
Příloha č. 1: Návrh výzkumu (text)
Návrh dvoufázového smíšeného výzkumu pro bakalářskou práci na HTF UK usilující 
porozumět pohledu laiků na dění v průběhu eucharistické slavnosti.
Cíle výzkumu
Cílem výzkumu je zkusit poznat a popsat, jak věřící ve Starokatolické církvi v ČR (dále jen 
SKC) chápou dění při (nejčastěji nedělním) slavení eucharistie.
Význam projektu spatřuji v prvé řadě ve zjištění, do jaké míry jsou ze strany věřících 
reflektovány některé teoretické koncepty aplikované na liturgické dění „shora“ (tedy 
teologické interpretace dění jako takového i jednotlivých jeho fází, metodologické výstupy 
liturgických komisí o významu a faktických obsazích jednotlivých úkonů a modliteb apod.). 
Zejména mi jde o míru s jakou je vnímán a přijímán starokatolicky chápaný koncept 
všeobecného kněžství a z něj vyplývající „relativizovaní hierarchie“, kdy celebrant je od 
ostatních účastníků odlišen díky specifickým úkolům, které jsou mu svěřeny ve službě 
svátostného kněžství, není jim však nadřazen v tradičním chápání slova smyslu, není ani 
prostředníkem mezi laiky a Kristem, ani Krista svým konáním nepředstavuje. Dále pak 
o důraz na prožívání společenství s ostatními bratry a sestrami v Kristu jako neopomenutelný 
rozměr slavení eucharistie. A v neposlední řadě skutečnost, zda je přirozené zapojení se všech 
účastníků do liturgického dění dostatečně reflektováno a uváděno do praxe.
Vzhledem k tomu, že v SKC neexistuje žádný materiál, který by mohl sloužit jako vodítko 
pro liturgickou katechezi, a neprobíhá systematické liturgické vzdělávání laiků (ani ve fázi 
přípravy ke křtu či vstupu do církve ani později), není k dispozici také žádná zpětná vazba, 
která by umožňovala alespoň rámcově poznat, jakým způsobem pravidelný účastník 
bohoslužeb v SKC tyto prožívá. Výzkum by tedy měl o tomto problému přinést první 
informace. Zjištěná data mohou posloužit k učinění kvalifikovanějšího rozhodnutí, zda je 
nutné začít se systematickým vzděláváním v této oblasti, jakou by mělo případně mít podobu, 
či zda (a jaké) materiály by bylo vhodné vytvořit.
Význam projektu vnímám také v šanci na popsání a posouzení míry odlišností v prožívání 
eucharistické slavnosti věřícími v závislosti na osobnosti (a osobní historii) duchovních 
v jednotlivých farnostech.
V širším rámci by výzkum mohl sloužit jako zdroj dat pro posouzení jaké odlišnosti (nebo 
naopak shody) existují mezi vnímáním starokatolíků a členů jiných konfesí ve vnímání 
eucharistického slavení. Mohl by tak přispět k odpovědněji vedenému ekumenického dialogu 
na tomto poli.
Výzkumný problém a klíčové koncepty
Výzkumný problém, kterému se mám v úmyslu věnovat, představuje chápání bohoslužebného 
dění během eucharistické slavnosti laiky. Eucharistickou slavností rozumím (nejen ale 
především) nedělní bohoslužbu, při níž je hlásáno Boží slovo a slavena eucharistie (Večeře 
Páně). Termín „eucharistická slavnost“ je ekvivalentem k římskokatolickému pojmu „mše“ 
a v SKC je běžně používán ve výše uvedeném významu. I to se však liší v jednotlivých 
obcích. Pro účel výzkumu budu tedy z důvodu zajištění srozumitelnosti pracovat i s výrazy 
„mše“ nebo „bohoslužba“, případně „nedělní bohoslužba“ či „slavení eucharistie“, to vše pak 
v jediném (výše uvedeném) významu.
Laik (řec. – ten, kdo náleží k /Božímu/ lidu) je pro účely tohoto výzkumu (a víceméně 
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v souladu s všeobecně přijímanou definicí1) chápán jako člen církevního společenství, který 
není ordinován ani vzdělán v teologii. Při výběru zkoumaných osob bude nadále zohledněna 
intenzita účasti na liturgickém životě společenství. Budou vybráni takoví respondenti, kteří se 
aktivně podílejí na životě své farní obce zejména víceméně pravidelnou účastí na 
eucharistickém slavení.
Způsob, jakým na dění při eucharistické slavnosti hledí laici, je pak jejich osobní reflexí, o níž 
předpokládám, že je závislá jak na individuální osobní zkušenosti každého jednotlivého laika, 
tak na mimoděčném a necíleném působení duchovního. A to jak během sloužení bohoslužby, 
tak v ostatním kontaktu s věřícími. Během výzkumu bych ráda zjistila, zda existuje vztah 
mezi římskokatolickým (nebo starokatolickým) vzděláním duchovních a způsobem prožívání 
eucharistické slavnosti laiky. Ráda bych také zjistila, existují-li nějaké shodné prvky 
v prožívání eucharistie a jaké to jsou. Liší-li se vnímání jednotlivých subjektů bez ohledu na 
příslušnost ke konkrétní obci, nebo existují-li významnější rozdíly mezi příslušníky 
jednotlivých obcí než mezi laiky v rámci jedné farnosti.
Teoretický kontext
Liturgie jako společné slavení křesťanů a akt, v němž se realizují již v Písmu daná zaslíbení, 
má základní význam pro sebedefinici každého konkrétního společenství. Zároveň podoba 
slavení, důrazy a atmosféra, která během něho panuje, má nesporný vliv na duchovní život 
a spiritualitu každého jednotlivce na slavení se podílejícího. V neposlední řadě působí na 
příchozí zvenčí jako jeden ze základních faktorů, při tvorbě jejich postoje vůči tomuto 
společenství, v důsledku pak vůči celé církvi či křesťanství jako takovému. Z toho důvodu je 
podstatné, aby se v dění konkrétně odrážela víra církve. Aby bylo dostatečně srozumitelné 
a nekladlo překážky pochopení ze strany účastníků. Proto by měl být liturg dostatečně 
vzdělán v historii i teorii bohoslužebného slavení. V současné době existuje jen málo původně 
českých pramenů, které by se věnovaly vývoji, podobám a teologickému uchopení liturgie 
v SKC.2 Studenti teologie jako i zájemci z řad laiků jsou proto odkázáni na studium 
zahraniční literatury3 nebo publikace napsané z římskokatolické či evangelické perspektivy4, 
které je však nutné podrobit kritice vzhledem k odlišnostem v teologii jednotlivých konfesí.
Zde je však nutné podotknout, že vzhledem k tomu, že neexistuje žádná univerzální autorita 
(jakou je např. papež pro ŘKC) stojící nad biskupy jednotlivých starokatolických církví 
sdružených v Utrechtské unii, a zároveň jsou liturgická specifika vycházející z odlišné 
historické a kulturní zkušenosti jednotlivých místních církví v rámci jistých mantinelů vždy 
respektována, nemusí překladová literatura vždy odpovídat na potřeby a otázky místní církve.

1 Srvn. Např. Heslo „Laik“ IN: Teologický slovník, Berger, Rupert, Vyšehrad, Praha 2008
2 Za hlavní pramen pro studium české starokatolické liturgie bychom mohli označit rigorózní práci Pavla B. 

Stránského (STRÁNSKÝ, Pavel Benedikt. Historický vývoj a současná podoba české starokatolické liturgie.  
Rigorózní práce CMTF UP v Olomouci, Olomouc: 2008)

3 Z nichž některé práce jsou dostupné jako rukopisy nebo studijní texty v knihovně SKC v překladech J. 
Königa; Jde např. o práce rakouského liturgisty Sigisberta Krafta (KRAFT, Sigisbert; KRAFTOVÁ, 
Erentrud. Základní kurz liturgie, z německého originálu Grundkurs Liturgie vydaného nakl. Willibrord-
-Buchhandlung Bonn v roce 1998 přeložil J. König; KRAFT, Sigisbert. Bohoslužba – jednotící pouto  
v Utrechtské unii?!, Studijní texty Starokatolické církve v ČR, Praha 2005, publikováno německy ve 
sborníku Kracht in zwakheid – van een kleine wereldkerk de Oud-Katholieke unie van Utrecht, Stichtig Oud-
-Katholieke Seminarie, Amersfoort 1982, 223 S, přeložil J. König; KRAFT, Sigisbert, Zásady, cesty a cíle  
starokatolické liturgické obnovy, Studijní texty Starokatolické církve v ČR, Praha 2004, z autorova doposud 
nepublikovaného původního rukopisu v němčině přeložil Josef König) nebo text referátu nizozemského 
liturgisty Berta Wirix-Speetjense, Význam eucharistie ve starokatolické tradici a ve starokatolických 
církvích, který byl přednesen na 38. Mezinárodní starokatolické teologické konferenci 26.-30. 8.2003 
v Mennorode, Elspet (NL), z německého textu publikovaného v IKZ, Bern 4/2003 přeložil Josef König

4 Základní v současné situaci použitelné prameny dostupné v češtině viz. seznam použitéliteratury
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Zcela nezastupitelné místo zabírá mezi slavením jednotlivých svátostí, slavení eucharistie. 
V současné praxi SKC je snaha, aby ve všech obcích měli věřící možnost účastnit se 
eucharistické slavnosti minimálně jednou týdně (a to v neděli). Z personálních nebo jiných 
důvodů může docházet k tomu, že je eucharistie v některých menších společenstvích slavena 
řidčeji. Účast na bohoslužbě, je však základní a nosnou zkušeností, která pomáhá zachovávat 
jednotu v rámci společenství i mezi jednotlivými farnostmi.
Není však příliš jasné, zda a případně jakým způsobem je liturgické dění jednotlivými 
věřícími chápáno. Významný německý starokatolický liturgista Sigisbert Kraft vytvořil 
v reakci na poptávku z řad věřících „Základní kurz liturgie“5, příručku, která měla usnadnit 
orientaci v liturgickém dění v době, kdy docházelo (v Německé starokatolické církvi v 60. 
letech souběžně se změnami v ŘKC projednávanými na 2. vatikánském koncilu) k otočení 
oltáře a změně postavení celebranta a dalším dílčím změnám v podobě liturgického slavení. 
Vzhledem k tomu, že příručka se od té doby vyvíjela a konečný tvar získala až v 90. letech, je 
stále aktuálním zdrojem informací použitelným pro vzdělávání věřících nejen v německé 
církvi.
Vzhledem k specifickým podobám vzniku a vývoje českojazyčné starokatolické bohoslužby6 

a zejména násilnému přerušení kontinuity lety komunistické perzekuce, v našem jazykovém 
prostředí poptávka podobná té, jež vedla k vzniku výše zmiňované příručky, se buď 
neobjevila, nebo nebyla uspokojena a v důsledku toho upadla v zapomnění. Díky tomu, že 
v průběhu 90. let docházelo k objevování, sjednocování a doplňování ritů, formulářů 
a konkrétních textů pro slavení mešní liturgie v SKC, přičemž bylo třeba mnohé modlitby 
vytvořit nebo převzít, přeložit a vhodně upravit pro zdejší prostředí, upírala se snaha 
kompetentních osob tímto směrem. Pro slavení eucharistie pak toto úsilí bylo završeno v roce 
2010, kdy byl knižně vydán starokatolický „misál“.
Prozkoumání a zdokumentování liturgické gramotnosti v SKC, stejně jako vytvoření plánu 
vzdělávání v této oblasti je dle mého další krok na cestě k hlubšímu a přirozeně aktivnějšímu 
prožívání bohoslužeb všemi věřícími.
Výzkumné otázky
Jakým způsobem chápou laici eucharistickou slavnost (dále jen ES)? Tuto základní 
otázku jsem si pro její lepší pochopení a přesnější definování rozdělila do několika dílčích 
oblastí, které by mi mohly při vyhodnocování získaného materiálu pomoci lépe se v datech 
orientovat.

- Existuje nějaké předporozumění, s nímž laici k ES přistupují? Jaká mají ve vztahu 
k ES očekávání?

- Jak je laiky vnímána vlastní účast na ES (jako povinnost, závazek, zdroj vlastního 
spirituálního života, „akce“ společenství nebo ještě úplně jinak?)?

- Jakým způsobem se laici vztahují k dění jako celku (případně k jednotlivým částem 
a konkrétním úkonům v průběhu bohoslužby)?

- Vnímají účastníci společné slavení jako hierarchizované? (Pokud ano, jak hierarchie 
vypadá a jak se během dění projevuje?)

- Jak chápou účastníci ES svou roli během slavení? (Pociťují nějaké mantinely vlastní 

5 Kraft Sigisbert, Kraftová Erentrud, Základní kurz liturgie, z německého originálu Grundkurs Liturgie  
vydaného nakl. Willibrord-Buchhandlung Bonn v roce 1998 přeložil J. Konig

6 Podrobně o něm pojednává Pavel. B. Stránský ve své doktorské práci, do historického kontextu je pak 
zařazuje Petr. J. Vinš v práci diplomové
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aktivity, pokud ano, z čeho vycházejí?)

- Jak prožívají rozměr společenství, jaké jsou vztahy mezi jednotlivými účastníky 
slavení a ovlivňuje společná účast na bohoslužebném životě církve nějak vzájemné 
vztahy mimo ES?

- Je mezi laiky pociťována potřeba po hlubším porozumění ES?

- Je ES prožívána jako nedělitelný celek nebo spíše jako soubor po sobě jdoucích více 
méně izolovaných částí?

- Existují některé pro pochopení laiků obzvláště obtížné okamžiky během slavení?
Při koncipování otázek a při následném vyhodnocování odpovědí jsem vždy počítala s tím, že 
veškeré informace jsou osobní reflexí jednotlivce k danému tématu. Jde tedy o pohled 
konkrétního laika na konkrétní skutečnost vztahující se k dění během ES.
Metodologie:
Jádrem výše nastíněného výzkumu by mělo být empirické šetření o dvou fázích (kvalitativní 
a kvantitativní). Vzhledem k tomu, že podmínky pro realizaci výzkumu (zejména časová 
a finanční omezení, stejně jako velké vzdálenosti dělící jednotlivé farnosti SKC) neumožňují 
jít při získávání dat dostatečně do hloubky, nemůže být cílem komplexně pospat danou 
problematiku. Mnohem spíše jde tedy o nalezení uzlových bodů či klíčových témat v rámci 
nastíněné problematiky
Vzorek pro výzkum jsem volila s ohledem na předpokládaný rozsah práce daný jejím účelem 
a charakterem a zároveň ve snaze postihnout alespoň částečně rozmanitost jednotlivých SKC 
farností. Při volbě jsem taktéž zohlednila své časové a finanční možnosti. Vybrala jsem tedy 
tři farnosti (Prahu, Jablonec nad Nisou a Tábor).
První z nich je v rámci celé církve výjimečná svou velikostí i charakterem. Jako farář zde 
slouží biskup SKC ThMgr. Dušan Hejbal a je hojně navštěvována studenty starokatolické 
teologie. Jde o farnost tradiční7, největší, s nejširší nabídkou bohoslužeb i dalších aktivit, 
zároveň však s největší fluktuací členů.
Farnost Jablonec nad Nisou je obcí spíše menší (čítá cca 80 členů, z nichž aktivní je zhruba 
čtvrtina). Přestože jde o společenství vybudované ve městě, kde byla silná starokatolická obec 
již na konci 19. stol8, které užívá původně starokatolický secesní kostel, byla zde živá obec 
rekonstruována v podstatě od nuly během devadesátých let dvacátého století a toto budování 
pokračuje dodnes. Iniciátorem a hybnou silou veškeré aktivity od počátku byl (a stále je) 
duchovní ThDr. Karel Koláček, který vystudoval HTF (tehdy ještě obor Husitská teologie) 
a byl v roce 2003 vysvěcen na kněze biskupem Dušanem Hejbalem. Prošel tedy 
starokatolickou formací a nikdy aktivně nepůsobil v jiné církvi.
Farnost v Táboře je naopak obcí, která vznikla v roce 1997, farářem je Mgr. Alois Sassman, 
který do SKC přišel z církve římskokatolické, konkrétně z řádu salesiánů. Společně s ním 
v obci působí ještě jáhen Jakub Smrčka. Táborské společenství patří mezi menší, nicméně 
s celou řadou aktivit zaměřených jak dovnitř církve (dětský časopis Rybička, pěvecký sbor) 
tak navenek (řada přednášek, letní dětské tábory, pastorační středisko Communio).

7 V Praze vznikla první českojazyčná starokatolická obec v době, kdy bylo starokatolictví na našem území 
ještě výhradně záležitostí německojazyčného obyvatelstva. Více viz. diplomová práce P. J. Vinše 
Starokatolická obec v Praze a její vztah k vznikající Církvi československé obhájená na HTF UK 16. 9.2008

8 Samostatná starokatolická obec v Jablonci nad Nisou vznikla oddělením od Desné, do jejíhož pastoračního 
území do té doby patřila, 1. 9.1897 a čítala v době svého vzniku cca 1200 věřících (Koláček Karel, Vznik 
a vývoj starokatolického hnutí na území severních Čech do roku 1946, L. Marek, Brno 2006, str. 108)
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Z každé zvolené farnosti pak na základě rozhovoru s farářem vyberu 3 členy, s nimiž povedu 
hloubkový polostrukturovaný rozhovor. V ideálním případě by mělo jít o aktivní laiky. Tedy 
jednotlivce bez teologického vzdělání, účastnící se více méně pravidelně alespoň běžných 
nedělních bohoslužeb, případně i jiných aktivit ve farnosti. Samotné hloubkové rozhovory pak 
provedu po nedělní bohoslužbě, které se budu účastnit.
Druhá, kvantitativní fáze výzkumu bude pracovat se získanými daty. Na základě jejich 
vyhodnocení zpracuji jednoduchý dotazník, který bude následně distribuován členům 
sledovaných farností. Jeho cílem bude zejména ověřit, do jaké míry jsou klíčová data zjištěná 
v první fázi výzkumu přítomna v myšlení ostatních členů dané obce, případně zjištěné jevy 
strukturovat podle četnosti jejich výskytu a míry shody mezi členy jedné farnosti i mezi 
farnostmi zároveň.
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Příloha č. 2: Průvodní dopis (text)
Dobrý den,

obracím se na vás tímto způsobem s prosbou o pomoc při realizaci výzkumu zabývajícího se 
pohledem věřících na dění během slavení nedělní bohoslužby. Výzkum je součástí mé 
závěrečné práce v bakalářském studijním programu Starokatolická teologie na Husitské 
teologické fakultě UK a pro jeho úspěšné provedení bych potřebovala uskutečnit v první fázi 
rozhovor se třemi členy tří vybraných farností. Chtěla bych vás proto poprosit o trochu vašeho 
času a ochotu odpovědět mi na pár otázek týkajících se vašeho prožívání starokatolických 
bohoslužeb. Celý výzkum je anonymní a jeho cílem není „známkovat“ vaše odpovědi, 
nemusíte se tedy bát, že by vás někdo posuzoval a hodnotil podle toho, co v našem rozhovoru 
zazní. Cílem celého projektu je přispět k hlubšímu porozumění mezi liturgem (knězem, který 
slouží bohoslužbu a je v oblasti liturgie vzděláván) a věřícími, kteří se dění účastní 
a přistupují k němu bez studiem získaných informací. Věřím, že by naše společná aktivita 
mohla v důsledku přispět k odstranění mnohých zatím netušených nedorozumění a prospět 
opravdovějšímu prožívání společenství nejen při slavení eucharistie.

Rozhodnete-li se mi pomoci a na výzkumu se podílet, dejte prosím vědět vašemu faráři (od 
kterého vám pravděpodobně tato prosba přišla), případně kontaktujte přímo mě na e-mail: 
vladykova. petra@centrum. cz

Konkrétní možné termíny setkání uvádím na konci tohoto dopisu, je však možné pokusit se 
domluvit individuálně, v případě že byste se výzkumu rádi účastnili a navržené termíny se 
vám zároveň nehodily. Ideální pro mne by bylo sejít se po nedělní bohoslužbě, jsem však 
ochotná a do jisté míry i schopná přizpůsobit se vašim časovým možnostem. Samotný 
rozhovor by měl zabrat zhruba hodinu vašeho času. Na závěr bych vám chtěla poděkovat za 
trpělivost při čtení tohoto dopisu a těm z vás, kteří se rozhodnou na výzkumu se podílet, 
samozřejmě za ochotu věnovat mi čas, kterého máme většinou spíše méně, než bychom 
potřebovali. Budete-li mít jakékoli dotazy nebo pochybnosti, neváhejte mě kontaktovat, 
všechno ráda zodpovím.

Na konec ještě přidávám termíny možných setkání, podotýkám, že konkrétní čas pro rozhovor 
můžeme ještě společně vyladit. :)

Jablonec nad Nisou: neděle 7. 4.2013 (případně kdykoli v týdnu od 7. 4. do 13. 4.)

Praha: neděle 14. 4.2013 (případně čtvrtek 18. 4. nebo pátek 19. 4.)

Tábor: neděle 21. 4.2013 (jiný termín v následujícím týdnu je v krajním případě možné 
domluvit individuálně)

S pozdravem

Petra A. Baslová, studentka Starokatolické teologie na HTF UK
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Příloha č. 3: Struktura rozhovoru (text)
Výzkumné otázky
Jakým způsobem chápou laici eucharistickou slavnost (dále jen ES)? Tuto základní 
otázku jsem si pro její lepší pochopení a přesnější definování rozdělila do několika dílčích 
oblastí, které by mi mohly při vyhodnocování získaného materiálu pomoci lépe se v datech 
orientovat.

1. Existuje nějaké předporozumění, s nímž laici k ES přistupují? Jaká mají ve 
vztahu k ES očekávání?
Proč chodíte do kostela?
Přicházíte s nějakými očekáváními?
Pamatujete si na svou první účast na starokatolické bohoslužbě? Dokázal/a byste říct,  
zda se nějak změnilo to, co jste prožíval/a před bohoslužbou tehdy a co prožíváte  
nyní?
Co byste odpověděla někomu, kdo s účastí na bohoslužbě nemá žádnou zkušenost,  
kdyby se zeptal, co v tom kostele vlastně děláte?
2. Jak je laiky vnímána vlastní účast na ES (jako povinnost, závazek, zdroj 
vlastního spirituálního života, „akce“ společenství nebo ještě úplně jinak?)?
Jaké myslíte, že jsou základní stavební kameny duchovního života?
Jakou roli ve vašem duchovním životě hraje účast na liturgii?
Odehrávají se ve „vašem“ kostele ještě jiné aktivity? Pokud ano, účastníte se jich?
Co si představíte pod termínem „nedělní povinnost“?
3. Jakým způsobem se laici vztahují k dění jako celku (případně k jednotlivým 
částem a konkrétním úkonům v průběhu bohoslužby)?
Co prožíváte během slavení liturgie? (zaujetí, radost, klid, nudu…)
Jsou nějaké části a momenty během bohoslužby, které máte zvlášť ráda nebo naopak,  
při nichž se necítíte dobře?
Jaké jsou pro vás nejsilnější momenty během bohoslužby?
Umíte si představit, že by nějaká část bohoslužby byla vypuštěna, případně vypadala  
jinak?
4. Vnímají účastníci společné slavení jako hierarchizované? (Pokud ano, jak 
hierarchie vypadá a jak se během dění projevuje?)
Jaké jsou podle vás vztahy mezi lidmi, kteří společně prožívají bohoslužbu?
Jaké vnímáte, že přijímají jednotliví účastníci liturgického slavení role (jaké úkoly  
vykonávají)? Dokázal/a byste je nějak popsat?
Jak vnímáte své místo ve slavícím společenství?
Jaký je váš vztah ke knězi, který u vás v kostele pravidelně slouží liturgii?
5. Jak chápou účastníci ES svou roli během slavení? (Pociťují nějaké mantinely 
vlastní aktivity, pokud ano, z čeho vycházejí?)
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Zapojujete se nějak aktivně do dění během bohoslužby? (například čtení, zpěv žalmu,  
hra na hudební nástroj, asistence u oltáře)? Pokud ano, jak často?
Je nějaká činnost/ úloha během liturgie, kterou byste rádi zastávali, ale z nějakého 
důvodu k tomu nedochází?
Podílíte se ještě jinak na liturgickém slavení? (např. úklid nebo výzdoba kostela)
6. Jak prožívají rozměr společenství, jaké jsou vztahy mezi jednotlivými 
účastníky slavení? Ovlivňuje nějak společná účast na bohoslužebném životě církve 
vzájemné vztahy mimo ES?
Jak vnímáte během bohoslužby ostatní lidi přítomné v kostele?
Vídáte se s lidmi z kostela i jindy než jen během bohoslužby?
Mluvíte spolu před a po bohoslužbě? O jakých tématech?
Ovlivňuje nějak společná účast na bohoslužbě vztahy mezi lidmi?
Máte nějaké oblíbené místo, kde při bohoslužbách sedáváte,
7. Je mezi laiky pociťována potřeba po hlubším porozumění ES?
Mate vás někdy dění během bohoslužby?
Měli jste někdy potřebu na něco se kněze v souvislosti s děním během bohoslužby 
zeptat?
Napadá vás nějaká otázka teď?
8. Je ES prožívána jako nedělitelný celek nebo spíše jako soubor po sobě 
jdoucích více méně izolovaných částí?
Zkuste popsat ve stručnosti, co se během bohoslužby odehrává.
Vnímáte během slavení liturgie nějaké momenty jako uzlové?
Dokázal/ a byste nějakým způsobem rozdělit dění během bohoslužby na menší celky?
9. Existují některé pro pochopení laiků obzvláště obtížné okamžiky během 
slavení?
Je nějaké místo v liturgii, kdy pravidelně ztrácíte pozornost (je pro vás těžší vnímat, co  
se děje)? Pokud ano, čím si myslíte, že je to způsobeno?

Vyhovuje vám současná podoba liturgie, jak je slavena ve Starokatolické církvi v ČR?

Při koncipování otázek a při následném vyhodnocování odpovědí jsem vždy počítala s tím, že 
veškeré informace jsou osobní reflexí jednotlivce k danému tématu. Jde tedy o pohled 
konkrétního laika na konkrétní skutečnost vztahující se k dění během ES.
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Příloha č. 4: Návrh dotazníku (text)
Dotazník, který se vám dostává do rukou, vznikl jako součást výzkumu pro bakalářskou práci 
realizovanou v rámci studia Starokatolické teologie na Husitské teologické fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze. Jeho cílem je pomoci mi porozumět, jakým způsobem věřící ve 
starokatolické církvi vnímají a prožívají bohoslužbu. Věnujete-li pár minut svého času jeho 
vyplnění, velmi mi tím pomůžete.
Výzkum je anonymní a jeho cílem není hodnotit úroveň vašich vědomostí nebo posuzovat, 
zda jsou vaše odpovědi správné. Získaná data mají naopak přispět k odhalení možných 
nedorozumění a potenciálně problematických míst ve vzájemné komunikaci mezi duchovními 
a laiky, případně mezi jednotlivými farnostmi.
Budete-li mít k obsahu dotazníku, stejně jako k celému výzkumu, jakékoli dotazy, neváhejte 
se na mě obrátit na e-mailu: vladykova.petra@centrum.cz
Vyplněné dotazníky posílejte prosím na výše uvedený e-mail, případně odevzdejte osobně 
v kostele a to nejpozději do středy 19. 6. 2013
Za vaši spolupráci moc děkuji.
Petra Alžběta Baslová
Při vyplňování dotazníku prosím zachovávejte několik jednoduchých pravidel. Každou otázku 
si nejprve pečlivě přečtěte. Není-li uvedeno jinak, u otázek s několika variantami odpovědí 
vyberte vždy jednu z nabízených možností. V případě, že žádná z možností neodpovídá 
vašemu názoru nebo postoji, zvolte tu, která se mu nejvíce přibližuje. Vybranou odpověď 
zakroužkujte nebo jinak jednoznačně označte. U otázek s variantou SOUHLASÍM – 
NESOUHLASÍM, zvolte tu, k níž se spíše kloníte, a to i v případě, že vaše rozhodnutí není 
takto jednoznačně vyhraněné. Obdobně postupujte u otázek s variantou odpovědi ANO – NE. 
Bude-li vám některá otázka zcela nesrozumitelná, ponechte ji bez odpovědi a učiňte k ní 
poznámku, proč jste neodpověděli. Tuto možnost však volte pouze v krajním případě. Na 
závěr dotazníku je ponechán prostor pro vaše případné připomínky a důležitá sdělení.
Členem starokatolické církve jsem

- Méně než 5 let

- 5 – 10 let

- 10 – 20 let

- Více než 20 let
Jsem pokřtěný/á

- Ve starokatolické církvi

- V římskokatolické církvi

- V jiné církvi; uveďte v jaké:
Ve starokatolické církvi se od počátku účastním bohoslužeb převážně v jedné farnosti
ANO – NE
Bohoslužby v jiných církvích (jiné církvi)

- Jsem navštěvoval/a v minulosti, v současnosti ne

- Navštěvuji často
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- Navštěvuji výjimečně

- Nenavštěvoval jsem a nenavštěvuji (v případě volby této odpovědi, následující dvě 
otázky přeskočte)

V případě, že navštěvujete bohoslužby v jiné církvi (v jiných církvích), uveďte, 
v jakých:
Rozdíl/y mezi starokatolickou bohoslužbou a bohoslužbami v jiných navštěvovaných 
církvích

- Vnímám zásadní

- Vnímám v detailech

- Nevnímám
Pro mé rozhodnutí vstoupit do starokatolické církve bylo rozhodující (resp. 
nejdůležitější); vyberte prosím jen 1 možnost

- věroučná blízkost

- rodinná atmosféra (případně lidskost) při bohoslužbách

- osobnost faráře

- lidé ve farnosti (osobní sympatie, vstřícnost, věkové složení farnosti)

- katolicita

- důraz na svobodu

- skromnost (střízlivost ve výzdobě kostela a ve slavené liturgii)

- vliv rodinného příslušníka, kamaráda, jiného blízkého člověka

- něco jiného, uveďte co: 
Na bohoslužby chodím především (vybrat můžete až 3 odpovědi):

- protože účast na bohoslužbě patří ke křesťanské identitě (jako křesťan bych se měl 
bohoslužeb účastnit)

- protože cítím potřebu/ když se nemohu účastnit, chybí mi to

- abych se setkal s Bohem

- kvůli společenství/ lidem

- protože tam nalézám klid, zklidnění, harmonii

- kvůli Božímu slovu a jeho výkladu (kázání)

- kvůli přijímání (eucharistii)

- protože mě to baví, je mi v kostele dobře
V dění během bohoslužby se orientuji
SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM
Bohoslužby v naší farnosti se konají pravidelně i v jiné dny než v neděli

- ANO – NE
Pokud se konají i v jiné dny, účastním se
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- jen v neděli

- převážně v neděli, někdy i ve všední den

- převážně (nebo výhradně) ve všední den
Účast na liturgickém slavení je pro můj život

- zásadní

- spíše důležitá

- jak kdy, někdy hodně důležitá, jindy se účastnit bohoslužby delší čas nepotřebuji

- příjemná, ale spíše méně důležitá

- zcela postradatelná
Při bohoslužbě je pro mě důležitější

- Boží slovo (biblická čtení a kázání duchovního)

- eucharistie (přijímání)

- Nedokáži říci, oboje je stejně důležité

- Nedokážu říci, při bohoslužbě jsou pro mne důležité jiné věci
Pro to, jak prožívám bohoslužbu, je důležitá osoba duchovního (faráře)
ANO – NE
Přítomnost ostatních lidí v kostele při bohoslužbě

- většinou spíše nevnímám

- mě často ruší (například hlučné děti)

- je pro mě důležitá

- vnímám podle konkrétní situace (zvolíte-li tuto variantu, pár slovy popište, co jí 
myslíte)

Při Bohoslužbě se setkávám s Bohem

- výlučně (nikdy jindy se s Bohem nesetkávám)

- intenzivněji, než v jiných situacích, kdy se tak děje

- specifickým způsobem (jinak), ale nedá se říct, zda víc nebo méně, než jindy

- méně (intenzivně nebo často) než v jiných situacích (např. v přírodě, při osobní 
modlitbě atp.)

- Nedokážu říct (například nevnímám bohoslužbu jako setkání s Bohem, nejsem 
schopen prožitek setkání s Bohem nijak porovnávat nebo hodnotit atp.)

Význam slov (obsah a smysl) Creda (vyznání víry)

- Vnímám lépe, když je Credo zpívané

- Vnímám lépe, když je Credo recitované

- Je dobře, když se obě varianty střídají

- Mám zkušenost jen s jednou variantou (uveďte, zda jde o zpívanou nebo recitovanou 
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variantu)

- Je pro mě těžké vnímat význam slov bez ohledu na okolnosti
Přijímání pod jednou způsobou (pouze chleba) by mi nevadilo
SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM
Mezi nejsilnější momenty během bohoslužby pro mě patří (vybrat můžete až 3 
odpovědi)

- přijímání

- modlitba Otčenáš

- přímluvy

- kázání (případně čtení z Písma)

- pozdravení pokoje

- svátost smíření (akt pokání a rozhřešení)

- něco jiného (uveďte co)
Farář (duchovní působící ve farnosti) je pro mě

- přirozená autorita

- přítel

- někdo, kdo mi poskytuje službu

- někdo, koho respektuji, i když mohu mít osobní výhrady

- inspirující osobnost
Na dění během bohoslužby se aktivně

- podílím dle svých maximálních možností a potřeb

- podílím méně, než bych mohl nebo chtěl

- podílím, přestože bych to raději přenechal jiným

- nepodílím
Při bohoslužbě pravidelně (nebo častěji); můžete vybrat více odpovědí, zvolte však 
pouze ty činnosti, které vykonáváte opakovaně

- čtu

- zpívám žalm

- vyslovím přímluvu

- hraji na hudební nástroj, vedu zpěv

- asistuji faráři u oltáře (ministruji)

- vykonávám jinou činnost (uveďte jakou: 

- nevykonávám žádnou specifickou činnost
Farář, případně další kněží, kteří koncelebrují (slouží spolu s farářem),

- jsou při bohoslužbě důležitější než ostatní účastníci
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- jsou důležitější, protože mají na liturgické slavení větší vliv

- jsou stejně důležití, liší se tím, že mají specifické jasně dané role

- jsou stejně důležití, protože jsou stejnou součástí slavícího společenství jako ostatní 
věřící

- jsou méně důležití

- jiná odpověď (v případě volby této varianty odpověď rozveďte):
Podoba bohoslužby by měla být

- spíše aktuální a srozumitelná současnému člověku, je třeba neustále uvažovat nad tím, 
zda není liturgie archaická a v rozporu se soudobými trendy

- spíše v souladu s tradicí, liturgie ve své současné podobě se formovala dlouhý čas a 
případné zásahy by mohly celek rozbít nebo narušit

- nevím, neumím odpovědět
Zajištění chodu kolem kostela (úklid a výzdoba kostela před bohoslužbou, příprava 
pohoštění při slavnostních bohoslužbách, hlídání kostela a program doprovodných akcí, 
např. Noc kostelů, koncerty atp.)

- by měl mít na starosti duchovní, případně konkrétní pověřený člověk

- je věcí především duchovního, ten však může kohokoli požádat o pomoc

- je věcí celého společenství, každý by měl přispět dle svých možností

- je různé podle konkrétní příležitosti (např. běžná bohoslužba je věcí duchovního, větší 
akce spíše celé farnosti)

Držení za ruce v kruhu kolem oltáře při Modlitbě Páně (Otčenáš)

- prohlubuje pocit společenství mezi účastníky bohoslužby, zachoval/a bych jej za všech 
okolností

- prohlubuje pocit společenství mezi účastníky bohoslužby, pokud jich je přiměřený 
počet

- nevnímám ani jako problém ani jako přínos, je to jen jedna z rovnocenných možností, 
jak se Otčenáš modlit

- vnímám jako problematické o velkých slavnostech a při bohoslužbách, kde je hodně 
lidí, kteří na to nejsou zvyklí

- mi ztěžuje soustředění se na obsah modlitby
Pozdravení pokoje; vyberte prosím pouze 1 možnost

- je důležitý moment, při němž zvlášť silně vnímám ostatní účastníky bohoslužby

- je důležité, ale mnohdy z něj mám spíše rozporuplné pocity

- vnímám jako součást bohoslužby, nikdy jsem o tom víc nepřemýšlel

- v praktikované podobě (kdy si každý podává ruku s každým) působí zmatek a chaos, 
který narušuje bohoslužebné slavení

- je vhodnější v podobě společného pozdravení se v kruhu kolem oltáře, než 
vzájemného potřásání rukama
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- by se mělo omezit na podání si ruky s nejbližšími, jde jen o symbolický akt, na ostatní 
(přítomné i nepřítomné) je možno myslet

V průběhu bohoslužby si občas připadám zmatený
SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM
Účast na bohoslužbě mívá často vliv na mé duševní rozpoložení (na mé myšlenky a 
pocity)
ANO – NE
O podobě sloužené liturgie

- by se v církvi mělo diskutovat

- nemá smysl diskutovat, je daná tradicí

- je třeba uvažovat s úctou k tradici

- by měla rozhodovat církevní autorita (biskup, teologové)

- se necítím kompetentní (mi nepřísluší) uvažovat
V kostele mám své oblíbené místo, kde sedávám vždy, když tomu nic nebrání
ANO – NE
S lidmi z kostela se potkávám

- jen při bohoslužbě

- při bohoslužbě, případně na farním posezení bezprostředně po ní

- i při jiných příležitostech (společné výlety, vzájemné návštěvy atp.)

- s většinou jen při bohoslužbě, s některými však i při jiných příležitostech
Liturgie tak, jak je sloužena v současné době ve Starokatolické církvi v ČR, mi 
vyhovuje
SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM
Na bohoslužby chodím

- pravidelně alespoň jednou týdně

- zpravidla víckrát za měsíc

- alespoň jednou měsíčně

- spíše nepravidelně

- jen když mě něco trápí

- jen na velké svátky

- zcela náhodně
Jsem členem starokatolické farnosti

- V Jablonci nad Nisou

- V Praze

- V Táboře
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Příloha č. 5: Souhrnné výsledky dotazníkového šetření 
(tabulka)

Otázky a odpovědi
Celkem

%
Praha

%
Jablonec

%
Tábor

%
Celkový počet respondentů: 35 22 7 6
Členem starokatolické církve jsem
Méně než 5 let 13 39,39 8 36,36 3 42,86 2 33,33
5 – 10 let 10 30,30 9 40,91 1 14,29 0 0
0-10 23 69,70 17 77,27 4 57,14 2 33,33
10 – 20 let 9 27,27 3 13,64 2 28,57 4 66,67
Více než 20 let 1 3,03 1 4,55 0 0 0 0
10 – 20 10 30,30 4 18,18 2 28,57 4 66,67
Jsem pokřtěný/á
Ve starokatolické církvi 13 37,14 8 36,36 3 42,86 2 33,33
V římskokatolické církvi 13 37,14 7 31,82 2 28,57 4 66,67
   Podotázka: V jiné církvi; uveďte v jaké:
ČCE 2 5,71 2 9,09 0 0 0 0
CČSH 1 2,86 0 0 1 14,29 0 0
Apoštolská církev 1 2,86 0 0 1 14,29 0 0
Církev bratrská 1 2,86 1 4,55 0 0 0 0
   Celkem podotázka 5 14,29 3 13,64 2 28,57 0
celkem jinde než v SKC 18 51,43 10 45,45 4 57,14 4 66,67
Ve starokatolické církvi se od počátku účastním bohoslužeb převážně v jedné farnosti
ANO 32 91,43 20 90,91 6 85,71 6 100
NE 1 2,86 1 4,55 0 0 0 0
Bohoslužby v jiných církvích (jiné církvi)
Jsem navštěvoval/a v minulosti, v současnosti ne 6 17,14 4 18,18 1 14,29 1 16,67
Navštěvuji často 8 22,86 6 27,27 2 28,57 0 0
Navštěvuji výjimečně 19 54,29 10 45,45 4 57,14 5 83,33
Nenavštěvoval jsem a nenavštěvuji 1 2,86 1 4,55 0 0 0 0
(v případě volby této odpovědi, následující dvě 
otázky přeskočte) 0 0 0 0 0 0 0 0
   navštěvuje cokoliv celkem: 33 94,29 20 90,91 7 100 6 100
V případě, že navštěvujete bohoslužby v jiné církvi (v jiných církvích), uveďte, 
v jakých:
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Otázky a odpovědi
Celkem

%
Praha

%
Jablonec

%
Tábor

%
   neuvedlo odpověď 8 2 3 3 50
Církev Bratrská 2 8 2 11,11 0 0 0 0
Římskokatolická 25 100 18 100 4 100 3 100
ČCE 5 20 5 27,78 0 0 0 0
BJB 1 4 1 5,56 0 0 0 0
CČSH 2 8 1 5,56 1 25 0 0
Pravoslavní 2 8 2 11,11 0 0 0 0
Rozdíl/y mezi starokatolickou bohoslužbou a bohoslužbami v jiných navštěvovaných 
církvích
Vnímám zásadní 18 51,43 12 54,55 1 14,29 5 83,33
Vnímám v detailech 16 45,71 10 45,45 5 71,43 1 16,67
Nevnímám 0 0 0 0 0 0 0 0
Pro mé rozhodnutí vstoupit do starokatolické církve bylo rozhodující (resp. 
nejdůležitější)
věroučná blízkost 4 11,43 2 9,09 0 0 2 33,33
rodinná atmosféra (případně lidskost) při 
bohoslužbách 5 14,29 4 18,18 0 0 1 16,67
osobnost faráře 1 2,86 1 4,55 0 0 0 0
lidé ve farnosti (osobní sympatie, vstřícnost, 
věkové složení farnosti) 1 2,86 1 4,55 0 0 0 0
katolicita 1 2,86 1 4,55 0 0 0 0
důraz na svobodu 7 20 3 13,64 4 57,14 0 0
skromnost (střízlivost ve výzdobě kostela a ve 
slavené liturgii) 0 0 0 0 0 0 0 0
vliv rodinného příslušníka, kamaráda, jiného 
blízkého člověka 3 8,57 1 4,55 1 14,29 1 16,67
něco jiného, uveďte co: 3 8,57 3 13,64 0 0 0 0
Na bohoslužby chodím především (vybrat můžete až 3 odpovědi):
protože účast na bohoslužbě patří ke křesťanské 
identitě (jako křesťan bych se měl bohoslužeb 
účastnit) 7 20 6 27,27 0 0 1 16,67
protože cítím potřebu/ když se nemohu účastnit, 
chybí mi to 14 40 9 40,91 4 57,14 1 16,67
abych se setkal s Bohem 12 34,29 6 27,27 2 28,57 4 66,67
kvůli společenství/ lidem 8 22,86 4 18,18 3 42,86 1 16,67
protože tam nalézám klid, zklidnění, harmonii 7 20 4 18,18 2 28,57 1 16,67
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Otázky a odpovědi
Celkem

%
Praha

%
Jablonec

%
Tábor

%
kvůli Božímu slovu a jeho výkladu (kázání) 9 25,71 6 27,27 1 14,29 2 33,33
kvůli přijímání (eucharistii) 13 37,14 10 45,45 3 42,86 0 0
protože mě to baví, je mi v kostele dobře 4 11,43 1 4,55 2 28,57 1 16,67
V dění během bohoslužby se orientuji
SOUHLASÍM 34 97,14 22 100 6 85,71 6 100
NESOUHLASÍM 0 0 0 0 0 0 0 0
Bohoslužby v naší farnosti se konají pravidelně i v jiné dny než v neděli
ANO 24 68,57 18 81,82 6 85,71 0 0
NE 9 25,71 3 13,64 0 0 6 100
Pokud se konají i v jiné dny, účastním se
jen v neděli 3 8,57 2 9,09 1 14,29 0 0
převážně v neděli, někdy i ve všední den 18 51,43 13 59,09 5 71,43 0 0
převážně (nebo výhradně) ve všední den 4 11,43 4 18,18 0 0 0 0
Účast na liturgickém slavení je pro můj život
zásadní 16 45,71 9 40,91 3 42,86 4 66,67
spíše důležitá 9 25,71 6 27,27 2 28,57 1 16,67
zásadní nebo spíše důležitá 25 71,43 15 68,18 5 71,43 5 83,33
jak kdy, někdy hodně důležitá, jindy se účastnit 
bohoslužby delší čas nepotřebuji 8 22,86 5 22,73 2 28,57 1 16,67
příjemná, ale spíše méně důležitá 1 2,86 1 4,55 0 0 0 0
zcela postradatelná 1 2,86 1 4,55 0 0 0 0
spíše méně důležitá nebo postradatelná 2 5,71 2 9,09 0 0 0 0
Při bohoslužbě je pro mě důležitější
Boží slovo (biblická čtení a kázání duchovního) 3 8,57 1 4,55 1 14,29 1 16,67
eucharistie (přijímání) 10 28,57 8 36,36 1 14,29 1 16,67
Nedokáži říci, oboje je stejně důležité 19 54,29 12 54,55 3 42,86 4 66,67
Nedokážu říci, při bohoslužbě jsou pro mne 
důležité jiné věci 3 8,57 1 4,55 2 28,57 0 0
Pro to, jak prožívám bohoslužbu, je důležitá osoba duchovního (faráře)
ANO 31 88,57 20 90,91 5 71,43 6 100
NE 4 11,43 2 9,09 2 28,57 0 0
Přítomnost ostatních lidí v kostele při bohoslužbě
většinou spíše nevnímám 8 22,86 6 27,27 1 14,29 1 16,67
mě často ruší (například hlučné děti) 1 2,86 1 4,55 0 0 0 0
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Otázky a odpovědi
Celkem

%
Praha

%
Jablonec

%
Tábor

%
je pro mě důležitá 20 57,14 12 54,55 3 42,86 5 83,33
vnímám podle konkrétní situace (zvolíte-li tuto 
variantu, pár slovy popište, co jí myslíte) 6 17,14 3 13,64 3 42,86 0 0
Při bohoslužbě se setkávám s Bohem
výlučně (nikdy jindy se s Bohem nesetkávám) 1 2,86 1 4,55 0 0 0 0
intenzivněji, než v jiných situacích, kdy se tak 
děje 16 45,71 10 45,45 2 28,57 4 66,67
specifickým způsobem (jinak), ale nedá se říct, 
zda víc nebo méně, než jindy 15 42,86 9 40,91 5 71,43 1 16,67
méně (intenzivně nebo často) než v jiných 
situacích (např. v přírodě, při osobní modlitbě 
atp.) 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedokážu říct (například nevnímám bohoslužbu 
jako setkání s Bohem, nejsem schopen prožitek 
setkání s Bohem nijak porovnávat nebo hodnotit 
atp.) 2 5,71 1 4,55 0 0 1 16,67
Význam slov (obsah a smysl) Creda (vyznání víry)
Vnímám lépe, když je Credo zpívané 6 17,14 2 9,09 3 42,86 1 16,67
Vnímám lépe, když je Credo recitované 13 37,14 11 50 1 14,29 1 16,67
Je dobře, když se obě varianty střídají 11 31,43 4 18,18 3 42,86 4 66,67
Mám zkušenost jen s jednou variantou (uveďte, 
zda jde o zpívanou nebo recitovanou variantu) 1 2,86 1 4,55 0 0 0 0
Je pro mě těžké vnímat význam slov bez ohledu 
na okolnosti 1 2,86 1 4,55 0 0 0 0
Přijímání pod jednou způsobou (pouze chleba) by mi nevadilo
SOUHLASÍM 6 17,14 5 22,73 1 14,29 0 0
NESOUHLASÍM 27 77,14 16 72,73 6 85,71 5 83,33
Mezi nejsilnější momenty během bohoslužby pro mě patří (vybrat můžete až 3 
odpovědi)
přijímání 29 82,86 18 81,82 6 85,71 5 83,33
modlitba Otčenáš 19 54,29 12 54,55 5 71,43 2 33,33
přímluvy 4 11,43 3 13,64 0 0 1 16,67
kázání (případně čtení z Písma) 17 48,57 9 40,91 5 71,43 3 50
pozdravení pokoje 6 17,14 6 27,27 0 0 0 0
svátost smíření (akt pokání a rozhřešení) 11 31,43 7 31,82 2 28,57 2 33,33
něco jiného (uveďte co) 2 5,71 2 9,09 0 0 0 0
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Otázky a odpovědi
Celkem

%
Praha

%
Jablonec

%
Tábor

%
Farář (duchovní působící ve farnosti) je pro mě
přirozená autorita 8 22,86 6 27,27 2 28,57 0 0
přítel 11 31,43 5 22,73 2 28,57 4 66,67
někdo, kdo mi poskytuje službu 0 0 0 0 0 0 0 0
někdo, koho respektuji, i když mohu mít osobní 
výhrady 8 22,86 4 18,18 2 28,57 2 33,33
inspirující osobnost 5 14,29 4 18,18 1 14,29 0 0
Na dění během bohoslužby se aktivně
podílím dle svých maximálních možností a potřeb 18 51,43 6 27,27 6 85,71 6 100
podílím méně, než bych mohl nebo chtěl 10 28,57 10 45,45 0 0 0 0
podílím, přestože bych to raději přenechal jiným 0 0 0 0 0 0 0 0
nepodílím 5 14,29 5 22,73 0 0 0 0
Při bohoslužbě pravidelně (nebo častěji); můžete vybrat více odpovědí, zvolte však 
pouze ty činnosti, které vykonáváte opakovaně
čtu 15 42,86 7 31,82 4 57,14 4 66,67
zpívám žalm 4 11,43 2 9,09 2 28,57 0 0
vyslovím přímluvu 8 22,86 3 13,64 2 28,57 3 50
hraji na hudební nástroj, vedu zpěv 4 11,43 2 9,09 1 14,29 1 16,67
asistuji faráři u oltáře (ministruji) 3 8,57 1 4,55 0 0 2 33,33
vykonávám jinou činnost (uveďte jakou: 2 5,71 0 0 2 28,57 0 0
nevykonávám žádnou specifickou činnost 10 28,57 9 40,91 1 14,29 0 0
Farář, případně další kněží, kteří koncelebrují (slouží spolu s farářem),
jsou při bohoslužbě důležitější než ostatní 
účastníci 5 14,29 5 22,73 0 0 0 0
jsou důležitější, protože mají na liturgické slavení 
větší vliv 5 14,29 5 22,73 0 0 0 0
jsou důležitější 10 28,57 10 45,45 0 0 0 0
jsou stejně důležití, liší se tím, že mají specifické 
jasně dané role 13 37,14 8 36,36 3 42,86 2 33,33
jsou stejně důležití, protože jsou stejnou součástí 
slavícího společenství jako ostatní věřící 12 34,29 4 18,18 4 57,14 4 66,67
jsou stejně důležití 25 71,43 12 54,55 7 100 6 100
jsou méně důležití 0 0 0 0 0 0 0 0
jiná odpověď (v případě volby této varianty 
odpověď rozveďte): 0 0 0 0 0 0 0 0
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Otázky a odpovědi
Celkem

%
Praha

%
Jablonec

%
Tábor

%
Podoba bohoslužby by měla být
spíše aktuální a srozumitelná současnému 
člověku, je třeba neustále uvažovat nad tím, zda 
není liturgie archaická a v rozporu se soudobými 
trendy 17 48,57 8 36,36 5 71,43 4 66,67
spíše v souladu s tradicí, liturgie ve své současné 
podobě se formovala dlouhý čas a případné 
zásahy by mohly celek rozbít nebo narušit 12 34,29 9 40,91 1 14,29 2 33,33
nevím, neumím odpovědět 4 11,43 4 18,18 0 0 0 0
Zajištění chodu kolem kostela (úklid a výzdoba kostela před bohoslužbou, příprava 
pohoštění při slavnostních bohoslužbách, hlídání kostela a program doprovodných 
akcí, např. Noc kostelů, koncerty atp.)
by měl mít na starosti duchovní, případně 
konkrétní pověřený člověk 1 2,86 0 0 0 0 1 16,67
je věcí především duchovního, ten však může 
kohokoli požádat o pomoc 3 8,57 1 4,55 1 14,29 1 16,67
je věcí celého společenství, každý by měl přispět 
dle svých možností 23 65,71 13 59,09 6 85,71 4 66,67
je různé podle konkrétní příležitosti (např. běžná 
bohoslužba je věcí duchovního, větší akce spíše 
celé farnosti) 8 22,86 8 36,36 0 0 0 0
Držení za ruce v kruhu kolem oltáře při Modlitbě Páně (Otčenáš)
prohlubuje pocit společenství mezi účastníky 
bohoslužby, zachoval/a bych jej za všech 
okolností 16 45,71 10 45,45 4 57,14 2 33,33
prohlubuje pocit společenství mezi účastníky 
bohoslužby, pokud jich je přiměřený počet 10 28,57 8 36,36 1 14,29 1 16,67
prohlubuje pocit společenství 26 74,29 18 81,82 5 71,43 3 50
nevnímám ani jako problém ani jako přínos, je to 
jen jedna z rovnocenných možností, jak se 
Otčenáš modlit 4 11,43 2 9,09 1 14,29 1 16,67
vnímám jako problematické o velkých 
slavnostech a při bohoslužbách, kde je hodně lidí, 
kteří na to nejsou zvyklí 3 8,57 1 4,55 1 14,29 1 16,67
mi ztěžuje soustředění se na obsah modlitby 1 2,86 1 4,55 0 0 0 0
Pozdravení pokoje
je důležitý moment, při němž zvlášť silně vnímám 
ostatní účastníky bohoslužby 22 62,86 13 59,09 5 71,43 4 66,67
je důležité, ale mnohdy z něj mám spíše 1 2,86 1 4,55 0 0 0 0
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Otázky a odpovědi
Celkem

%
Praha

%
Jablonec

%
Tábor

%
rozporuplné pocity
vnímám jako součást bohoslužby, nikdy jsem o 
tom víc nepřemýšlel 1 2,86 0 0 0 0 1 16,67
v praktikované podobě (kdy si každý podává ruku 
s každým) působí zmatek a chaos, který narušuje 
bohoslužebné slavení 1 2,86 1 4,55 0 0 0 0
je vhodnější v podobě společného pozdravení se 
v kruhu kolem oltáře, než vzájemného potřásání 
rukama 3 8,57 1 4,55 1 14,29 1 16,67
by se mělo omezit na podání si ruky s nejbližšími, 
jde jen o symbolický akt, na ostatní (přítomné i 
nepřítomné) je možno myslet 3 8,57 3 13,64 0 0 0 0
V průběhu bohoslužby si občas připadám zmatený
SOUHLASÍM 2 5,71 2 9,09 0 0 0 0
NESOUHLASÍM 33 94,29 20 90,91 7 100 6 100
Účast na bohoslužbě mívá často vliv na mé duševní rozpoložení (na mé myšlenky a 
pocity)
ANO 30 85,71 19 86,36 5 71,43 6 100
NE 4 11,43 3 13,64 1 14,29 0 0
O podobě sloužené liturgie
by se v církvi mělo diskutovat 11 31,43 4 18,18 4 57,14 3 50
nemá smysl diskutovat, je daná tradicí 2 5,71 0 0 0 0 2 33,33
je třeba uvažovat s úctou k tradici 14 40 12 54,55 1 14,29 1 16,67
by měla rozhodovat církevní autorita (biskup, 
teologové) 4 11,43 3 13,64 1 14,29 0 0
se necítím kompetentní (mi nepřísluší) uvažovat 3 8,57 2 9,09 1 14,29 0 0
V kostele mám své oblíbené místo, kde sedávám vždy, když tomu nic nebrání
ANO 18 51,43 10 45,45 2 28,57 6 100
NE 17 48,57 12 54,55 5 71,43 0 0
S lidmi z kostela se potkávám
jen při bohoslužbě 5 14,29 5 22,73 0 0 0 0
při bohoslužbě, případně na farním posezení 
bezprostředně po ní 4 11,43 4 18,18 0 0 0 0
i při jiných příležitostech (společné výlety, 
vzájemné návštěvy atp.) 10 28,57 3 13,64 3 42,86 4 66,67
s většinou jen při bohoslužbě, s některými však i 
při jiných příležitostech 16 45,71 10 45,45 4 57,14 2 33,33
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Otázky a odpovědi
Celkem

%
Praha

%
Jablonec

%
Tábor

%
Liturgie tak, jak je sloužena v současné době ve Starokatolické církvi v ČR, mi 
vyhovuje
SOUHLASÍM 34 97,14 21 95,45 7 100 6 100
NESOUHLASÍM 1 2,86 1 4,55 0 0 0 0
Na bohoslužby chodím
pravidelně alespoň jednou týdně 16 45,71 8 36,36 3 42,86 5 83,33
zpravidla víckrát za měsíc 9 25,71 5 22,73 4 57,14 0 0
alespoň jednou měsíčně 1 2,86 0 0 0 0 1 16,67
spíše nepravidelně 9 25,71 9 40,91 0 0 0 0
jen když mě něco trápí 0 0 0 0 0 0 0 0
jen na velké svátky 0 0 0 0 0 0 0 0
zcela náhodně 0 0 0 0 0 0 0 0
Jsem členem starokatolické farnosti
V Jablonci nad Nisou 7 20 0 0 7 100 0 0
V Praze 22 62,86 22 100 0 0 0 0
V Táboře 6 17,14 0 0 0 0 6 100
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Příloha č. 6: Grafické znázornění otázky „Na bohoslužby 
chodím především“ (graf)

Hodnoty jsou uváděné v procentech.

Dílčí graf pro farnost Praha
Hodnoty jsou uváděné v procentech.
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Dílčí graf pro farnost Jablonec nad Nisou
Hodnoty jsou uváděné v procentech.

Dílčí graf pro farnost Tábor
Hodnoty jsou uváděné v procentech.
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Příloha č. 7: Grafické znázornění otázky „Na bohoslužbě se 
setkávám s Bohem“ (graf)

Hodnoty jsou uváděné v procentech.

1 výlučně (nikdy jindy se s Bohem nesetkávám)

2 intenzivněji, než v jiných situacích, kdy se tak děje

3 specifickým způsobem (jinak), ale nedá se říct, zda víc nebo méně, než jindy

4 méně (intenzivně nebo často) než v jiných situacích (např. v přírodě, při osobní modlitbě atp.)

5 Nedokážu říct (například nevnímám bohoslužbu jako setkání s Bohem, nejsem schopen 
prožitek setkání s Bohem nijak porovnávat nebo hodnotit atp.)

Dílčí graf pro farnost Praha
Hodnoty jsou uváděné v procentech.
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Dílčí graf pro farnost Jablonec nad Nisou
Hodnoty jsou uváděné v procentech.

Dílčí graf pro farnost Tábor
Hodnoty jsou uváděné v procentech.
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Příloha č. 8: Grafické znázornění otázky „Podoba 
bohoslužby by měla být“ (graf)

Hodnoty jsou uváděné v procentech.

Dílčí graf pro farnost Praha
Hodnoty jsou uváděné v procentech.

XXVII

48,57

34,29

11,43

5,71
spíše aktuální a srozumitelná 
současnému člověku, je třeba neustále 
uvažovat nad tím, zda není liturgie 
archaická a v rozporu se soudobými 
trendy

spíše v souladu s tradicí, liturgie ve své 
současné podobě se formovala dlouhý 
čas a případné zásahy by mohly celek 
rozbít nebo narušit

nevím, neumím odpovědět

neodpověděl na otázku

36,36

40,91

18,18

4,55
spíše aktuální a srozumitelná 
současnému člověku, je třeba neustále 
uvažovat nad tím, zda není liturgie 
archaická a v rozporu se soudobými 
trendy

spíše v souladu s tradicí, liturgie ve své 
současné podobě se formovala dlouhý 
čas a případné zásahy by mohly celek 
rozbít nebo narušit

nevím, neumím odpovědět

neodpověděl na otázku



Dílčí graf pro farnost Jablonec nad Nisou
Hodnoty jsou uváděné v procentech.

Dílčí graf pro farnost Tábor
Hodnoty jsou uváděné v procentech.

XXVIII

71,43

14,29

14,29

66,7

33,3

spíše aktuální a srozumitelná 
současnému člověku, je třeba neustále 
uvažovat nad tím, zda není liturgie 
archaická a v rozporu se soudobými 
trendy

spíše v souladu s tradicí, liturgie ve své 
současné podobě se formovala dlouhý 
čas a případné zásahy by mohly celek 
rozbít nebo narušit

nevím, neumím odpovědět

neodpověděl na otázku

spíše aktuální a srozumitelná 
současnému člověku, je třeba neustále 
uvažovat nad tím, zda není liturgie 
archaická a v rozporu se soudobými 
trendy

spíše v souladu s tradicí, liturgie ve své 
současné podobě se formovala dlouhý 
čas a případné zásahy by mohly celek 
rozbít nebo narušit

nevím, neumím odpovědět

neodpověděl na otázku



Příloha č. 9: Grafické znázornění otázky „S lidmi z kostela 
se potkávám“ (graf)

Hodnoty jsou uváděné v procentech.

Dílčí graf pro farnost Praha
Hodnoty jsou uváděné v procentech.
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14,29
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28,57

45,71

jen při bohoslužbě
při bohoslužbě, případně na 
farním posezení bezprostředně 
po ní
i při jiných příležitostech 
(společné výlety, vzájemné 
návštěvy atp.)
s většinou jen při bohoslužbě, 
s některými však i při jiných 
příležitostech

22,73

18,18

13,64

45,45

jen při bohoslužbě
při bohoslužbě, případně na 
farním posezení bezprostředně 
po ní
i při jiných příležitostech 
(společné výlety, vzájemné 
návštěvy atp.)
s většinou jen při bohoslužbě, 
s některými však i při jiných 
příležitostech



Dílčí graf pro farnost Jablonec nad Nisou
Hodnoty jsou uváděné v procentech.

Dílčí graf pro farnost Tábor
Hodnoty jsou uváděné v procentech.

XXX

42,86

57,14

66,67

33,33

jen při bohoslužbě
při bohoslužbě, případně na 
farním posezení bezprostředně 
po ní
i při jiných příležitostech 
(společné výlety, vzájemné 
návštěvy atp.)
s většinou jen při bohoslužbě, 
s některými však i při jiných 
příležitostech

jen při bohoslužbě
při bohoslužbě, případně na 
farním posezení bezprostředně 
po ní
i při jiných příležitostech 
(společné výlety, vzájemné 
návštěvy atp.)
s většinou jen při bohoslužbě, 
s některými však i při jiných 
příležitostech
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