informacemi,
Facebook.

Nedokonalá informovanost.

Problémy
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Neřešené potřeby – vznik problémů.

Otázka č. 24: PRAVIDELNÁ A SYSTEMATICKÁ KATECHEZE JE V NAŠÍ FARNOSTI NABÍZENA
VŠEM VĚKOVÝM KATEGORIÍM.
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY
Kněz


Děti, mládež






Katecheze mládeže: využíval jsem příležitosti,
jako jsou Velikonoce a Vánoce – když je pozvu
příležitostně do kostela, mají zájem se podívat
na určité věci, kladou otázky, mám příležitost
jim něco říct.
Děti 6. a 7. tříd mají mnoho otázek.
Prošel jsem Katechismus, každý týden, nyní se
už těší, že od září budeme pokračovat.
Základ je, aby se naučili společně modlit, potom
se mohou vzdělávat.

Dospělí






Nedělní kázání – příležitost oslovit.
Pohřeb – příležitost k evangelizaci.
Ve farnostech, kde jsem přišel, se zpočátku
pouze slavily mše, dále jsme se učili dělat něco
společného, dále růženec. Nyní už se lidé nebojí
vyslovit své prosby, přímluvy.
Musíme pracovat s těmi lidmi, kteří přijdou,
které máme, neočekávat velké počty.

Já sám za sebe jako kněz nejsem schopen
pojmout všechny věkové kategorie, byl jsem
vděčný za spolupráci katechetky, která
pracovala s dětmi. Je pro mě problém ustát
puberťáky, nekázeň apod.
Děti, mládež
 Mládež v mé farnosti schází.
 Byly pokusy o spolupráci se školou, nabídl jsem
spolupráci – žádný zájem.
Dospělí
 Vázne mezigenerační předávání víry v rodinách.
Nejstarší generace
 Nezájem ze strany starších, chtějí dožít se svou
vírou, katechezi neznají, neví, že by se měli
vzdělávat, nezájem.
Akce
 Šestiletý homiletický cyklus (vyšumělo to,
neslyšel jsem žádné hodnocení – je to škoda).
 Noc kostelů – jsou nějaké výstupy, např. zda se
někdo obrátil? Co to dalo duchovního? Jde jen
o počet účastníků? Dělá se mnoho akcí –
honíme vítr.

PŘÍLEŽITOSTI
Akce







HROZBY

Vánoční besídka v kostele, přijdou, já mám
příležitost ty lidi oslovit a kostel bývá plný dětí.
Česko zpívá koledy – příležitost, kdy mohou být
děti a učitelky pozvány do kostela.
Je příležitost je zvát do kostela i na akce, které
organizuje stát.
Pozvání na oběd, na společenskou akci, koncert
apod. – možnost oslovit.
Noc kostelů.
Dát prostor aktivním farníkům k duchovním
aktivitám, např. při setkání seniorů – setkávání,
společný zpěv, modlitba. Podpořit je finančně
i jinak.
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Kněz


Přetíženost kněze k dalším aktivitám.

Děti, mládež
 Nezájem o katechezi ze strany škol.
Dospělí
 Nezájem dospělých o další vzdělávání ve víře.
Nejstarší generace
 Nezájem předávat víru mladší generaci.
Akce


Akce, které nepovedou k předávání víry.
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DĚKANÁT KARVINÁ

Děkanát Karviná
Rozloha (ha)

35 161

Počet obyvatel (2014)

279 974

Počet účastníků nedělních bohoslužeb (2015)
Počet farností

6 426
21

Počet kněží a jáhnů / zapojení do analýzy / vyučující náboženství
Počet laických katechetů a vyučujících náboženství / zapojení do analýzy

32/24/18
15/6

Katecheze předškolních dětí (počet dětí 2015–2016)

45

Katecheze / náboženství dětí (počet dětí 2015–2016)

800

Společenství mládeže (počet účastníků 2015–2016)

165

Katecheze dospělých (počet dospělých 2015–2016)

228
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53

54
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Karviná
Otázka

Naše
farnost

Ideální
farnost

Rozdíl

Ot. 28

3,0

1,5

1,5

Ot. 1

2,9

1,5

1,4

Ot. 7

2,8

1,4

1,4

Ot. 26

3,0

1,7

1,3

Ot. 19

2,5

1,3

1,2

Ot. 15

2,5

1,4

1,1

Ot. 18

3,0

1,9

1,1

Ot. 23

2,5

1,4

1,1

Ot. 25

2,5

1,4

1,1

Ot. 2

2,4

1,3

1,1

Ot. 11

2,1

1,1

1,0

Ot. 17

2,4

1,4

1,0

Ot. 22

2,5

1,5

1,0

22. Účastníci mají k dispozici aktualizované materiály.

Ot. 24

2,4

1,4

1,0

24. Pravidelná a systematická katecheze je v naší farnosti
nabízena všem věkovým kategoriím.

Znění otázky
28. Katecheté jsou dostatečně (finančně, morálně)
odměňováni za svou práci.
1. Věřící v naší farnosti podporují a oceňují úsilí
katechetů.
7. Účastníci katecheze se aktivně zapojují do života
farnosti a obce.
26. Katecheté naší farnosti spolupracují se školami
a institucemi v místě, kde žijí.
19. Duchovní správce v naší farnosti vyhledává, motivuje
a podporuje katechety, má přehled o jejich činnosti.
15. Katecheze rozvíjí schopnost účastníků vyjádřit
srozumitelným jazykem svou víru.
18. Katecheze pomáhá účastníkům orientovat se
v aktuálním společenském dění ve světě.
23. V naší farnosti jsou spory a konflikty konstruktivně
řešeny.
25. Katecheté naší farnosti se mají na koho obrátit se
svými pracovními problémy.
2. Naše farnost aktivně podporuje rodiny jako prvořadé
místo předávání a prožívání křesťanské víry.
11. Katecheze uvádí účastníky do osobního vztahu
s Ježíšem Kristem.
17. Katecheze uschopňuje účastníky lépe slavit
křesťanskou liturgii.
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Otázka č. 7: ÚČASTNÍCI KATECHEZE SE AKTIVNĚ ZAPOJUJÍ DO ŽIVOTA FARNOSTI A OBCE.
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Katecheze


Přípravy ke svátostem i výuka náboženství –
opakovaná setkávání, trvalý kontakt.

Kněz




Častěji děkovat než vyčítat (nejen v ohláškách)
– vděčnost kněze je důležitá.
V kázáních ukazovat na pozitiva, vést k radosti
života víry, ze života víry ve farní obci.
Projev, vystupování (kněze) navenek je důležité.

Zapojení





Jsou lidé, kteří se ve farnosti aktivně zapojují –
i oni mohou oslovit další.
Dobře vedená katecheze v důsledku znamená,
že se děti oslovují navzájem.
Schopnost lidí spolupracovat (př. rodiče
střídavě vozí děti).
Umět oslovit lidi, vidět jejich schopnosti, dary.

Katecheze
 Náboženský život je na 2. nebo spíše na 4./5. koleji.
 Farnost jako "pneuservis", který zákazník využívá jen
dvakrát do roka.
 Děti jsou závislé na rodičích.
 Náboženství je vnímáno jako tradice, proto
po 3. třídě přestávají chodit.
 Náboženství je vnímáno jako jeden z kroužků nebo
i jako trest (musíš tam chodit).
Zapojení
 Vytíženost prací.
 Někdy nedáme možnost lidem, kteří by možná byli
ochotní se zapojit, neoslovujeme další.
 Problém je trvalost, nechuť zavázat se, jednorázově
ano.
 Přetěžování těch, kteří jsou ochotní, angažovaní.
Nastavení člověka
 Farnost je „pan farář“, neidentifikují se s farností.
 Odlišné nabídky, atraktivita nabídky škol, obcí aj.
 Nastavení člověka, mentalita, specifikum kraje, „můj
dům, můj hrad“, okolí mě nezajímá.



Dvojjazyčnost.

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Katecheze
 Příprava ke svátostem.
Kněz
 Pozitivně laděný kněz.
 Dodržování rezidence, být ve farnosti, ale nejen
v budově fary.
 Umět popsat/vnímat potřeby farnosti ne z pohledu
faráře, ale z pohledu farníků.
 Důležitý je jazyk, vysvětlovat proč (se např. dějí
poutě).
 Důležité je umět se přiblížit lidem, proč se některé
věci dějí (př. sbírky, darování času…)
 Nezapomínat na zpětnou vazbu – poděkovat lidem
za zapojení (ne formálně).
Akce
 Církevní slavnosti jsou příležitosti k zapojení se
(poutě…)
 Neformální akce (farní dny, výlety…)



Katecheze



Formální přípravy ke svátostem, př. „sbírání“
razítek, „odsedím to“, záleží na přístupu kněze.
Skutečný nezájem o katechezi.

Kněz


Nezájem o farnost.

Akce


Nezájem o akce – jejich pořádání.

Zapojení


Celodenní projekt věnovaný určitému tématu (voda
pro Afriku, šicí stroje…)
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Nezájem mít podíl na aktivitách farnosti
(neidentifikace se s farností).

Otázka č. 19: DUCHOVNÍ SPRÁVCE VE FARNOSTI VYHLEDÁVÁ, MOTIVUJE A PODPORUJE
KATECHETY, MÁ PŘEHLED O JEJICH ČINNOSTI.
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY
Kněz

Kněz


Neformální setkávání duchovních správců
a katechetů.







Lidé


Př. manželé vyškolení jinde, zkušenost ze
školení uplatňují ve farnosti při přípravách
ke svátosti manželství.
Setkávání
 Zájem lidí setkávat se, společně se modlit (př.
společenství matek) – duchovní správce dává
příležitosti, podporuje, vyhledává (nejen
katechety).
Potřeby
 Duchovní potřeby lidí – vycházet jim vstříc.
Materiály
 Technické a materiální věci nejsou
v katechetické činnosti problém, kněží jsou
„dajní“.
 Maximální svoboda u katechetů, mohou si
vytvořit setkání i dlouhodobý plán podle
vlastního uvážení.

Lidé



Nemá zájem o katechety, nemotivuje.
Pokud to funguje, tak se neptá.
Zaneprázdněnost kněze.
Kněží mají příliš moc práce, pokud něco funguje, „nesahají“ do
toho, hlavně že to jede (případně jen dotaz na katechetu: „Přežila
jsi? A děti?“ – tato otázka vlastně říká, že kněz nechce vědět.
Kněží v semináři ani později nejsou systematicky vedeni k tomu,
aby spolupracovali s lidmi, plánovali, atd.
Někde farníci nemají zájem o laické katechety, chtějí, aby
vyučoval kněz.
Nevzdělanost lidí (nejsou vzděláváni knězem).
Hodně je na rodičích – když mají zájem, děti vozí.



Setkávání

Je rozdíl mezi kontrolou a mezi tím mít přehled – neformální
setkávání.
Potřeby

Potřebnost vycházející z potřeb farností.
Formální překážky

Rozloha farností – je problém, aby z několika spádových škol došly
děti na katechezi.

Doprava dětí.

Formální překážky pro výuku náboženství.
Organizace

Chybí společné plánování mezi knězem a katechetou/katechety,
neochota k plánování, na začátku roku pouze starost o rozdělení
skupin: „nějak to jen musíme podělit“.



Špatné pracovně-právní podmínky katechetů – pracují pouze na
dohody, nejsou sepisovány pracovní smlouvy (např. učitelům se
nezapočítává náboženství do pracovního úvazku, když katecheta
učí na různých místech na dohody, nemá šanci dosáhnout na
hypotéku).

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Kněz

Kněz





Modlit se za katechety.
Projevit zájem: Co děláš? Čím žiješ? – „zdola“ i „shora“.
Co mohu pro vás udělat? Jak vám mohu pomoct? – lidé si
všímají přístupu kněze.
Katecheta

Zapojovat katechetu s kanonickou misí do dění ve farnosti
– vyzdvihnout jeho kompetence – aby byl katecheta
nejenom „schovaný“ ve škole, ale kněz ho může jako
kompetentního oslovit, ať udělá katechezi nějaké farní
skupince, schole, společenství. Využít schopností, vzdělání
a oficiálního pověření katechety. Dát najevo, že jeho role
má nějakou váhu.
Lidé

Katecheze dospělých – vzdělávat i dospělé, vést i rodiče,
zaměřit se na otce rodin (společenství pro muže, pro
chlapy apod.)
Formální stránka

Dostupnost – zveřejnit kontakty a být na nich dostupný.

Facebook, web – i zde je příležitost pro katechezi, důležité
je vyhledávat lidi schopné pracovat v tomto prostoru.
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Nezájem o katechety – není čas.
Absence neformálních setkání.
Vytíženost kněze.

Katecheta


Nezapojování katechetů do dalších činností ve farnosti.




Nezájem o katechety, zájem výhradně o kněze.
Nezájem o katechezi dospělých.

Lidé

Organizace


Špatná organizace (plánování, pracovně-právní podmínky).

Formální stránka


Rozloha farnosti.
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DĚKANÁT KRNOV

Děkanát Krnov
Rozloha (ha)

62 250

Počet obyvatel (2014)

45 258

Počet účastníků nedělních bohoslužeb (2015)
Počet farností

722
27

Počet kněží a jáhnů / zapojení do analýzy / vyučující náboženství
Počet laických katechetů a vyučujících náboženství / zapojení do analýzy

15/13/2
2/1

Katecheze předškolních dětí (počet dětí 2015–2016)

7

Katecheze / náboženství dětí (počet dětí 2015–2016)

72

Společenství mládeže (počet účastníků 2015–2016)

18

Katecheze dospělých (počet dospělých 2015–2016)

20

60

61

62

63

Krnov
Otázka

Naše
farnost

Ideální
farnost

Rozdíl

Ot. 24

3,2

1,2

2,0

24. Pravidelná a systematická katecheze je v naší farnosti
nabízena všem věkovým kategoriím.

Ot. 22

3,1

1,5

1,6

22. Účastníci mají k dispozici aktualizované materiály.

Ot. 28

3,0

1,5

1,5

Ot. 7

2,9

1,5

1,4

Ot. 25

2,8

1,4

1,4

Ot. 2

2,7

1,4

1,3

Ot. 9

2,6

1,3

1,3

Ot. 27

2,6

1,3

1,3

Ot. 13

2,6

1,4

1,2

Ot. 26

2,5

1,3

1,2

Ot. 5

2,5

1,4

1,1

Ot. 18

2,5

1,4

1,1

Ot. 23

2,5

1,4

1,1

Ot. 29

2,6

1,5

1,1

Ot. 3

2,3

1,2

1,1

Ot. 4

2,3

1,2

1,1

Ot. 16

2,8

1,7

1,1

Ot. 19

2,2

1,2

1,0

Ot. 8

2,4

1,4

1,0

Ot. 12

2,5

1,5

1,0

Ot. 17

2,3

1,3

1,0

Ot. 30

2,3

1,3

1,0

Znění otázky

28. Katecheté jsou dostatečně (finančně, morálně)
odměňováni za svou práci.
7. Účastníci katecheze se aktivně zapojují do života
farnosti a obce.
25. Katecheté naší farnosti se mají na koho obrátit se
svými pracovními problémy.
2. Naše farnost aktivně podporuje rodiny jako prvořadé
místo předávání a prožívání křesťanské víry.
9. Katecheté v naší farnosti mezi sebou spolupracují
(např. setkávání, sdílení zkušeností apod.).
27. Katecheté využívají podněty a podpory z KPC.
13. Katecheze dětí a mládeže v naší farnosti mají
obsahovou kontinuitu.
26. Katecheté naší farnosti spolupracují se školami
a institucemi v místě, kde žijí.
5. Katecheté umí nakládat s rozdílnými předpoklady
a náboženskými zkušenostmi účastníků.
18. Katecheze pomáhá účastníkům orientovat se
v aktuálním společenském dění ve světě.
23. V naší farnosti jsou spory a konflikty konstruktivně
řešeny.
29. Naše farnost katechetům zajišťuje potřebné pomůcky
a materiály k činnosti.
3. Katecheté v naší farnosti usilují o celoživotní
osobnostní a duchovní rozvoj.
4. Katecheté aktualizují své teologické a pedagogické
poznatky.
16. Katecheté v naší farnosti používají vhodné (tj. věku
přiměřené) a pestré výukové metody.
19. Duchovní správce v naší farnosti vyhledává, motivuje
a podporuje katechety, má přehled o jejich činnosti.
8. Katecheté i mimo oblast katecheze jsou zapojeni do
života naší farnosti.
12. Cíle a průběh setkání jsou známy všem účastníkům.
17. Katecheze uschopňuje účastníky lépe slavit
křesťanskou liturgii.
30. Místo setkávání v naší farnosti má příjemnou
atmosféru.
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Otázka č. 22: ÚČASTNÍCI MAJÍ K DISPOZICI AKTUALIZOVANÉ MATERIÁLY
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Kněz




Vzdělávání – příprava na kněžství, další
vzdělávání, nestačí to, co jsem načerpal na
fakultě.
Kněz má mít dostatečnou kompetenci ke
katechezi bez ohledu na existující materiály.

Katecheta



Kreativita katechety, ne materiál – materiál je
pouze „berlička“.
Sociální cítění, pedagogické kompetence –
vnímat situaci lidí a kraje, místa, kde žijeme.

Materiály



Můžeme se opřít o Katechetické a pedagogické
centrum.
Aktualizované materiály pro 1. svaté přijímání.

Katecheta

Hlavní katecheté „zaspali“, neřešila to Česká biskupská
konference.
Materiály

Materiály nerespektují církevní rok (př. křesťanští světci).

Chybí kontinuita biblické chronologie v navazujících
ročnících.

Chybí velké biblické příběhy (např. Josef Egyptský)
a průřezový seznam biblických příběhů ve všech ročnících.

Chybí materiály pro snoubence a biřmovance.

Chybí internetové stránky pro výuku, multimediální
pomůcky, seznam křesťanských filmů.

Chybí hádanky, doplňovačky atp.

Polské materiály, příp. slovenské materiály existují, proč se
nepřeloží?

Materiály, které mám – nefunguje to, polské, slovenské…
jiný materiál bude pro mládež, kde chodily děti do
náboženství do 9. třídy, jiný, když do náboženství
nechodily, my máme smíšené skupiny.

Není možné využívat materiály, které hovoří o jiné kultuře
(rakouské), jestliže lidé žijí v úplně jiné kulturní situaci.
Skupiny

Různost oblastí je problém, množství by bylo nepřehledné,
(protinázor: toto je výmluva, materiály nejsou).

Problém smíšených skupin 1.–9. třída.
Zkušenost

Schází formace v semináři, potřeba rozvíjet kompetence
sociální, pedagogické.



Nefungující kněžská společenství, možnost poučení se
od starších kněží – „faráři na obědě“.

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY
Kněz a katecheta

Kněz



Dobré kázání, zatímco baví, učí.
Povinností faráře je učit, ne světit kapličky
v poli, katecheze je naší prvořadou povinností.
Materiály
 Nabídnout to, co mám, s čím pracuji.
 Burza materiálů – mé materiály nejsou hotové,
musel by to někdo doplnit, jak s těmito
materiály pracovat.
Potřeby
 Moderace farnosti, znalost farnosti, vědět, čím
lidé žijí (př. ale mám tři různé farnosti, tři různá
kázání, realita – někdy lidé nepřijdou. Když se to
ale podaří, má to neuvěřitelné ovoce).
 Uvědomit si, že hodiny náboženství jsou
o vzdělání, o informacích, děti nemají znalosti.
 Když jdeš kázat, představ si, že jdeš kázat pro
3. třídu, reagovat na situaci.
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Nezájem rozšiřovat své kompetence (sociální,
pedagogické).

Potřeby


Nereagování na potřeby účastníků.

Materiály


Neadekvátní materiály (zastaralé, nevyhovující).

Očekávání


Klademe si vysoké cíle.

Zkušenosti


Neochota kněží neformálně se
předávat si zkušenosti a naslouchat.

setkávat,

Otázka č. 28: KATECHETÉ JSOU DOSTATEČNĚ (FINANČNĚ, MORÁLNĚ) ODMĚŇOVÁNI
ZA SVOU PRÁCI.
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY
Setkávání

Pohraničí by mělo mít své detašované pracoviště
Katechetického a pedagogického centra v pohraničí, aby
vnímalo toto prostředí, těžkosti, aby se dostalo do
komunikace s kněžími a katechety.

Ze začátku bylo setkávání s katechetickým centrem jednou
za měsíc nebo za dva, nyní to schází.

Potřeba sdílet se.

Tento region je přehlížený.

Lidé





Finance

Poloviční plat oproti učitelskému platu, podfinancované,
minimum, rozdílnost placení od jednotlivých škol.

Katecheté platí často pomůcky ze svého.

Podmínky pro práci, pro službu, př. jezuité šli pouze tam,
kde byli finančně zajištěni, kde měli dost finančních
prostředků.

Chceme po lidech za málo peněz hodně muziky, to je
zvlášť problém laiků.

Význam dotací.

Neplacení cestovních výloh. Katecheta někde bydlí a jinde
učí, cestovné nemá hrazeno.

Pokud má kněz/katecheta růst a vzdělávat se,
zaměstnavatel mu na to má dát finance.

Neskutečné investice se vráží do „mrtvého materiálu“, je
třeba změnit mentalitu ve špičkách, děkanech a investovat
stejně do „živých materiálů“, do výchovy lidí a do formace
kněží.

Lidé jsou komunikativní.
Lidé na faru přijdou (když jde do tuhého),
nechají se povzbudit.
Zájem.
Lidé jsou vděční.

PŘÍLEŽITOSTI
Kněz


HROZBY
Lidé



Umět kumulovat duchovní schopnosti do
jednoho dne, připravit program na celý den,
není to o odsloužení mše sv.

Setkávání
 Kněží – vzájemná podpora, setkat se společně
na mši sv., společenství, společný oběd.

Když se ztratí rodina z farnosti, je to vidět.
Práce s lidmi, je zde vazba na místo – kostel (do
jiného kostela nejdou, raději se „vyzpovídají, že
nebyli v neděli v kostele“ (ne všichni)

Pohraničí


Pohraničí
 Vzít vážně specifikum tohoto regionu.
 Přijetí situace pohraničí.
 Slavnosti a svátky v našem regionu – soustředit,
být na jednom místě.
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Situace v pohraničí.

Setkávání


Nezájem o setkávání.

Finance


Chybějící finance.
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DĚKANÁT MÍSTEK

Děkanát Místek
Rozloha (ha)

50 432

Počet obyvatel (2014)

71 433

Počet účastníků nedělních bohoslužeb (2015)
Počet farností

4 143
18

Počet kněží a jáhnů / zapojení do analýzy / vyučující náboženství
Počet laických katechetů a vyučujících náboženství / zapojení do analýzy

18/15/11
7/5

Katecheze předškolních dětí (počet dětí 2015–2016)

56

Katecheze / náboženství dětí (počet dětí 2015–2016)

480

Společenství mládeže (počet účastníků 2015–2016)

102

Katecheze dospělých (počet dospělých 2015–2016)

65

68

69

70

71

Místek
Otázka

Naše
farnost

Ideální
farnost

Rozdíl

Ot. 24

2,7

1,1

1,6

Ot. 23

2,9

1,4

1,5

Ot. 9

2,7

1,3

1,4

Ot. 17

2,5

1,3

1,2

Ot. 20

2,3

1,3

1,0

Otázka

Známka 4

Známka 5

Směr.
odchylka

Ot. 27

4

2

1,5

Ot. 26

0

3

1,4

Ot. 24

4

1

1,2

Ot. 8

5

0

1,1

Ot. 13

4

0

1,1

Ot. 23

1

3

1,1

Ot. 18

5

0

1,0

Znění otázky
24. Pravidelná a systematická katecheze je v naší farnosti
nabízena všem věkovým kategoriím.
23. V naší farnosti jsou spory a konflikty konstruktivně
řešeny.
9. Katecheté v naší farnosti mezi sebou spolupracují
(např. setkávání, sdílení zkušeností apod.).
17. Katecheze uschopňuje účastníky lépe slavit
křesťanskou liturgii.
20. Katecheze je v naší farnosti zodpovědně a včas
plánována a organizačně zajišťována.

Znění otázky
27. Katecheté využívají podněty a podpory z KPC.
26. Katecheté naší farnosti spolupracují se školami
a institucemi v místě, kde žijí.
24. Pravidelná a systematická katecheze je v naší farnosti
nabízena všem věkovým kategoriím.
8. Katecheté i mimo oblast katecheze jsou zapojeni
do života naší farnosti.
13. Katecheze dětí a mládeže v naší farnosti mají
obsahovou kontinuitu.
23. V naší farnosti jsou spory a konflikty konstruktivně
řešeny.
18. Katecheze pomáhá účastníkům orientovat se
v aktuálním společenském dění ve světě.
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Otázka č. 17: KATECHEZE USCHOPŇUJE ÚČASTNÍKY LÉPE SLAVIT KŘESŤANSKOU LITURGII.
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Rodiče



Víra rodičů, život z víry, příp. i vědomostí rodičů.
Zájem: rodiče přijdou, když se děti připravují na
první přijetí eucharistie, pozvání např. na pouť
na Hostýn.

Bohoslužba




Tradice (navazujeme na předchozí generace).
Dvě promluvy při nedělní bohoslužbě (zvlášť
pro děti, „doba obrázků“).
Pestrost liturgie (když bude stále vše stejné,
bude to ta „nuda“, např. začal jsem při
bohoslužbě nosit evangeliář, změna,
vysvětlování – co děláme, proč to děláme).

Bohoslužba
 „Je to nuda“, nezapojují se např. do zpěvu,
pasivita ze strany účastníků.
 Zpěv – nízká úroveň.
 Když je to „one man show“ (nejsme instituce
pro zábavu).
 Když se z bohoslužby vytratí Bůh.
 Množství bohoslužeb (únava kněží – čtyři
bohoslužby, množství bohoslužeb si někdy
vynucují lidé).
 Chybí příklad rodičů nebo dospělých. Nutíme
děti přicházet do kostela před 1. sv. přijímáním,
když ony vidí, že jejich rodiče nechodí.
 Pasivita ze strany věřících – nechají to na knězi
a nechají se vést.
Organizace
 Když je v kostele zima.
 Časové možnosti (vejít se do prostoru, kdy jede
autobus).
 Zachycena je mládež, ale schází podpora
dospělých.

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Bohoslužba
 Řádná příprava kněze přispívá ke slavení lidu,
lidé chtějí slyšet o Bohu ne o prázdninách apod.
Laici


Laici



Zaangažovat laiky, zapojení laiků do liturgie
(čtení apod.), ať „nepadne vše“ s odchodem
kněze do jiné farnosti.
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Laici – začne řídit farnost, „stínový farář“, někdy
celá rodina.
„Katoličtí turisté“ – nejsou ochotni se zapsat
jako lektoři, ministranti; účastní se např. výletů,
velkých akcí, ale neví, jestli přijdou v neděli do
kostela ve farnosti.

Otázka č. 23: V NAŠÍ FARNOSTI JSOU SPORY A KONFLIKTY KONSTRUKTIVNĚ ŘEŠENY.
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Katecheté







Komunikace

Málo pojmenované kompetence, jsou lidé, kteří manipulují,
pojmenování kompetencí by mnohému i předešlo.

Nedostatek komunikace.

„Jedině pan farář má pravdu“ (jednostranný úhel pohledu).

Lidé nemají „dovoleno“ se ozvat.

Nikdo se nezastane katechetů a kněží, když se snaží o dobré
vztahy, nepostaví se za ně.

Manipulace typu: „Ale my to tady takto děláme a až tady
budete 10 let, pak nám můžete k tomu něco říct.“
Laici

Málo laiků, pomocníků ve farnostech, kteří by byli finančně
hodnoceni.
Problém

Nevidíme vůbec jako důležité hledat řešení, je problém říct, že
mám/e problém.

Dlouhodobě neřešené problémy, má to dopad na další farnosti,
ten, kdo to má řešit (má to v kompetencích), dělá, že to není
jeho problém.

Popírání problémů (problém neexistuje), situace, která může
být zneužita.

Jinde o problémech neříkají, když ze zkušenosti ví, že se nemají
kam obrátit (nepojmenované kompetence, zodpovědnost).

Schází mi, že když je problém ve společenství lidí (obecně) nějak
řešen, v církvi tomu často tak není, např. když se v církvi krade.

Neřešení problémů.
Vztahy

Schází mi lidské pojetí vztahů – jsou nějaké zásady, které platí
ve společnosti, a v církvi tomu často tak není.
Technika

Vývoj jde tak rychle, že mám pocit, že myšlenkovému světu
mladých lidí a dětí nestíhám rozumět (doba jde rychle, úbytek
sil…).

Technika používaná dětmi – nestíháme se v tom orientovat.

Zralost zkušených katechetek, „chodila bych
k vám na rady“.
Zkušené katechety věci nerozhodí – mám
nadhled, vím, že některé věci přejdou… ale
chybí mi zase vhled do nových technologií,
mám pochybnosti, zda děti oslovím.
Nestane se z katechety lepší katecheta, když
začne pochybovat…? Příliš vysoké sebevědomí
může být problém.
Zkušené katechetky nabízejí svou zkušenost,
spolupráci, podporu mladších.

Práce na sobě






Kurz komunikace a manipulace mi otevřel oči,
ocenění otevřené komunikace, důležitost
vysvětlování, umět přijmout, že vše není podle
mě.
Umění žít s vědomím, že ne vše dopadne podle
mých představ.
Ochota na sobě pracovat.
Hlídat si vědomě své manipulační schopnosti.

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Komunikace

Pastorační rada ve farnosti – může posouvat věci dopředu, bývá
to o málo lidech.

Vyhledávat „tvůrce pokoje“ ve farnosti.

Neuvědomujeme si často své komunikační nedostatky, kurzy
komunikace nás mohou posunout.
Setkání

Dělat zpětnou vazbu na ovoce naší činnosti – osvědčilo se?
Neosvědčilo? Co si z toho vezmeme?

Připravit na faře setkání/pohoštění pro všechny, kteří
spolupracují, např. jednou měsíčně.

Mnoho mladých lidí hledá, kde má být, hledá budoucnost, smysl
života – hledají hloubku víry, nabízet možnost toto najít
ve společenství mladých nebo i jen při společné, např. manuální
práci.

Spolupracovat při obyčejné práci, jako to bylo dříve, pak se sedlo
a povídalo, lidé se sdíleli.

Společná snídaně, u které vyřešíme téměř vše (rozdělení úkolů,
návrhy…).
Poděkování

Upozorňovat na hodnotu manuální či „obyčejné“ práce.

Poděkovat osobně a konkrétně za práci ve farnosti alespoň
jednou ročně.

Komunikace
 Mnohomluvní „hlasití“ lidé, kteří dokážou
nabourat společenství.
 Nebezpečí ozvat se na pastorační radě –
„výborný nápad, udělejte to vy“.
Setkání
 Dnes se mladí lidé sdílejí na Facebooku, potřeba
společenství se vytrácí, mladí v tom žijí…
Práce
 Lidé, kteří jsou schopní a ochotní pracovat,
ale nejsou slyšet.
 Pastorační rady, které pouze mluví, ale nekonají
(př. neochota pomoci).
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Otázka č. 24: PRAVIDELNÁ A SYSTEMATICKÁ KATECHEZE JE V NAŠÍ FARNOSTI NABÍZENA
VŠEM VĚKOVÝM KATEGORIÍM.
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Účastníci





Zájem.
Potřeba.
Elán (ze strany účastníků i ze strany nabídky).
Dostatečně velká skupina vrstevníků.

Organizace



Odpovídající prostor.
Pohoštění – někdy přijdou i kvůli tomu.

Nabídka



Zajímavý program (zajímá účastníky).
Většina katechetů se snaží nabídnout katechezi
všem.

Účastníci
 Nízké procento dětí školního věku, nízké počty
ve skupinách, nezajímavé, nepřijatelné pro
účastníky.
 Prioritní zaměření na mládež a děti (u dětí není
podpora rodičů).
 Střední generace nám uniká, mají jiné priority.
 Starší generace „může“, ale neúčastní se.
Organizace
 Prostory (škola nebo fara).
 Lidé se srovnávají s možnostmi v jiných
farnostech: „Pane faráři, viděli jsme to ve
vedlejší farnosti. U nás by se to mohlo udělat
taky.“ Lidé (starší generace) chtějí mít hodně
nabídek, ale pak se neúčastní kvůli zdraví,
nemoci, jiným věcem.
Nabídka
 Příprava katechety (nelze jen přebírat materiály
z Polska).
 Atraktivnost jiných nabídek, netýká se pouze
dětí, ale i seniorů (prodejní akce), problém
naplánovat čas výuky náboženství nebo
katecheze.
Ostatní
 Vynucování.
 Rozdělenost rodiny (např. střídavá péče).

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Kněz


Přítomnost kněze s lidmi, mezi lidmi („abyste
tady s námi byl“).
Katecheta
 Dokud to jde, využívat školy, aby byla výuka
náboženství ve škole, je důležité, aby tam byl
někdo, kdo tu práci dělá rád, schopný člověk,
nemusí to být vždy kněz.
Laici
 V jiných konfesích více aktivity laiků – zapojení
laiků.
Ostatní
 Milosrdenství (př. v rodině byl problém,
odsouzení rodiny, být milosrdní k hříšníkům, dát
ve farnosti signál: nevylučuji nikoho).
75

Kněz, katecheta


Nezájem o katechezi.

Laici


Problém se zapojováním laiků, neví se jak.

Nabídka


Nezajímavý program.

Organizace


Nevyhovující organizační podmínky.
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DĚKANÁT NOVÝ JIČÍN

Děkanát Nový Jičín
Rozloha (ha)

45 577

Počet obyvatel (2014)

106 167

Počet účastníků nedělních bohoslužeb (2015)
Počet farností

4 292
19

Počet kněží a jáhnů / zapojení do analýzy / vyučující náboženství
Počet laických katechetů a vyučujících náboženství / zapojení do analýzy

24/17/14
10/3

Katecheze předškolních dětí (počet dětí 2015–2016)

51

Katecheze / náboženství dětí (počet dětí 2015–2016)

658

Společenství mládeže (počet účastníků 2015–2016)

90

Katecheze dospělých (počet dospělých 2015–2016)

37
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79
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Nový Jičín
Otázka

Naše
farnost

Ideální
farnost

Rozdíl

Ot. 22

2,8

1,3

1,5

Ot. 24

2,6

1,4

1,2

Ot. 15

2,5

1,4

1,1

Ot. 23

2,3

1,2

1,1

Ot. 9

2,4

1,4

1,0

Ot. 16

2,5

1,5

1,0

Otázka

Známka 4

Známka 5

Směr.
odchylka

Ot. 22

5

2

1,3

Ot. 24

5

1

1,3

Ot. 13

5

0

1,2

Ot. 28

3

1

1,2

Znění otázky
22. Účastníci mají k dispozici aktualizované materiály.
24. Pravidelná a systematická katecheze je v naší farnosti
nabízena všem věkovým kategoriím.
15. Katecheze rozvíjí schopnost účastníků vyjádřit
srozumitelným jazykem svou víru.
23. V naší farnosti jsou spory a konflikty konstruktivně
řešeny.
9. Katecheté v naší farnosti mezi sebou spolupracují
(např. setkávání, sdílení zkušeností apod.).
16. Katecheté v naší farnosti používají vhodné (tj. věku
přiměřené) a pestré výukové metody.

Znění otázky
22. Účastníci mají k dispozici aktualizované materiály.
24. Pravidelná a systematická katecheze je v naší farnosti
nabízena všem věkovým kategoriím.
13. Katecheze dětí a mládeže v naší farnosti mají
obsahovou kontinuitu.
28. Katecheté jsou dostatečně (finančně, morálně)
odměňováni za svou práci.
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Otázka č. 15: KATECHEZE ROZVÍJÍ SCHOPNOST ÚČASTNÍKŮ VYJÁDŘIT SROZUMITELNÝM
JAZYKEM SVOU VÍRU.
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Účastníci







Jejich zájem (př. nabídka témat, výběr těch,
které lidi zajímají – tím začít, postavit katechezi
na otázkách lidí).
Víra jako dar.
Svědectví života, důležitost pravdivosti života.
Spontánní žití víry.
Děti umí mluvit o své víře. Potíž mají spíše
dospělí.

Kněží





Naslouchat lidem.
Svědectví života.
Víra jako dar.
Příklad, styl a srozumitelnost papeže Františka.

Účastníci
 Jiné priority, hodnoty.
 „Konzumace“ víry (př. kdyby museli „kázat“, mohlo
by to být jinak, vedeme jako kněží k pasivitě, př.
výměna rolí učitel–žák ve škole na konci roku).
 Katolíci obecně mají problém mluvit o víře.
Kněží
 Dvojí život („káže vodu, pije víno“).
 Lenost.
 Účastníci slyší jen jednu hodinu týdně o Bohu a víře,
více ne.
Rodiče
 Lhostejnost rodičů.
 Schází příklad rodičů, který vytváří životní styl.
 Neumí mluvit o víře.
Ostatní
 Nízký význam určitých náboženských informací.
 Nepřátelství, zloba, jízlivost, nechuť vůči církvi i Bohu
(odkaz na mediální obraz církevních restitucí).



Nesrozumitelný jazyk – problém mezi reálným
životem a náboženstvím – bavíme se jinak a jiným
jazykem.

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Účastníci
 Modlit se.
Kněží
 Modlit se.
 Vyhledávat příležitosti (př. farní tábor, účast kněze,
problém účasti na mši sv. i ze strany vedoucích,
po 6 letech se to změnilo – nebát se počáteční
nechuti nebo odporu).
 Příprava ke křtu.
 Příležitosti, kdy k nám (např. na faru) lidé dojdou.
 Pozvat i nepokřtěné partnery.
 Volit vhodný přístup (důležitost naslouchání lidem,
lidský přístup, zájem, např. zeptat se na zaměstnání,
vytvořit vztah, a potom na tomto základě hovořit
o Bohu).
 Animátorské kurzy (učí se růst ve vedení, dávat jim
příležitost; př. společenství rodin – po roce mění
vedení, rostou ve schopnosti se vyjadřovat ve věcech
víry).



Nabídnout témata „Co by vás zajímalo“ – vyjít od
tohoto, tj. ze zájmu.
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Účastníci


Neochota se učit novým věcem.

Kněží


Velká vytíženost kněží pro vznik nových
atraktivních aktivit.

Rodiče


Neochota rodičů se angažovat.

Ostatní


Negativita vůči církvi.

Otázka č. 28: KATECHETÉ JSOU DOSTATEČNĚ (FINANČNĚ, MORÁLNĚ) ODMĚŇOVÁNI
ZA SVOU PRÁCI.
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Morální odměna






Nezapomínat na morální odměnu, vyjádřit
poděkování za práci (vyžaduje to pozornost
ze strany kněží).
Zdůrazněna důležitost, aby se katecheta cítil, že
je spolupracovníkem kněze, že není
„poskokem“.
Farnost by měla vědět, kdo je katecheta
(představit farnosti).

Finanční odměna



Každý je hoden své mzdy, nedělat rozdíly.
Někteří katecheté jsou placeni Biskupstvím
ostravsko-opavským. (Poukázáno na nutnost
výkazu v protikladu k vyplácení „z ruky“.)

Morální odměna
 Důležitost vidět skutečnou situaci katechety (rodina
nebo osamoceně žijící osoba, nasazení…).
 Morální odměna: vnímat narozeniny, svátky (př.
poděkování, kytka apod.).
 Katecheta by ze mzdy neuživil rodinu.
 Na konci každého školního roku by se rodiče mohli
složit na dárek katechetovi/ce.
 Při všelikém lítání si kněz vzpomene na katechety
až v září, kdy je potřebuje.
 Odměna chybí i u dobrovolných katechetů při
nárazových akcích, i oni čekají na všimnutí, ocenění.
Finanční odměna
 Nevysloveně se předpokládá, že se vše bude dělat
za „pánbůhzaplať“, předpoklad „vatikánské měny“ –
kněží jsou v tom vychovávání jako první, nejsou
odměňováni biskupstvím, odměna bude jednou
v nebi.
 Kněz by měl katechetku na faře ohodnotit za její
práci, důležitost – najít zdroje (měl by je mít, jeho
zodpovědnost, když chce po ní práci).
 Tématizována možnost finančního zapojení rodičů,
př. na pracovní listy.
 Př. ve farnosti se nabízejí časopisy pro děti – je
dobré je nabízet zadarmo?

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Morální odměna
 Navázat vztah s katechetou, např. pozvat katechetu
na kafe, projevit o něj/ni zájem.
 Možná i rodiny by mohly pozvat katechety k sobě
domů, možnost poznat rodinné zázemí.
 Nabídka jiných věcí, např. duchovních cvičení.
 Ze strany Katechetického a pedagogického centra
a Biskupství ostravsko-opavského ocenit katechety.
 Diecézní setkání katechetů organizovat tak, aby to
bylo pro ně zajímavé.
 Společenství katechetů na úrovni děkanátů, aby se
mohli sdílet – připravit jim zajímavý program,
obohacovat se, podporovat.

Morální odměna


Finanční odměna


Finanční odměna



Nezájem o katechety ze strany kněží, rodičů
i účastníků.

Někdo učí náboženství 20 let, zasloužil by si ocenění.
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Nejsou peníze na výuku.
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DĚKANÁT OPAVA

Děkanát Opava
Rozloha (ha)

75.306

Počet obyvatel (2014)

106.011

Počet účastníků nedělních bohoslužeb (2015)
Počet farností

6.151
35

Počet kněží a jáhnů / zapojení do analýzy / vyučující náboženství
Počet laických katechetů a vyučujících náboženství / zapojení do analýzy

29/25/15
10/7

Katecheze předškolních dětí (počet dětí 2015–2016)

72

Katecheze / náboženství dětí (počet dětí 2015–2016)

925

Společenství mládeže (počet účastníků 2015–2016)

225

Katecheze dospělých (počet dospělých 2015–2016)

111
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Opava
Otázka

Naše
farnost

Ideální
farnost

Rozdíl

Ot. 7

3,3

1,9

1,4

Ot. 2

2,6

1,4

1,2

Ot. 24

3,1

1,9

1,2

Ot. 9

2,9

1,7

1,2

Ot. 19

2,9

1,7

1,2

Ot. 8

3,0

1,9

1,1

Ot. 1

2,9

1,8

1,1

Ot. 29

2,7

1,7

1,0

Ot. 18

2,9

1,9

1,0

Ot. 20

2,5

1,5

1,0

Znění otázky
7. Účastníci katecheze se aktivně zapojují do života
farnosti a obce.
2. Naše farnost aktivně podporuje rodiny jako prvořadé
místo předávání a prožívání křesťanské víry.
24. Pravidelná a systematická katecheze je v naší farnosti
nabízena všem věkovým kategoriím.
9. Katecheté v naší farnosti mezi sebou spolupracují
(např. setkávání, sdílení zkušeností apod.).
19. Duchovní správce v naší farnosti vyhledává, motivuje
a podporuje katechety, má přehled o jejich činnosti.
8. Katecheté i mimo oblast katecheze jsou zapojeni
do života naší farnosti.
1. Věřící v naší farnosti podporují a oceňují úsilí
katechetů.
29. Naše farnost katechetům zajišťuje potřebné pomůcky
a materiály k činnosti.
18. Katecheze pomáhá účastníkům orientovat se
v aktuálním společenském dění ve světě.
20. Katecheze je v naší farnosti zodpovědně a včas
plánována a organizačně zajišťována.
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Otázka č. 2: NAŠE FARNOST AKTIVNĚ PODPORUJE RODINY JAKO MÍSTO PŘEDÁVÁNÍ
A PROŽÍVÁNÍ KŘESŤANSKÉ VÍRY
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Rodina




Děti, které udržují víru, i když nefunguje
rodinné zázemí.
Svědectví rodiny, která žije vírou.
Babičky, které se snaží zachraňovat situaci.

Farnost




Život farnosti – je-li farnost živá, otevřená pro
komunikaci, kontakt, nabízí rodinám, co mohou
využít, všímá si.
Setkání, výlety.

Rodina
 Rodiny chtějí hodně investovat do dětí, i když
v oblasti víry moc ne.
 Lidé se těžko chtějí pro něco nasadit, obětovat.
 Náročný program rodin, nemají čas (kroužky,
oslavy, nenadálé situace, práce).
 Rodiče nechávají výchovu víry převážně
na kněžích/katechetech.
 Nepravidelná účast rodičů na bohoslužbách.
 Neúčast na farních/děkanátních/diecézních
akcích.
 Rodiče nechávají výchovu ve víře na knězi. Kněží
zase spoléhají, že výchova ve víře se děje doma.

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Rodina
 Klíčové momenty v životě rodiny (nástup
do školy, manželská jubilea…).
 Lidská důvěra.
 Svědectví života rodin k dalšímu vzájemnému
obohacení.

Rodina



Nezájem o víru svých dětí.
Nedůvěra v kněze.

Farnost

Farnost
 Mše sv.
 Svátosti.
 Modlitba za jejich nesnáze, těžkosti (důvěra
mezi knězem a rodinami, duchovní pomoc).
 Noc kostelů, aktivity farnosti.
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Chybějící provázení modlitbou.
Málo aktivit farnosti.

Otázka č. 9: KATECHETÉ V NAŠÍ FARNOSTI MEZI SEBOU SPOLUPRACUJÍ (NAPŘ.
SETKÁVÁNÍ, SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ APOD.).
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY
Kněz


Kněz




Setkávání – komunikace o organizačních věcech
– potkáváme se (škola, kostel), to je dáno
situací – ochota setkávat se a řešit důležité věci.
Podstatný je zájem kněze – kněz může být
dobrý moderátor vztahu mezi katechety.





Katecheté





Když mám problém, je důležité jej pojmenovat.
Velké povzbuzení a pomoc, když se můžu
s něčím obrátit na druhého katechetu
ve farnosti – když se spolupráce daří.
Výměna zkušeností, podpora v praxi.



Není zájem ze strany kněze (i když jsou katecheté
stejní, je rozdíl, jestli je kněz dokáže motivovat,
nebo ne), někdy i absolutní nezájem, kněz
spolupráci narušuje skrze nedobrou organizaci.
Neochota věci měnit – „tak to bylo dvacet let
a tak to bude“ – zajeté koleje.
Přetíženost kněze (neochota může být způsobena
přetížeností).
Spolupráce pouze na úrovní organizace, peněz,
zajištění hodin – jde ale hlavně o společnou
výchovu dětí.
Chybí spolupráce kněz–katecheta–rodiče.

Katecheté
 Kdysi se katecheté scházeli častěji.
 Boje mezi katechety, rivalita, „kradení“ hodin,
přetahování dětí, aby měl katecheta činnost.



Zkušeným a dlouholetým katechetům není vůbec
nasloucháno (ze strany kněze), a přitom oni děti
znají nejlépe.

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Katecheté
 Nehrát si na vlastním „písečku“, větší celky,
spolupráce dvou a více farností – aby katecheta
nebyl sám „voják v poli“.
 Dělat si navzájem hospitaci – podělit se
o poznatky, podívat se, jak se učí jinak a jinde.
 Častější setkávání katechetů, ne pouze v rámci
setkání organizovaných Katechetickým
a pedagogickým centrem – sdílení zkušeností
a nápadů, ale také sdílení hezkých zážitků i těch
obtížných – „kabinet“ pro katechety.
 Zapojení katechetů do společenského dění v obci.
Ukázat, že nemáme zájem jen o náboženské věci,
ale i ty společenské.

Kněz


Katecheté
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Rivalita mezi katechety.
Drsné podmínky ve škole – katecheta někde
v „šatně“, drsné zkušenosti katechetů.

Jednání



Jednání
 Kontakt s učiteli ze ZŠ – je super, když má
katecheta místo v nějakém kabinetě, kde si může
dělat přípravy – setkávání s učiteli, učitelé navíc
děti znají.

Přetíženost kněze.

Spolupráce pouze na úrovni organizace,
peněz, zajištění hodin – jde ale hlavně
o společnou výchovu dětí.
Ředitel ve škole se stará o děti víc než pan farář.

Otázka č. 19: DUCHOVNÍ SPRÁVCE V NAŠÍ FARNOSTI VYHLEDÁVÁ, MOTIVUJE
A PODPORUJE KATECHETY.
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Kněz





Ochota kněze zajišťovat pomůcky, materiální
stránka.
Kněz, který podpoří katechetu, dokáže mu
naslouchat – osobní přístup, důležitá je
osobnost kněze.
Kněz je největší motivátor pro získávání nových
spolupracovníků.

Katecheté


Katecheté, kteří znají své limity, nevyhoří.

Kněz
 Někteří kněží neumí učit.
Katecheté
 Katecheta má problém říct si o materiální
zajištění výuky atd.
 Katecheté jsou přetíženi, mají své limity, nemají
možnost zapojovat se do dalších a dalších akcí –
to se střetává s potřebami kněze, který také
potřebuje pomoc.
 „Čekám, co řekne kněz. Jsem tak zvyklá.“
 Nedostatek katechetů pro přípravy na svátosti,
přípravy snoubenců.
Akce
 Nenahrazovat setkávání pro sdílení za další
a další akce.
 Výběr je široký. Lidé se nerozhodují podle
farností, ale podle termínu akcí.

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Kněz


Posunout zájem o děti u kněží na větší prioritu
(ne pouze cílení na mládež atd.).
 Kněží by se měli učit správnému přístupu
k dětem, učit – pak pochopí i katechetu.
Katecheté
 Podpora katechetů ve smyslu vzdělávání,
víkendovek, exercicií – např. duchovní obnova
v rámci děkanátu pro katechety.
 Katecheté nepotřebují „zas až tak moc“ – pěkně
pozdravit, zeptat se, jak se katechetovi vede –
např. po mši, nebýt v prázdné budově…
minimum.
Akce
 Výlet pro kněze, katechety, děti – nějaká pouť.
Aby to nebyla ale zase nějaká „akce navíc“, ale
aby to bylo přímo pro děti, které katecheti
ve farnosti učí.
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Kněz


Kněží to nechávají na laicích a laici zase
očekávají od kněze – každý čeká na toho
druhého.

Katecheté


Nezájem o katechety.

Akce


Neuspořádání společné akce kněz – katecheté –
děti.

Otázka č. 24: PRAVIDELNÁ A SYSTEMATICKÁ KATECHEZE JE V NAŠÍ FARNOSTI NABÍZENA
VŠEM VĚKOVÝM KATEGORIÍM.
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Účastníci





Lidé se setkávají.
Příjemci katecheze, především mladí, jsou
připraveni na změny, my s tím máme problém.
Nevadí mi, když počet klesá, radujme se z těch,
kteří zůstanou.
Zapojení adresátů, oni vytvářejí setkání.

Účastníci

Nemám komu nabízet.

Nemáme mládež.

Není zájem.

Děti nejsou vedeny rodiči k účasti na bohoslužbách.
Bohoslužby a náboženství nejsou propojeny.

U dětí, které nemají dobré rodinné zázemí, mluvíme
o věcech, které ony neznají.

Náboženství jen pro děti 1. stupně, končí v 5. tř. nebo
hned po 1. sv. přijímání.
Akce


Zájem je spíš nárazový, je problém s pravidelností,
se systémem – problém udržet.

Akce



Katecheté

Neochota se zapojit do přání ze strany farníků.

Schází laici, kteří by se podíleli na katechezi.

Ve společenství se někdy katecheze neděje, je to o kávě,
filmu…

Výuka se omezuje pouze pro děti 1. stupně ZŠ.

Máme systém akcí, který trvá, trvá 9 let.
Nárazové akce fungují.

Ostatní


Rozmanitost metod, přístupů.

Ostatní

Nikdy to tak nebylo, je to něco nového.

Některé naše farnosti leží v pohraničí. Není vlastně komu
nabízet katechezi. Mám farnost, kde je např. jen jedna
rodina.

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Účastníci
 Lidé se chtějí setkat.
Kněz



Akce


Účastníci


Rodiče přihlásí děti v 1. třídě – je to příležitost
je oslovit.
Přípravy ke svátostem – pozvání.
Promluva na pohřbu, můžeme oslovit lidi, kteří
obvykle do kostela nechodí.

Malý zájem o katechezi.

Katecheté


Nezájem zapojit se jako katecheta.

Akce


Společenské aktivity – pozvání na svatbu,
komunikace kněze s lidmi.
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Jen jednorázové akce.
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DĚKANÁT OSTRAVA

Děkanát Ostrava
Rozloha (ha)

21 706

Počet obyvatel (2014)

316 819

Počet účastníků nedělních bohoslužeb (2015)
Počet farností

6 242
21

Počet kněží a jáhnů / zapojení do analýzy / vyučující náboženství
Počet laických katechetů a vyučujících náboženství / zapojení do analýzy

44/20/20
15/5

Katecheze předškolních dětí (počet dětí 2015–2016)

85

Katecheze / náboženství dětí (počet dětí 2015–2016)

820

Společenství mládeže (počet účastníků 2015–2016)

181

Katecheze dospělých (počet dospělých 2015–2016)

369
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Ostrava
Otázka

Naše
farnost

Ideální
farnost

Rozdíl

Ot. 28

2,6

1,3

1,3

Ot. 18

2,7

1,5

1,2

Ot. 9

2,5

1,3

1,2

Ot. 17

2,4

1,3

1,1

Ot. 15

2,4

1,4

1,0

Ot. 26

2,5

1,5

1,0

Otázka

Známka 4

Známka 5

Směr.
odchylka

Ot. 9

5

2

1,4

Ot. 28

3

3

1,4

Ot. 26

2

3

1,3

Ot. 18

5

1

1,2

Znění otázky
28. Katecheté jsou dostatečně (finančně, morálně)
odměňováni za svou práci.
18. Katecheze pomáhá účastníkům orientovat se
v aktuálním společenském dění ve světě.
9. Katecheté v naší farnosti mezi sebou spolupracují
(např. setkávání, sdílení zkušeností apod.).
17. Katecheze uschopňuje účastníky lépe slavit
křesťanskou liturgii.
15. Katecheze rozvíjí schopnost účastníků vyjádřit
srozumitelným jazykem svou víru.
26. Katecheté naší farnosti spolupracují se školami
a institucemi v místě, kde žijí.

Znění otázky
9. Katecheté v naší farnosti mezi sebou spolupracují
(např. setkávání, sdílení zkušeností apod.).
28. Katecheté jsou dostatečně (finančně, morálně)
odměňováni za svou práci.
26. Katecheté naší farnosti spolupracují se školami
a institucemi v místě, kde žijí.
18. Katecheze pomáhá účastníkům orientovat se
v aktuálním společenském dění ve světě.
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Otázka č. 9: KATECHETÉ V NAŠÍ FARNOSTI MEZI SEBOU SPOLUPRACUJÍ
(NAPŘ. SETKÁVÁNÍ, SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ APOD.).
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Společný zájem





Kněz


Společný zájem, úkol, poslání (pracujeme
v katechezi na společné věci).
Změnit pohled katechetů, přejít od toho, že
společná setkání „obtěžují“, protože jim berou
volný čas, k tomu, že tato setkání „potřebují“,
protože jsou pro ně přínosná.
Nesetkáváme se sice pravidelně, ale při řešení
konkrétních situací se mám na koho obrátit.





Časová vytíženost kněze (má toho tolik, že ho
ani nenapadne se ještě s katechety setkávat).
Pokud to kněz nestíhá, měl by aspoň zařídit
organizační zajištění, ustanovit pověřenou
osobu, která bude katechety svolávat a připraví
program setkání.
Složitě se spolupracuje s kaplanem, který je do
farnosti poslán za trest.

Duchovní rozvoj


Katecheta
 Neochota katechetů.
 Spolupráce katechetů a KPC. Mnohokrát
neznáme konkrétní podmínky života lidí
a nabízíme aktivity v nevhodný čas (např.
Prašivá v pracovní den 1. 7.).

Možnost duchovního rozvoje katechetů
(při setkání kněze a katechetů ve farnosti kněz
řekl nejen praktické věci, ale dal také impulzy
pro duchovní růst).

Ostatní


Rytmus liturgického života.

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Angažovanost
 Větší angažovanost diecéze – pořádat různé
semináře, přednášky… (jsem také nemocniční kaplan
a nemocniční kaplani mají neustále nabídky různých
akcí, ze kterých si mohou vybrat).
Čas
 Plánovat setkávání (třeba o dnešním setkání jsem se
dozvěděl až minulý čtvrtek a musel jsem změnit celý
svůj program).
 Umět si rozvrhnout čas (vím, že takové setkání
potřebuji, ale neudělám si na něj čas, přijdu utahaná
z práce a už to nezvládnu).
Neformálnost



Vytvořit setkání i u společného jídla (neformálnost) –
chybí někdo, kdo by k tomu dal impulz (jednou, a
stalo se to opravdu jen jednou, nás všechny
katechetky kaplan pozval na konci roku do
restaurace na pohár, objednal nám ty nejdražší
poháry. Pro nás to bylo hodně cenné setkání).
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Čas


Nedostatek času kněze i katechety.

Angažovanost



Nezájem diecéze.
Málo akcí nebo žádné pro katechety.

Otázka č. 15: KATECHEZE ROZVÍJÍ SCHOPNOST ÚČASTNÍKŮ VYJÁDŘIT SROZUMITELNÝM
JAZYKEM SVOU VÍRU.
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY
Víra



Společenství





Tvoří se společenství.
Při pravidelném začleňování této problematiky
to lze. Mám např. skupinu deváťáků a tam se mi
to daří.
Je to možné, pokud se vybírají vhodné metody
a diskutuje se s dětmi.
Závisí to hodně na osobnosti katechety.




Jsou lidé, kteří jsou srozumitelní, dovedou
vyjádřit svou víru srozumitelně.
Osobní příklad, osobní svědectví.





Evangelium není program mého (kněžského) života.
Křesťanství je přídavek k běžnému životu, něco
navíc, okrasa.
Jsme pod tlakem – není jednoduché se projevit jako
křesťan.
O náboženství se mluví pouze v kostele, nikam
nepatří.

Katecheze




Osobnosti


Křesťanství



Člověk

Nemají víru.
Víra člověku snižuje sebevědomí – člověk musí být
silný, aby se uměl projevit, je to škraloup.

„Fungují“ osobnosti jako je Vácha, Halík – umí
oslovovat společnost, i když nám se to nemusí
vždy líbit.

Přicházejí na katechezi si splnit povinnost.
Nemají motivaci, neví, proč jsou na katechezi.
Obsah katecheze dobrý, forma špatná.

Ostatní





Inflace slov.
Předsudky.
Velký důraz na subjektivní vnímání.
Jazyk církve je nesrozumitelný pro společnost.

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Forma
 Využít média a novodobé trendy.
 Nadchnout katechety a kněze, že to má smysl.
 Prostředí, které je lidem příjemné (prostředí na
farách, aby se tam lidé dobře cítili – vybavení far,
obrazy…).
 Církev by mohla asistovat sňatkům nekatolíků (př.
vznik nového obřadu, požehnání dětem, lidem…),
omezenost ve věcech slavení.
Potřeby
 Odpovídat na konkrétní potřeby lidí.
 Formovat ty, které máme, např. děti z věřících
rodin.
 Setkávání kněží na neformální úrovni, abychom se
sdíleli, hovořili o věcech víry ve svém životě.
 Oslovit lidi v „šedé zóně“, nemáme pro ně
nabídku – chtěli by vědět něco o křesťanství, ale
nechtějí se vázat.
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Forma


Zastaralost metod (katecheze).

Potřeby


Nereagování na potřeby lidí, vzdálenost od lidí.

Víra


Slabá víra.

Křesťanství


Strach projevit se jako křesťan.

Otázka č. 18: KATECHEZE POMÁHÁ ÚČASTNÍKŮM ORIENTOVAT SE V AKTUÁLNÍM
SPOLEČENSKÉM DĚNÍ VE SVĚT Ě.
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY
Rozlišení
 Rozlišit působení Krista a ďábla, umět hledat
moudrost, uměřenost.
 Sami nejsme zorientovaní, kloníme se
k nějakému extrému.
 Nemáme zpětnou vazbu, jestli naše katecheze
tomu pomáhá, nebo ne.

Společenství mládeže




Postoje, názory
 Masmédia – např. nesmí říct člověk
v zaměstnání svůj názor, ohrožení kariéry.
 Globální postoje nemusí platit v lokálním
měřítku (př. otázka podávání přijímání
rozvedeným).

Křesťanská média, např. salesiáni.
Centra pro mládež dělají práci pro mládež.
Živá, funkční společenství mládeže, rodin.

Ostatní



Vhodná kázání.
Propojení, spolupráce.

Zaběhlý systém
 Máme systém, přes který „nejede vlak“.
 Od hierarchie nezazní jasné stanovisko.
 Nezájem ze strany rodičů (hodina týdně
nestačí).
 Časový deficit ze strany rodičů vůči dětem.
 Neschopnost aktualizovat evangelium (řešíme,
kolik džbánů bylo na svatbě v Káni Galilejské,
ale neumíme aplikovat evangelium do
konkrétního života).

PŘÍLEŽITOSTI
Akce






HROZBY
Akce

Zapojení do veřejných akcí, které se dějí.
Pozvat, vytváření nabídky farnosti pro obec (př.
promítání filmů Jeden svět, pozvání ředitelky
školy, aby se k tomu vyjádřila).
Akce, které pořádají věřící, které jsou ověřené
pro všechny.
Zapojování farníků do společensko-kulturních
akcí.

Ostatní
 Být v kontaktu s neziskovkami v regionu.
 Postoje správně formovaných věřících.



Zaběhlý systém



Málo pružný již zaběhlý systém.
Slabá spolupráce.

Postoje, názory
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Není nikdo, kdo by pozval věřící na společné
akce.

Nezájem sdílet své postoje s okolím.
Nepřesné vyjadřování v médiích.

Otázka č. 28: KATECHETÉ JSOU DOSTATEČNĚ (FINANČNĚ, MORÁLNĚ) ODMĚŇOVÁNI
ZA SVOU PRÁCI.
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Potřebnost






Představení práce ve farnosti (ukázat ve
farnosti, kdo se katechezi věnuje a v čem jeho
práce spočívá).
Důležitost katechetické služby.
Dohoda mezi katechety ve farnosti, co potřebují
ke své práci.
Je to služba, člověka to těší, ale morální
podpory není nikdy dost, pozitivní správné
oceňování je na místě.

Finance




Finance
 Konkrétní finanční situace a rozpočty farností.
 Neschopnost říct si o finance (katecheta není
schopen říct si o peníze, problém pak narůstá
a spolupráce drhne, kněz třeba ani nechápe
proč).
 Ohodnocení je mizerné. „Člověk to bere, jak to
je.“
 Nevíme, jaká je, ani jaká by měla být výška platu
laiků. Nejsou ohodnoceni jako učitelé.
 Kněz je ohodnocen v rámci kněžského platu. Je
jedno, zda učí 2 hodiny týdně nebo 8,
ohodnocení je stejné. Dříve byl hodnocen knězkatecheta.
Spolupráce
 Lhostejnost.
 Špatná spolupráce s rodiči (nechtějí nic dělat
s nezvládnutelným potomkem).
 Odlišná očekávání kněze a katechetů
(očekávání, že práce katechety bude
automaticky služba).
 Špatně definovaná subsidiarita, co může
katecheta rozhodnout sám a co musí
konzultovat s knězem.

Štědrost u polských kněží, „řeknu a dostanu,
o kolik si řeknu“, častokrát to jde z peněz
samotného kněze.
Nemohu si stěžovat na morální i finanční
podporu, ale uvítal bych častější duchovní
obnovy pro katechety.

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Motivace
 Více motivovat děti pro život ve farnosti.

Komunikace


Komunikace
 Začít o těchto věcech mluvit v rámci farnosti.
 Lepší spolupráce s rodiči.
 Otevřená komunikace, možnost říct konkrétní
věc hned, nenechávat ji dlouho bez řešení.

Selhávání komunikace, nezájem.

Finance


Finanční rozpočet.

Potřebnost


Potřebnost
 Mluvit o práci katechetů ve farnosti
(propagace).
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Nepochopení práce katechety.
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DOPORUČENÍ
PRO KATECHETICKÉ
A PEDAGOGICKÉ CENTRUM
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ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

leden 2016

formulace položek dotazníku, připomínkování, finalizace dotazníku

únor – březen 2016

vyplňování dotazníků na kněžských konferencích a setkáních
katechetů v jednotlivých děkanátech

duben – červen 2016

moderované diskuze nad výsledky dotazníku s kněžími a katechety
v děkanátech, vytváření SWOT analýz

29.–30. srpna 2016

setkání pracovní skupiny na Cvilíně (pracovnice KPC, oslovení kněží,
Alena Merendová)

srpen – září 2016

zpracovávání doporučení pro jednotlivé děkanáty a pro KPC

říjen – prosinec 2016

představení výsledků celé analýzy v děkanátech, diskuze doporučení
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ZÁVĚR
Systematická analýza katechetické činnosti v naší diecézi se uskutečnila poprvé. Použité metody,
stejně jako získané výsledky jsou jen nástroji, které mohou nám i Bohu posloužit k tomu, aby se
Kristovo evangelium i dnes v naší diecézi účinně hlásalo a proměňovalo život lidí.
Cíl výzkumu byl naplněn. V širokém rozpětí kněží, katechetů, vyučujících náboženství, řeholníků,
rodičů i pracovníků KPC se podařilo reflektovat současný stav katechetické činnosti v diecézi
a formou doporučení, která směřují k jednotlivým děkanátům i ke KPC, stanovit priority pro nejbližší
časové období tří až pěti let.
Výsledky dotazníků, SWOT analýzy nejpalčivějších otázek v děkanátech, doporučení pro děkanáty
i pro činnost KPC jsou přehledně uvedeny.
Souhrnně za celou diecézi z výzkumu vyplývá, že nejpalčivějším problémem a největší výzvou obecně
je malá spolupráce katechetů ve farnosti/farnostech, nedostatek vhodných a aktualizovaných
materiálů pro katechezi jednotlivých skupin, katecheze málo zaměřená na všechny věkové kategorie
a nedostatečné morální i finanční ocenění kněží i laiků v katechezi. Dotazník poukázal na slabé aktivní
zapojení účastníků katecheze do života farnosti a obce, stejně jako na obtíž, že katecheze
nenapomáhá v orientaci v aktuálním dění ve světě. Z diskuzí pak vzešlo, že katecheze dostatečně
nepomáhá účastníkům vyjadřovat srozumitelným jazykem víru a že pro kněze je obtížné být tím, kdo
má přehled o katechezi, vyhledává, motivuje a podporuje katechety ve farnosti.
Kromě toho, co vyplývá z dotazníků, SWOT analýz a doporučení, je užitečné zdůraznit ještě
následující.
Analýza vytvořila prostor pro společnou diskusi o katechezi. Zúčastnění velice oceňovali, že se někdo
zajímá o jejich konkrétní práci a situaci. Vděčně přijímali, že komunikace neprobíhala jen shora dolů
ve smyslu zadání a provedení úkolů. Hlad po diskuzi a zájmu tohoto druhu byl veliký. Když
spolupracovníci z jedné farnosti sdělovali, že díky naší analýze nyní mezi sebou vedou poprvé
po mnoha letech diskusi o katechezi ve své farnosti, byl to pro nás signál, že setkávání tohoto druhu
je nezbytné podporovat a pokračovat v nich.
Až kontakt s lidmi v jejich osobní situaci a specifických podmínkách nám dal poznat, jak je leckdy
situace kněží i laiků v katechezi opravdu náročná a nedoceněná. Není na místě srovnávat
a paušalizovat. Spíš opakovaně hledat to nejlepší možné v konkrétních podmínkách a podporovat ty,
kteří s velkým vypětím zůstávají v katechezi činní.
Narazili jsme na těžkosti, které přesahují rámec katecheze a kompetence KPC. Nezavírali jsme před
nimi oči, ale předáváme podněty tam, kde je možné jednotlivé problémy řešit.
Uprostřed opodstatněných požadavků o moderní a aktualizované materiály pro katechezi a výuku
náboženství nám jasně z analýzy vzešlo, že prvořadá je starost o ty, kteří katechezi vedou. Sebelepší
pomůcky a materiály nenahradí osobnost katechety, ať je to laik nebo kněz.
Velké uznání a velká péče by měla být věnována kněžím. Leží na nich velká část katechezí a široká
zodpovědnost. Především mladým kněžím je nezbytné nabízet kvalifikovanou pomoc v prvních letech
jejich kněžské služby a provázet je např. formou mentoringu.
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Horlivost, velkorysost a obětavost mnohých laických katechetů i vyučujících náboženství je nesmírná.
Zaslouží si pozornost, zájem a ocenění. Morální i finanční. S výhledem na potřebu získávání nových
mladých katechetů a vyučujících je třeba posilovat prestiž a uznání jejich poslání.
Je třeba podporovat všechny formy sdílení zkušeností dobré praxe, osvědčených materiálů a dobrých
nápadů. Výzva ke sdílení a dělení se o zkušenosti dobré praxe a materiálů, včetně jejich kritického
přijímání, by měla převážit nad očekáváním „zázračných“ materiálů, které spadnou odkudsi shora
do klína a budou univerzálně použitelné.
Na závěr nezbývá než pustit se do práce. Postupně, trpělivě, vytrvale, v rámci možností a omezení.
S odvahou k novým věcem, ke kterým nás zve Bůh, a ve věrnosti Kristu. S nadějí, že je možné vytvářet
změny k lepšímu. S poctivostí, kdy se za pár let ohlédneme a ověříme si, co se povedlo a na čem je
třeba dále pracovat.

V Ostravě 31. 10. 2016
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