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Botgzník k diplamové pr ci v rámci p Ípravy snoubenc na manželství.

/Stouží jako anonymní padklad pra zJištění současné snoubenecké p ípravy

v pohraniěním regiona/,

Prosil bych Vás o vyplnění p edloženého dotazníku. Formou zaškrtnutí vyberte odpovědi'
které jsou podle Vás nejvhodnější. Jestliže se vám iednotlivé otázky a}, b), c) zdají

nedostatečné, prosím Vás do kolonky bodu d} napsat Váš náror.Za vyplnění dotazníku
Vám mnohokrát děkuji.

1 - Kdy považujete za optimální začít se snoubenci p ípravu na manželství?

a) 1 rok p ed svatbou

b} 6 měsícrj p e svatbou

c) 1 niěsíc p ed svatbot*

d} V okamžíku" "kdv ďéteiství začn* p er stat ve vážnou -vn_'Ěj ťTrflgs&g&g

2 - Kolik setkání snoubenecké p ípravy považujete za optimá{ní?

a} 6 setkání

b) 3 setkání
c} 2 setkánÍ

*i *ie **tťe*v * i.h**r:*sti

3- V jakérn časovém intervalu považujete setkání za optimální?

al ť* lvd*ti lT?
b} Po měsíci

c) Je jedno kdy

d)

4 - V p ípravě snoubencťt využíváte rnožností pornoci zaškolen'Í'ch laikri z ad

fungujících rnanželství, psychologri, léka , právníkri, apod.?

a) ano

b) ne

c} Pouze ve vyjímečn' ch p ípadech

di .':silŤ_,"la|e s**{eČensť"+í':jfr:i* *.e. *k*{ jg- i':*dné dg:**rui$i*ldb*rn{k:*'
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5 - Poskytujete snoub'enc m něiakou formu dlouhodoběiší tzv. vzdálené pffpravy na

manželství?

a) Ne

b) Ano
c} Vs íp,as!ě ziiinu anq

d)

6 - Jak většinou chápou snoubenci rn enam p ípravy na manželství?

a} Jako info p ed svatebnírn ob adem

b) Jako, povin!,ost" kte{ouje nutno absglvovat

c} Jako obohacující v' znamny nezastupitelnrÍ prvek

ď}

'7 - Proievili snoubenci Hhem Vaší B ipr:avy zájem se Bo svatbě dále setkávat ?

a) Ano, se mnou

b} Ano, ve společenství s ostatními
c) nP

d)

8 - Jak se v pr'r}běhu p ipravy stavíte ke snoubencrim, {<dyž zjistíte, že už spolu bydlí?

{mimo p ípady již trvalého soužití bez uzav ení manželství}

a} Nepovažuji za vhodné a taktní se tomuto wjad ovat

b} Vysvětlím jirn, jaké stanovisko v tornto p ípadě zaujímá ketolická církev
c) odmítnu p ípravu, dokud nesjednají nápravu

d! Poku.d wplvne situ3ce, tqls'w+všÍluii_co byhodněiší.



Á3

9 * jak postupujete v p ípravě snoubencri, když ziistíte, že se k sobě vtjbec nehodí?

a} Je to jejich svobodná volba, kterou respektuji

b} Snažím se yhadn: rr] TPrisgb*|n ie {}3 tg upoáornit

c} Upozorním je drjrazně, že by bylo vhodné p ípravu prodloužit a s atek

alespo oddálit

d)

10 - odkud čerpáte rnateriálY prÓ snoubeneckou p ípravu ?

a} Mám svrii postup. verzi i scéná { prosím rozepištel

b} Postupuil dle ..stavu'' ve kterém se oba nacházeií

c} Snoubencrim se snažím sdělit nutné základy z dokumentťr

,, nníŠtní církve" { Čgr -P íprava na sv tost manže|ství 2aa7,

Směrniee Čsr pro p íprdvu nd svátost manžetsvÍ v Čn 20fi)

d) ZprSsob p ipravy snoubencti jsem p evzal z jin ch hotovt ch zdrojri

a osvědčil se mi { prosírn roeepište}

d)

11 Kterri ae zptisobri snoubenecké p ípravy prefuruiete?

a} P ednáškovy

b} DialofiickÝ

c} Formou,, domácích kolťi"
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12"- Doporučujete snoubencrim k pr'ohloubení p ípravy n{akou literaturu?

a) Ano ( jakou?)

b) Ne

c} V p ipadě ieiich zá.[rnu

d)

t3 - Zrni u'iete se v p ípravách o p íčinách vzniku manželsk'ích krizí a o }ejich

p edcházení?

a) Anp
b) Ne

c) Ne tje to rjkoljint ch profesí a institucí}

d)

1'4 - Pr.obír.áte základy p ir.ozeného plánování r'odičovství a antikoncepce?

a} Ano, alespo s nimi proberu základní informace

b) Ne, nepovažuji to za p edmět p ípravy snoubencťt

ci Z*p!émsď!-ch na názar a zájeryr, potorn ano

15 - Zmiriujet s snoubeRcťrrn o rnfchově dětí jejich chybách a p edcházení jim, jak

z hlediska života z víry a jejím p edávání, tak praktick, m záležitostern?

a) A[o
b) Ne

c} Zmi uji se pouze o otázkách p edávání a žívota z víry a jejích komplikacích

d)
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d)

16 - Zmi ujete se v p ípravě o komunikaci rriezi manžely?

a) Ano

b) Ne

c} Y.p ípadě ieiich záimg _a!o

d)

L7 - Co si myslfte o dťrvodech, které vedou nepraktikujÍcí k estany mft kffinskli

s atek?

a} Vťrle rodičri

b'} Záležltost estétickéhoprožitku
c} [Íeqťans\,.s ?tP\ iP pl.q alesPg iednghe 1nich_po.{vědomou saFgz eimoslí
d)

18 - Na co kladete driraz ohledně spoleěného života v p ípadech smíšen'ch manŽelství?

a} Na uchování vlastní víry a p esvědčení

b) Na společné porozumění a toleranci

c) Na rrr chovu dětí v k esťanském duchu

d)

3.9 - Pozot'ujete na snoubencích snahu něco v nastávajícím rnanželství na sgbě změnit?

a) Ano
b) Ne

c} Z ídka kdy

d)
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2a " V čem dl Vasspočívá nep ípravenost snoubencr3 na manželství, když za Vámi

p ijdou? { Prosím stručně charakterieovat...}

Většinou vlastní, lidFkpu. oqpbní ne,z,l,alqsl.,Dále_malor{ s.qahu.dgstát svém\.r slo.vu. kdvž ie tg

'

2L - Myslíte si, že rná na p ípravu snoubertcti vliv i ieiich farnost. Když ano' tak v jalaém

srnyslu ? ( P rosírn stručn ě charakterizovat... }

Pokud Le tq živÉ f?rnqst sq vše{ni věkov}irni heteeoriemi talÍ ano' Jako ..d9má9íj' vagr" iaho
p íležit'qst qromluvit si se soFě rovr}Ými' qvqntt"lelně s nimi n.ěco prožít.

22 3 Cg si mysÍíte o torn, jak by bylo nejlépe se p ipr'avit na manželství?

(Prosírn struěně charakterizovat...)

Dobrr rn životern rodiny ve které vyrristám.......



l,T

23 - Považtljete'za"vhodné, nabídnotlt rnláde i ve'fernos-tifor.my'tadálené a blízke

p ípravy na manželství, když áno' tak jakou forrnou?

( Prosírn stručně charakterizovat... }

Pokud bv to mělo brit v malrÍch skupinkách. P ednáškami. rozhovorem s těmi. kte í

v manželství Žiii...,',.'..,

24- Považujete za vhodné rrryužít mďnosti zaškolen'Ích laíkri? Když af}o, tak v jaké

podob'ě av jakérn roesahu?

(Prosírn stručně charakterizÓvat... }

Pokud Le záiem proč ne - forma i rozsah wplvne dle aktuální situace..

25 - Jaké je z Vaší práxě po adí četností snÓuběneckrch pár ?

a} oba katolíci pok tění,,1",
Jeden - katolík pok těnÝ a druhÝ - nepok těnÝ ,,2".
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Jeden - katolík pok těn'í a druh' - nekatolík pok těn ,,3"

rj.x,-2-3

b) 2-L-3
c)3

?6 - Liší se p íprava, když jsou oba praktikující katolíci, nebo je jeden katolík a druh,Í

nepok těn , anebo oba nepraktikující katolíci?

Ano liší.

?7 - Co během Vaší p 'rpravy snoubenci nejvice oce ují anebo považují pro sebe za

d ležité?

Z moií praxe většinou lidskri p ístup. ochota dialogu. ticta k názoru druhého.

Zdravím Vás.

Snad Vám'to.tallbgde stači_t. líp tg qgumím. Měite se h,gzkv a ať se da í lvo Kvapil

Velice Vám děkuji za ochotu a za to, že jste strávili Váš drahocenn, čas vyplněním tohoto
dotazníku. P eji Várn vše dobré a požehnané léto.

Antonín Fajstavr

ku+lr,t
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Dotazník k diplomové práci v r mci p ípravy snoubenc na mdnželství.

/SIouží iako anonymní padklgd pra zjištění saučosné snoubenecké p ípravy

v pohroničním regionu/.

Prosil bych Vás o vyplnění p edloženého dotazníku' Formou zaškrtnutí vyberte odpovědi'

které isou podle Vás neivhodnější. Jestliže se vám jednotlivé otázky a), b}, c} zdaií

nedostatečné, prosím Vás do kolonky bodu d} napsat váš názor. Za vyplnění dotazníku

Vám mnohokrát děkuji.

- Kdy považujete za optimální začít se snoubenci p ípravu na manželství?

a) 1 rok p ed svatbou

b} 6 měsíc p e svatbou

c) 1 měsíc p ed svatbou

d) 3 měsíce p ed svatbou

2 - Kolik setkání snoubenecké p ipravy považujete za optimální?

a) 6 setkání

b) 3 setkání

c) 2 setkání

d) 4 '3 setkání

3- V jakém časovém intervalu považujete setkání za optimální?

a) Po t' dnu *

b) Po měsíci

c) Je jedno kdY

d)

4 - V p ípravě snoubencťt využíváte možností pornoci zaškolen'ch laikri z ad

fungujících manželství, psycholog , léka ri, právníkťr, apod.?

a) ano

b) ne

c) Pouze ve vyjímečn' ch p ípadech *

d)
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5 _ Poskytujete snoubenc m nějakou formu dlouhodobější, tzv. vzdálené p ípravy na

manželství?

a) Ne*
b) Ano

c) V p ípadě zájmu ano

d)

6 = Jak většinou chápou snoubenci rn znarn p ípravy na manželství?

a} Jako info p ed svatebním ob adem

b) Jako povinnost, kterou je nutno absolvovat *

c) Jako obohacující v'íznamny nezastupiteln' prvek

d)

7 * Projevili snoubenci během Vaší p ípravy zájem se po svatbě dále setkávat ?

a) Ano, se mnou

b) Ano, ve společenství s ostatními - pokud jsou praktikující *

c) ne

d)

8 - Jak se v prriběhu p ípravy stavíte ke snoubenc m, když zjistíte, že už spolu bydlí?

(mimo p ípady již trvalého soužití bez uzav ení manželství)

a) Nepovažuji za vhodné a taktní se tomuto vyjad ovat

b) Vysvětlím jim, jaké stanovisko v tomto p ípadě zaujímá katolická církev *

c} odmítnu p ípravu, dokud nesjednají nápravu

d)
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9 - Jak postupujete v p ípravě snoubencri, když zjistíte, že se k sobě vr3bec nehodí?

a} Je to jejich svobodná volba, kterou respektuji

b) Snažím se vhodn, m zp sobem je na to upozornit *

c) Upozorním je dtirazně, že by bylo vhodné p ípravu prodloužit a s atek

alespo oddálit

d)

10 - odkud čerpáte materiály pro snoubeneckou p ípravu ?

a} Mám svrij postup, verzi i scéná { prosím rozepište) *

Snažím se sdělit nutné základy života zvíry, v partnerském vztahu, vztahy v širší

rodině atd.

b) Snoubencťrm se snažím sdělit nutné základy z dokumentr]

,, místní církve" ( Čex -P íprava na svátost manželství 2ao7,

Směrnice Čax pro p ípravu na sv tast manželství v Čn 2afi)

c} Zp sob p ípravy snoubenc jsem p evzal z jin' ch hotorn ch zdrojri

a osvědčil se mi { prosím rozepište)

d)

11 - Kten ze zp sobťr snoubenecké p ípravy preferujete?

a} P ednáškovy

b) Dialogickr *

c) Formou ,, domácích rÍkolrj"

12 - Doporučujete snoubenc m k prohloubení p ípravy nějakou literaturu?

a) Ano { jakou?)



b) Ne

c) V p ípadě jejich zájmu *

d)

13 - Zmi ujete se v p ípravách o p íčinách vzniku manželskych krizí a o jejich

p edcházení?

a) Ano *

b) Ne

c} Ne ( je to koljinrÍch profesí a institucí}

d)

L4 - Probíráte základy p irozeného plánování rodičovství a antikoncepce?

a) Ano, alespo s nimi proberu základní informace *

b} Ne, nepovažuji to za p edmět p ípravy snoubenc

c} Zeptám se jich na názor a zájem, potom ano

d)

15 - Zmi ujete se snoubencrim o rn chově dětí, jejích chybách a p edcházení jim, jak

z hlediska života zvíry a jejím p edávání, tak praktick' m záležitostem?

a) Ano *

b) Ne

c) Zmi uji se pouze o otázkách p edávání a života zvíry a jejich komplikacích
d)

L5 - Zmi ujete se v p ípravě o komunikaci mezi manžely?

a) Ano *
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b) Ne

c} V p ípadě jejich zájmu ano

d)

17 - Co si myslíte o drlvodech, které vedou nepraktikující k esťany mít k esťansk'

s atek?

a) Vrile rodič *

b) Záležitost estetickéhoprožitku
c) K esťansk s atek je pro alespo jednoho z nich podvědomou samoz ejrností *

d)

L8 - Na co kladete dr raz ohledně společného života v p ípadech smíšen'ch rnanže|ství?

a} Na uchování vlastní víry a p esvědčení

b) Na společné porozumění a toleranci *

c) Na vr chovu dětÍ v k esťanském duchu

d)

t9 - Pozorujete na snoubencích snahu něco v nastávajícím manželství na sobě změnit?

a) Ano

b) Ne

c} Z ídka kdy *

d)

20 - V čem dle Vás spočívá nep ipravenost snoubencri na manželství, když za Vámi

p ijdou? ( Prosím stručně charakterizovat...)
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Je to odvislé od jejich věku, jsou-li to páry pok těn, - nepok těn' , pak nep ipravenost na

p edávání víry dětem a svědectví partnerovi

2L - Myslíte si, že má na p ípravu snoubencrj vliv i jejich farnost. Když ano, tak v jakém

smyslu ?(Prosím stručně charakterizovat... }

Je-li farnost živá, existují rrjzná společenství a setkání, ke kter' m je možné se p ipojit, pak

ano

22 - Co si myslíte o tom, jak by bylo nejlépe se p ipravit na manželství?

(Prosím stručně charakterizovat...) Byt vnímav k životu, jeho pot ebám a

v' zvám ve vlastní rodině, ve vlastní farnosti, nějaká forma služby druh' m... Pop . Využít
nabídky v k esťansk, ch centrech.

23 - Považujete za vhodné, nabídnout mládeži ve farnosti formy vzdálené a blízké

p ípravy na manželství, když ano, tak jakou formou?

(Prosím stručně charakterizovat...} Zvláště pro Vš studenty je možnost využít
nabídky k esťansk'ích či pastoračních center.

24 - Považujete za vhodné využít možnosti zaškolen'ch laikťr? Když ano' tak v jaké

podobě a v jakém rozsahu?

(Prosím stručně charakterizovat..') Pokud ve farnosti jsou, tak rozhodně ano.

Svě it jim někt rou z oblastí praktického života v manželství.

- Jaké je z Vaší praxe po adí četností snoubeneck' ch párťr?

a} oba katolíci pok téní ,,L", {'

Jeden - katolík pok těn' a druh - nepok těny ,,2",
Jeden - katolík pok těnr a druh - nekatolík pok těny,,3"
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tj.1-2-3

b) z-x-3
c)3

- Ljší se p íprava, když jsou oba praktikující katolíci, nebo je jeden katolík a druhr

nepok těn}'' anebo oba nepraktikující katolíci?

Ano, je t eba se p izprisobit dané situaci.

27 - Co během Vaší B ípravy snoubenci nejvíce oce ují anebo považují pro sebe za

dťrležité?

D ležitá je atmosféra p i p ípravě, možnost otázek a dialogu.

Velice Vám děkuji za ochotu a za to, že jste strávili Váš drahocenn' čas vyplněnírn tohoto
dotazníku. P eji Vám vše dobré a požehnané léto.

Antonín Fajstavr
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Dotazník k diplomové pr ci v r mci p ípravy snoubenc na manželství,

/SIeuží jako anonymní podklad pro ziištění současné snoubenecké p ípravy
v pohraničním regionu/.
Prosil bych Vás o vyplnění p edlo eného dotazníku. Formou zaškrtnutí vybe*e odpovědí'
které isou podle Vás nejvhodnější. Jestliže se vám jednotlivé otázky a}, b}' c} zdají

nedostatečné, prosím Vás do kolonky bodu d} napsat Váš názoF. Za v'yplnění dotazníku

Vám mnohokrát děku}i.

t _ Kdy považujete za optimální začít se snoubenci p ípravu na manželství?

*) 1 rok p ed svatbou

b) 6 měsícrj p e svatbou

c) 1 měsíc p ed svatbou

d) -* ,-:-, i' ,,:r, i,- ".

2 - Kolik setkání snoubenecké p ípravy považujete za optimální?

a} 6 setkání

b) 3 setkání
c) 2 setkání
.l i 1 ir r: ,,;:'i'i.,.::! ,,: ,' .,

3- V jakém časovém intervalu považujete setkání za optimální?
:l!t, r:

b) Po měsíci

c} Je jďno kdy

d) j'

4 - V p ípravě snoubencri využíváte možností pomoci zaškolenr ch laik z ad

fungujících manželství, psychologri, }éka ťr, právníkťr, apod.?

a) ano

b) ne
: .-:i:," I i.i:r:t: ,,:r.,::i-.),-i"::i-,t':,i.ri-.a",: i-:;-l:"'r.i:"..:i:::i.i'.r :.1

j

d)

5 - Poskytujete snoubencrim nějakou formu d}ouhodobější, tev. vzdálené p ípravy

na manželství?

a) Ne

b) Ano

d)
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6 - Jak většinou chápou snoubenci rn znam p ípravy na manželství?

a} Jako info p ed svatebním ob adem

b) Jako povinnost, kterou je nutno absolvovat x

c) Jako obohacujícÍ rn znamn nezastupiteln' prvek

d)

? - Projevili snoubenci během Vaší p ípravy zájem se po svatbě dále setkávat ?

a) Ano, se mnou

b} Ano. ve společenství s ostatními x

c) ne

d)

8 - Jak se v pr běhu p ípravy stavíte ke snoubenc m, když zjistíte, že už spolu bydlí?

(mirno p ípady iiž trvalého soužití bez uzav ení rnanželswí}

a} Nepovažuji za vhodné a taktní se tomuto vyjad ovat x

b) Vysvětlím jim, jaké stanovisko v tomto p ípadě zaujímá katolická církev

e) odmÍtnu p ípravu, dokud nesiednají nápravu

d)

9 - Jak postupujete v p ípravě snoubencri, když zjistíte, že se k sobě vťrbec nehodí?

a} Je to ieiich svobodná volba, kterou respektu}i

b} Snažím se vhodn'frn zp sobem je na to upozornit x

c) Upozorním je drirazně, že by bylo vhodné p ípravu prodloužit a s atek

ďespoli oddá}it

d)

t0 - odkud čerpáte materiály pro snoubeneckou p ípravu ?

a} Mám svtij postup, verzi i scéná { prosím rozepište} x

{nejsem schopen, bylo by to kolem 200 stránek

b) Snoubencrim se snažím sdělit nutné základy z dokumentri

,, místní církve" ( čer _P iprava na sv tost manželství 2M7,
Směrnice Čgrc pro p ípravu na sv tost manželstltí v Ča 20n)

c} Zpťrsob p ípravy snoubencti jsem p evzal z iinrÍch hotorn ch zdro}

a osvědčil se mi { prosím rozepište}

ď}
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11 - Kten ze zprisobrj snoubenecké p ípravy preferujete?

*) P ednáškovy
hl l')iairlpirlcrr x"r e'*"t ,'

c} Forrnou,, do nácích kol "

12 - Doporučujete snoubencrjm k prohloubení p ípravy nějakou literaturu?

a) An* ijak+*?} r * p ístripn*,J r'č*tně kat*chian:i"l

b) Ne

c) V p íp-adě ieiich zájmu

d)

13 - Zmi ujete se v p ípravách o p íčinách vzniku manželsktch krizí a o jejich

p edcházení?

*) &n* v.

b) Ne

c} Ne ( }e to tiko} iinr ch profesí a institucí}

d)

t4 - Probíráte základy p irozeného plánování rodičovství a antikoncepce?
ai Ano. alespcl 5 nin:! r''*herlt zák"ladpi infr:r'rnace x_. *_t- l.

b} Ne, nepovažuji to za p edmět p ípravy snoubenc

c} Zeptám se jich na názor a zájem, potom ano

d)

15 - Zmi ujete se snoubencťrm o rn chově dětí, jejich chybách a p edcházení jim, jak

z hlediska života z víry a jej'ím p edávání, tak praktick,Ím záležitostem?
-! r\-.1 | r.tl'!ť} Y

b) Ne

c) Zmi uji se pouze o otázkách p edávání a žívota z víry a jejich komplikacích
d)

16 - Zmi ujete se v p ípravě o komunikaci mezi manžely?
-l .{*4l x"ť} Y

b) Ne

c) V p ípadě ieiich zájmu ano

ď}
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L7 - Co si myslíte o drjvodech, které vedou nepraktikující k esťany mít k esťansk,

s atek?

a} Vrile rodič
b} Záležitost estetickéhoprožitku
c} K esťansk1l s atek je prc alespo jec*noh* z nich podvědoi'ncu sam*e *jrncstix
d)

x.8 - Na co kladete dťrraz ohledně společného života v p ípadech smíšenr ch manželství?
a} Na uchování vlastní víry a p esvědčení
b} lta sp*l*čné p*r*zlimě*í * t*i*r"ancl x

ci Na v\ichr:'ru clětí r: $<. esťanskén, du*i"ru x'

d)

19 - Pozorujete na snoubencích snahu něco v nastávajícím manželství na sobě změnit?
ai Ano
-'I

b) Ne

c} Z ídka kdy

d)

20 - V čem dle Vás spočívá nep ipravenost snoubenc na manželství, když za Vámi
p i'jdou? ( Prosím stručně charakterizovat...)

ip Ťn nrnhlpm clniltri i<tprr? ip ne clel{í irrsáž|.**'--.-11".-.1)',

2l - Myslíte si, že má na p ípravu snoubenc vliv i jejich farnost. Když ano, tak v jakém

s mys lu ? ( Prosím stručn ě charakter.izovat... )'

Ano. kcjyž *[ra jscrrl vě ícl a riičast ují se spo!*črréh* žirr*t* 'r* farn*sti N

22 - Co si myslíte o tom, jak by bylo nejlépe se p ipravit na manželství?
(Prosím stručně charakterizovat... }-

Znn'lr; se j*eÍ"á o F'rohIerna*_icker-; olrlast Cirtěi* t'y t* c{eb*ty s tě'li, lc.t* í se

p ir'avr'r;3ii Í< m;.'žeisŤl,'i x měii htl rr'rnšnncf nn Ťe r_' c{*'bé Sť...yj*#rrt i'



u.r

23 _ Považujete za vhodné, nabídnout rnládeži ve farnosti formy vzdálené a blízké
p ípravy na manželství, když ano, tak jakou formou?

(Prosím stručně charakterizovat... )

Ano, forrnclu p ednášek, kter"tí by se stávaltrl iiveidern k da šímu dtatogu a dlskusi x

24 - Považujete za vhodné využít možnosti zaškolen'ích laik ? Když ano, tak v jaké

podobě a v jakénr rozsahu?
(Prosím stručně charakterizovat... }

Ano, jenom že ,,ta naše česká mentalita'o. X

25 - Jaké ie z Vaší praxe po adí četností snoubeneck, ch pár ?

a) oba katolíci pok tění,,1'',

Jeden - katolík pok těn, a druhr - nepok těn' ,,2",

Jeden - katolík pok těn, a druh' * nekatolík pok těnti,,3"

ri. L-2-3

b) 2-1-3x
c)3

26 - Liší se p íprava, když jsou oba praktikující katolíci, nebo je jeden katolík a druh'i

nepok těn', anebo oba nepraktikující katolíci?
Ánn wnílv A

27 - Co během Vaší p ípravy snoubenci nejvíce oce ují anebo považují pro sebe za

ďtitežité?

V 70-oÁ aby sarnotn1i ob ad rizav ení manželství isvatbrr} birt V ,'Cc> nejkrásnější x

Velice Vám děkuji za ochotu a za to, že jste strávili Váš drahocenn' čas lryplněním tohoto
dotazníku. P eii Vám vše dobré a požehnané léto.

Antonín Fajstavr

.t,. t;
I

t ''.
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Dotazník k diplomové prácÍ v rámcÍ p ípravy snoubencťt na monželství.

/SIouží jako anonymní podklad pro zjištění současné snoubenecké p ípravy

v pahraničním regianu/.

Prosil bych Vás o vyplnění p edloženého dotazníku. Formou zaškrtnutí rryberte odpovědi,

které jsou podle Vás nejvhodnější. Jestliže se vám jednotlivé otázkY a}, b}, c} zdají
nedostatečné, prosím Vás do kolonky bodu d} napsat váš názor. Za vyplnění dotazníku
Vám mnohokrát děkuji.

L - Kdy považujete za optimální začít se snoubenci p ípravu na manželství?
a) L rok p ed svatbou

b) 5 měsícrj p e svatbou

c) ]. měsíc p 
-ed svatbou

O 3 f"r,, "L p.Li- pw-la^,,-

2 - Kolik setkání snoubenecké p ípravy považujete za optirnální?

a) 6 setkání

@ 3 setkání

c) 2 setkání

d)

3- V jakém časovém intervalu považujete setkání za optimální?

a) Po tridnu

@ Po měsíci

c) Je jedno kdy

d)

4 - V p ípravě snoubenc využíváte možností pomoci zaškolenrich laikri z ad

fungujících manželství, psychologri, léka , právník , apod.?

a) ano

b) ne

@ Pouze ve vyjímečnr ch p ípadech

d)
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5 _ Poskytujete snoubencťrm nějakou formu dlouhodobější, tzv. vzdálené p ípravy na

manželství?

a) Ne

b) Ano

CŮ V p ípadě zájmu ano

d)

6 - Jak většinou chápou snoubenci v znam p ípravy na manželství?

a) Jako info p ed svatebním ob adem

@ Jako povinnost, kterou je nutno absolvovat

c) Jako obohacující vl znamny nezastupitelnt prvek

d)

7 - Projevili snoubenci během Vaší p ípravy zájem se po svatbě dále setkávat ?

a) Ano, se mnou

b) Ano, ve společenství s ostatními

c} ně

8 - Jak se v pr běhu p ípravy stavíte ke snoubenc m, když zjistíte, že už spolu bydlí?

(mimo p ípady již trvalého soužití bez uzav ení manželství}

a) Nepovažuji za vhodné a taktní se tomuto vyjad ovat

b} Vysvětlím jim, jaké stanovisko v tomto p ípadě zaujímá katolická církev
c} odmítnu p ípravu, dokud nesjednají nápravu

@
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- Jak postupujete v p ípravě snoubencri, když zjistíte, že se k sobě vribec nehodí?

a} Je to jejich svobodná volba, kterou respektuji

@ Snažím se vhodnrim zpťrsobem je na to upozornit

c) Upozorním je drjrazně, že by bylo vhodné p ípravu prodloužit a s atek
alespo oddálit

d)

10 - odkud čerpáte materiály pro snoubeneckou p ípravu ?

G} Mám svrij postup, verzi i scéná ( prosím rozepište)

a.) ,i'Mr:*;
q .Á I*k"-i \ ť *-JL!{.\ <- r)* e y;"<-L-lr-u* /\Á&<*-,l

b) Snoubencrjm se snažím sdělit nutné základy z dokumentrj

,, místní církve" ( Čgr -P íprava na svátast manželství 2001,

Směrnice Čx pro p ípravu na sv tost manželství v Čn 20ffi)

c) Zp sob p ípravy snoubencri jsem p evzal z jinl ch hotovrich zdroj

a osvědčil se mi ( prosírn rozepište}

d)

tL - Kterrí ze zp sobrj snoubenecké p ípravy preferujete?

@ P ednáškovr 
1.. ď,.^.; rl*)A.3^-

b) Dialogickrl

c) Formou ,, domácích rjkolťr"



DT

L2 - Doporučujete snoubencťrm k prohloubení p ípravy nějakou literaturu?

@ Ano (jakou?) e-)M (,4-- Yot.r<.r.-)
{r1 tY u-..4-.-,:uÍ+cé I^ť\ ( 'u-1 

j TŤ.^-"l"^'
b) Ne , *,.^^^;g*

.^-*';"d)
c) V p ípadě jejich zájmu

d)

13 - Zmi ujete se v p ípravách o p íčinách vzniku manželsk,ích krizí a o jejich

p edcházení?

a) Ano
b) Ne

6 Ne ( je to kol jinr ch profesí a institucí)

d)

14 - Probíráte základy p irozeného plánování rodičovství a antikoncepce?

@ Ano, atespo s nimi proberu základní informace

b) Ne, nepovažuji to za p edmět p ípravy snoubenc

c) Zeptám se jich na názor a zájem, potom ano

d)

15 - Zmi ujete se snoubencrjm o rn chově dětí, jejich chybách a p edcházení jim, jak

z hlediska života z víry a jejím p edávání, tak praktickt m záležitostem?

@ Ano t q*& ,,* ilrk|1.Éfl^."4*-"d P ,a,-'-* |"q} *&;{ i
b) Ne

c) Zmi uji se pouze o otázkách p edávání a života z víry a jejich komplikacích
d)
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16 - Zmi ujete se v p ípravě o komunikaci mezi manžely?

a) Ano

b) Ne

CD V p ípadě jejich zájmu ano

d)

L7 - Co si myslíte o drivodech, které vedou nepraktikující k esťany mít k esťanskr

s atek?

a) Vrjle rodičrj

b) Záležitost estetického prožitku

c) K esťanskr s atek je pro alespo jednoho z nich podvědomou samoz ejmostí

18 - Na co kladete d raz ohledně společného života v p ípadech smíšen'ch manželství?

a) Na uchování vlastní víry a p esvědčení

b) Na společné porozumění a toleranci

@ Na v, chovu dětí v k esťanském duchu

d)

19 - Pozorujete na snoubencích snahu něco v nastávajícím manželství na sobě změnit?

a) Ano
b) Ne

G} Z ídka kdy

d)



>Á

20

2L-

V čem dle Vás spočívá nep ipravenost snoubencŮ na manŽelství, když za Vámi

p ijdou? ( Prosím stručně charakterizovat...)

Myslíte si; že má na p ípravu snoubenc vliv i jejich farnost. Kďyž ano, tak v jakém

smyslu ?(Prosím stručně cha rakterizovat..' )

22 - Co si myslíte o tom, jak by bylo nejlépe se p ipravit na manželství?

(Prosím stručně charakterizovat...)

23,

M

Považujete za vhodné, nabídnout mládeži ve farnosti formy vzdálené a blízké

p ípravy na manželstvi když ano, tak jakou forrnou?

(Prosím stručně charakterizovat.'.}



p)

24 - Považujete za vhodné využít možnosti zaškolen ch laikri? Když ano, tak v jaké

Bodobě a v jakém roesahu?

( Pr'osírn stručn ě cha ra kterizovat...)

u JJ.^^' /\ w- $*^-;'&, ; Č,yy^,r,{{
f}á'-Ť^4LA+.e.J t, ^^x'*-:J "{-4_fuď ' C.&il",áA
{;"- r oJt-J ;4^ - ^'I;,:*.2-:

25 - Jaké je z Vaší praxe po adí četností snoubeneck'ích pár ?

,/'a^
( a)} oba katolíci pok tění,,1",
\-7

Jeden - katolík pokftšnt a druht - nepok těn ,,2",

Jeden - katolík pok těn'i a druh' - nekatolík pok těnti,,3"
tj. L-2-3

b) 2-1-3
c)3

26 - Liší se p íprava, když jsou oba praktikující katolíci, nebo je jeden katolík a druh'

nepok tění anebo oba nepraktikující katolíci?



r
a,+,4-*.^,r" :r-r*^-4 1.-q-

JLu^"/*l*- !

r.'r.Lut** *' ;-; i1o- -t*-,-e*,-^^-*-

o8

27 - Co během Vaší p ípravy snoubenci nejvíce oce ují anebo považují pro sebe za

drjležité?

)*l4

Velice Vám děkuji za ochotu a za to, že jste strávili Váš drahocennri čas vyplněním tohoto
dotazníku. P eji Vám vše dobré.

Antonín Fajstavr
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Dotazník k diplomové práci v rámci p ípravy snoubenc na manželství.

/Slouží iako anonymní padklod pro zjištění současné snoubeneeké B ípravy

v pohraničním regionu/.

Prosil bych Vás o vyplnění p edloženého dotazníku. Formou zaškrtnutí rryberte odpovědi,
které jsou podle Vás nejvhodnější. Jestliže se vám jednotlivé otázky a}, b}, c} zdají

nedostatečné, prosím Vás do kolonky bodu d} napsat váš názor. Za vyplnění dotazníku

Vám mnohokrát děkuji.

L - Kdy považujete za optimální začít se snoubenci p ípravu na manželství?

a) L rok p ed svatbou

b) 6 měsícťr p e svatbou

c) 1 měsíc p ed svatbou

d) 3 rttěsíce Pírl

2 - Kolik setkání snoubenecké p ípravy považujete za optimální?

/-\( a|) 6setkání\*!/
b) 3 setkání

e) 2 setkání

d)

3_ V jakém časovém intervalu považujete setkání za optimální?

l.:, 1JAlkr! i4 / tí /.-'

t,tuffi:
L/

firorlnu

/ a| ) Po trÍdnu Ý
1*-Z

b) Po měsíci

e) Je jedno kdy

d)

4 - V p ípravě snoubenc využíváte možností pomoci zaškolenrich laikri z ad

fungujících manželství, psychologr3, léka ri, právník , apod.?

a) ano

b) ne

@ Pouze ve vyjímečn,ch p ípadech

d)

,Úa

PohÁ,ud l, h nr neI ,iirlr ť 2 be c ^?,P-
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5 _ Poskytujete snoubenc m nějakou formu dlouhodobější, tzv. vzdálené p ípravy na

manžetství?

a) Ne

b) Ano

@ V p ípadě zájmu ano

d)

6 - Jak většinou chápou snoubenci rniznam p ípravy na manželství?

($ Jako info p ed svatebním ob adem

e Jako povinnost, kterou je nutno absolvovat

c) Jako obohacu jící v znamnri nezastupiteln prvek

d)

7 - Projevili snoubenci během Vaší p ípravy zájem se po svatbě dále setkávat ?

a) Ano, se mnou

@ Ano, ve společenství s ostatními

c) ne

d)

8 - Jak se v prriběhu p ípravy stavíte k'e snoubenc m, když zjistíte, že už spolu bydlí?

(mimo p ípady již trvalého soužití bez uzav ení manželství}

íD Nepovažuji za vhodné a taktní se tomuto vyjad ovat

@ Vysvětlím jim, jaké stanovisko v tomto p ípadě zaujímá katolická církev

c) odmítnu p ípravu, dokud nesjednají nápravu

d)
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9 = Jak postupujete v p ípravě snoubenc , když zjistíte, že se k sobě vribec nehodí?

a) Je to jejich svobodná volba, kterou respektuji

@ Snažím se vhodn, m zp sobem je na to upozornit

c) Upozorním je d razně, že by bylo vhodné p ípravu prodloužit a s atek

alespo oddálit

d)

L0 - odkud čerpáte materiály pro snoubeneckou p ípravu ?

LL * Kter, ze zprisobri snoubenecké p ípravy preferujete?

a) P ednáškou

@ Dialogickri

c) Formou ,, domácích rjkolťr''

Á Mám svrij postUp, verzi i scéná ( prosím rozepište) r'LJ 
W,,{rjsrnus (,,r'[ye ({iilal;, ď,n}1 l Q, [o'á W*,,{^,'urLr, 'íd- džni 

_ru,h'í

( u)rl Snoubencťrm se snažím sdělit nutné základy z dokumentťr
\-* 

,, místní církve" ( Čgrc -P ípravd na svátost manželstvÍ 20oj,

Směrnice Čarc pro p íprovu na sv tost manželstvív ČR 20L0)

c) Zprisob p ípravy snoubencri jsem p evzal z jin ch hotov ch zdrojri

a osvědčil se mi ( prosím rozepište}

d)



C t-1

L2 - Doporučujete snoubencťrm k prohloubení p ípravy nějakou literaturu?

a) Ano (jakou?)

b) Ne

@ 
V p ípadě jejich zájmu

13 - Zmi ujete se v p ípravách o p íčinách vzniku manželsk ch krizí a o jejich

p edcházení?

@ Ano

b) Ne

c) Ne (je to rikol jinr ch profesí a institucí}

d.|.' ,

t4 - Probíráte základy p irozeného plánování rodičovství a antikoncepce?

f;)) Ano, alespo s nimi proberu základní informace
LJIb) Ne, nepovažuji to za p edmět p ípravy snoubenctj

c) Zeptám se jich na názor a zájem, potom ano

d)

].5 - Zmi ujete se snoubenc m o vrichově dětí, jejich chybách a p edcházení jim, jak

z hlediska života z víry a jejím p edávání, tak praktick m záležltostem?

-r-\í a)) Ano\,7b) Ne

c) Zmi uji se pouze o otázkách p edávání a života z víry a jejich komplikacích
d)

d)

h=
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16 - Zmi ujete se v p ípravě o komunikaci mezi manžely?

fil Ano

b') Ne

c) V p ípadě jejich zájmu ano

d)

L7 - Co si myslíte o d vodech, které vedou nepraktikující k esťany mít k esťansk

s atek?

a) Vrjle rodičri

@ Záležitost estetického prožitku

c) K esťanskr s atek je pro alespo jednoho z nich podvědomou samoz ejmostí

d)

18 _ Na co kladete drjraz ohledně společného života v p ípadech smíšenrch manželství?

a} Na uchování vlastní víry a p esvědčení

@ Na společné porozumění a toleranci

GJ Na u chovu dětí v k esťanském duchu

d)

19 _ Pozorujete na snoubencích snahu něco v nastávajícím manželství na sobě změnit?

( .)) Ano\:Ž
b) Ne

c) Z ídka kdy

d)



L

20 _ V čem dle Vás spočívá nep ipravenost snoubenctj na manželství, když za Várni

p ijdou? (Prosím stručně charakterizovat...r tduá(t Ň1di^.{ , Zannhwro*'

nalas&L, rrc-Ikvr,Lá* \ lcnnu^ihrc, kr;+ui ';Sr

2L - Myslíte si, že má na p ípravu snoubencr3 vliv i jejich farnost. Když ano, tak v jakém

smyslu?(Prosím stručně char"akterizovat..., qObÁ 0h l"" u wW

|í^dfi 
\- {'"l' :* qI" , u ,*i' |/ bLí 4 ,t*''phctV lnt*vt" L ďrltve 

l

tl

p ípravy na manželství, když ano, tak jakou formou?

( Prosím stručně ch a rakterizovat... ) frr,c

h

, (o' or.ilu

22 - Co si myslíte o tom, jak by bylo nejlépe se p ipravit na manželství?

(Prosímstručněcharakterizovat...) 1roÁ"rrefn nesrial*I,
,o-6} "q.xi Wv" , b;knr! a wěd '/* l*' atila'
ttt ,4,1^i" 0.' ,M w co fe 17íÝ ,,á' il""lni,'k !

"lLiI W dfry o lá^ťtq o- tn|rtv L t ,žu
'1^"^ včna'e ,iilq' ,^' wykt'' l, 

^7r,o7, /,r,/ 7, "rfury,)y,ktl^l -'*r4, 'rd, ,^l* qL g,tu.r1 ?@t t,1 .- ,

23 - Považujete za vhodné, nabídnout mládeži ve farnosti formy vzdálené a blízké

l!l{; f ,y',

o{,;ht,

,r','ďu' rL

), V e/x*'

l"ťu',1"^

L |rv!tčrrr.5h{A .
(}

ffrrayw"

'Jr' i,*h'
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24 _ Považujete za vhodné využít možnosti zaškolen, ch laikri? Když ano, tak v jaké

podobě a v jakém rozsahu?

( Prosím stručně chara kterizovat... } HwL w,
WO Vw Q,

m<- fW,r_
I

[r]'uo'c'l
\í
CÁ

{!l'
ry:u10t*

ffo'

4-z j
2-L-3
3

frw ť"'el *o 
t \.rroď[- C.(-- ť^ ,ďq pe,t ,r,}á,'LT'

ďrhi n'rrnf,,tlz 
CIÍ.,

r

I[*žh" ,hW[,' v,rw,| 
t

rww @
r- \ 'yrt* t

Y'fu-oÍ W

25 - Jaké je z Vaší praxe po adí četností snoubeneckt ch pár ?

a) oba katolíci pok tění,,L", - ;d"áL
Jeden - katolík pok těnt a druhti - nepok|tény ,,2", t
Jeden - katolík pok těn, a druh' - nekatolík pok těny,,3"
tj. L-7,-3

b)

c)

26 - Liší se p íprava, když jsou oba praktikující katolíci, nebo je jeden katolík a druh'
nepok těnr/, anebo oba nepraktikující katolíci?

t \twtrup,L--

,Á} lr^ h ť*r,4L
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27 - Co během Vaší p ípravy snoubenci nejvíce oce ují anebo považují pro sebe za

drjležité? '),'I 
ťrzi ui & oí |nk.o' h(n d dn, fr,rí

\xr{njJv tn'illvr
ďr{,cru

Velice Vám děkuji za ochotu a za to, že jste strávili Váš drahocennri čas vyplněním tohoto
dotazníku. P eji Vám vše dobré a požehnané léto.

Antonín Fajstavr

t\

{v-1"'*

/,/ / ^

,;/ / ,í-'],'', .'---J
)' L-'v vt
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Dotdzník k diplomové pr ci v r mci p ípravy snoubenc na manželství.

/Slaaži jdke anonymní podklad pro {ištěnÍ současné snoubenecké p ipravy

v pohraničním regionu/.

Prosil bych Vás o vyplnění p edloženého dotazníku. tormou raškrtnutí vyberte odpovědi,
které jsou podle Vás neivhodněiší. Jestli e se vám jednotlivé otázky a}, b}, c} zdají
nedostatečné, prosím Vás do kolonky bodu d} napsat Váš názor. Za vyplnění dotazníku
Vám mnohokrát děkuii.

1 - Kdy považujete za optimální začít se snoubenci p ípravu na manželství?

a) I rok p ed svatbou

b) 6 měsíc p e svatbou

c} 1 měsíc p ed svatbott

d)

2 - Kolik setkání snoubenecké p ípravy považujete za optimální?

a} 6 setkiíní
b) 3 setkání
c} 2 setkání

d)

3- V jakém časovém íntervalu považujete setkání za optimální?

a) Pot dnu

b) Po měsíci

c) Je iedno kdy
d)

4 - V p ípravě snoubenc využíváte možností pomoci zaškolen, ch laikri z ad

funguj ících manžel'ství, psychologri, léka ri, právník&, apod. ?

a) ano

b) ne

c} Pouze ve vyjímečn'ich p ípadech

d) ano - pokud jsou k dispoziei
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5 _ Poskytujete snoubenc m nějakou formu dlouhodobější, tzv. vzdálené p ípravy na

manželství?

a) Ne

bI Ano

c} V p ípadě zájmu ano
d)

6 - Jak většinou chápou snoubenci rn znam p ípravy na manŽelství?

a) Jako info p ed svatebním ob adern

b) Jako povinnost, kterou je nutno absolvovat

c} Jako obohacující u znamny nezastupitelnr prvek

d} na začátku p ípravy ie t eba včas rozpoznat postoie pod body a} - b}

a pokusit se snoubence p ib]ížít k bodu e}

7 - Projevili snoubenci během Vaší p ípravy zájern se po svatbě dále setkávat ?

a} Ano, se Ínnou

b} Ano, ve společenství s ostatními

c) ne
ď} někte í ano, ue spoleěenství {asi 1/3 }

8 - Jak se v pr běhu p ípravy stavíte ke snoubenctim, když zjistíte, že už spolu bydlí?

(mimo p ípady již trvalého soužítí bez uzav ení manželství)

a} Nepovažuji za vhodné a taktní se tomuto vyjad ovat

b} Vysvětlím jim, iaké stanovisko v tomto p ípadě zauiímá katolická církev
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c) odmítnu p ípravu, dokud nesjednajÍ nápravu

d)

9 - Jak postupujete v p ípravě snoubencťr, když zjistíte, že se k sobě vribec nehodí?

a} Je to jejich svobodná volba, kterotr respektuji

b} Snažím se vhodn m zp sobem je na to upozornit
c} Upozornírn ie d razně, že by bylo vhodné p ípravu prodloužit a s atek

alespo oddálit

d)

10 - odkud čerpáte materiály pro snoubeneckou p ípravu ?

a} Máťn svťri postup, yerzi i scéná ( proďm rozepište}

Směrnice Čar ie pouze vadítkem, na webov ch str nkdch pastorace,

Centru pro rodinu je poměrně velk v, běr, Je t eba reagovat na
individu lní stav a situaci žadqtelť,

b} Snoubenc m se snažím sdělit nutné základy z dokument

,, místní církve" ( Čgr -P íprava nq sv tost manželství 2007,

Směrnice Čar pro p ípravu nasvdfosf manželství v Čn zap}

c) Zprisob p ípravy snoubencri jsem p evzal z jin ch hotovr ch zdrojri

a osvědčil se mi ( prosím rozepište}

d)

tL - Kten ze zprisobri snoubenecké p ípravy preferujete?

a} P ednáškov'

b) Dialogick
c} Formou,, dornácích tikol "
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12 - Doporučujete snoubencťrm k prohloubení p ípravy nějakou literaturu?

a) Ano ( iakou?)

blNe

e} V p ípadě iejich zájmu

d)

13 - Zmi ujete se v p ípravách o p íčinách vzniku manželsk ch krizí a o jejich

p edcházení?

al Ano
bI Ne
c} Ne (je to kol jin'Ích profesí a institucí}

d)

t4 - Probíráte základy p irozeného plánování rodičovství a antikoncepce?

a} Ano, alespo s nimi proberu základní irrformaee

b) Ne, nepovažuji to za p edmět p ípravy snoubencri
c} Zeptám se jich na názor a zájem, potom ano

d,)

15 - Zmi ujete se snoubencťrm o rnichově dětí, jejich chybách a p edcházení jim, jak

z hlediska života z víry a iejím p edávání, tak praktíck rn záležitostem?

a) Ano

b) Ne
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c} Zmi uji se pouze o otázkách p edávání a života z víry a jeiich komplíkacích

d)

L6 - Zmi ujete se v p ípravě o komunikaci mezi manžely?

a) Ano
b) Ne

c} V p ípadě ieilch záimu ano

d)

L7 - Co si myslíte o drjvodech, které vedou nepraktikující k esťany mít k esťansk'Í

s atek?

a) V le rodič

b} Záležitost estetickéhoprožitkrl
c) K esťansk'Í s atek je pro alespo jednoho z nich podvědomou samoz ejmostí

d} rpravidla se iedná o kombinaci estetického zážitku s jist m povědomím, že to
tak má b t; a nebo snaha ,,zajistit" sí štastné manželství

18 - Na co kladete d raz ohledně společného života v p ípadech smíšen' ch manželství?

a} Na t+chování vlastní víry a p esvědčení

b) Na společné porozumění a toleranci

c} Na rn chovu dětí v k esťanskérn dtlehu

d} všechny v š uvedené body isou stejně dťrležité

19 _ Pozorujete na snoubencích snahu něco v nastávajícím manželství na sobě změnit?

aI Ano

b) Ne

c} Z ídka kdy
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d} většinou ano

2o - V čem dle Vás spočívá nep ipravenost snoubenc na manželství, když za Vámi

p ijdou? { Prosím stručně charakter.izovat...)

- žádné a nebo nedostatečné náboženské vzdělání

- ehyběiící praxe k esťanského žlvota

- nekritické p ijímání názorťr a p edstav o man elství v současné sekularizované

spoleěnosti

- n gativní zkušenostl z vlastní rodiny a p íbuzenstva { rozvody }

2L - Myslíte si, že má na p ípravu snoubencrj vliv i jejich farnost. Když ano' tak v jakém

smys lu ?( Prosírn struěně charakterizovat... }

_ pozitivní p íklady manželského a rodinného života ( společenství rodin }

- p íležltost k navázání vztahu ( společenství mláde e )

22 - Co si myslíte o tom, jak by bylo nejlépe se p ipravit na manželství?

( P r.osírn strurčně charakterizovat... )

23 - Považujete za vhodné, nabídnout mládeži ve farnosti formy vzdálené a blízké

p ípr.avy na manželství, když ano, tak jakou formou?
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(Prosím stručně charakterizovat...}

- spoleěenství mHdeže

- duchovní obnovy

24 - Považujete za vhodné využít možnosti zaškolen' ch laikrj? Když ano, tak v jaké

podobě a v jakém rozsahu?

pokud jsou k dispozici ano,

( instrukto i metody p irozeného plánování rodičovství, psycholos' sociolog }

25 - Jaké je z Vaší praxe po adí četností snoubeneck ch pár ?

a) oba katolíci pokŘění,,1",
Jeden - katolík pok těnlí a druh' - nepok těn1i,,2",

Jeden _ katolík pok těn,Í a druh' - nekatolík pok těn ,,3"

ti.1-2-3

bl 2-1-3
c) 3

26 - Liší se p íprava, když jsou oba praktikující katolíci, nebo je jeden katolík a druh,

nepok tění anebo oba nepraktikující kato}íci?

ano
- u praktikujících katolík ( postačí shrnutí vědomostí, zpravidla jsou oba aktivní }
- jeden katolík a druh' nepok těn ( povzbuzení pro katolickou stranu, aby vytrvala

ve ví e; vhodn m zp sobem vzbudit u nepok těné strany záiem o víru,
pot eba vzájemné rÍay a tolerance }

_ oba 

T[:ffiH[::*:l::T:[;Íff:iliffff r"'"' 
motivovat k d a.šímu

27 - Co během Vaší p ípravy snoubenci nejvíce oce u}í anebo považují pro sebe za

dťrležité?

_ vst ícnost a porouumění

- ochotu naslouchat
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- dialog

- syst m.}tkk a stručn v klad

Velice Vám děkuji za ochotu a za to, že jste strávili Váš drahocennri čas vyplněním tohoto
dotazníku. P e}í Vám vše dobré a požehnané léto.

Antonín Fajstavr

\ "r-'. 
'

li

Í.!'rj
t'
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Dotazník k diplomové pr ci v r mci p ípravy snoubencťl na manželství.

/Slouži iako anonymnÍ podklad pro zjištění saučasné snoubenecké p íprdvy

v pohroničnÍm regionu/.

Prosil bych Vás o vyplnění p edloženého dotazníku. Formou zaškrtnutí vyberte odpovědi,
které jsou podle Vás nejvhodnější. Jestliže se vám jednotlivé otázkY al, b), c) zdají
nedostatečné, prosím Vás do kolonky bodu d} napsat váš názor. Za rr'yplnění dotazníku
Vám mnohokrát děkuji.

L - Kdy považujete za optimální začít se snoubenci p ípravu na manželství?
a) 1 rok p ed svatbou

b) s-měsícrj p e svatbou

c) 1 měsíc p ed svatbou

d)

2 - Kolik setkání a v jakém časovém intervalu považujete za optimální?

a) 6 setkání rovnoměrně rozložené

b) 3 setkání po t' dnu

c) 2 setkání, jedno kdy

d} 
'ť: '.;

3 - V p ípravě snoubenc využíváte možností pomoci zaškolen' ch laikťr z ad

fungujících manželství, psychologri, léka ri, právníkťr, apod.?

a) Nepovažuji tento zpr3sob za vhodn , proto jej neryužívám

b) Považuji tento zp sob za vhodnr', ale z rťszn ch drjvodrj ho nevyužívám

} Považuji tento zp sob za správnri a snažím se ho využívat
d)
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4 - Dle Vašich informací absolvovali již snoubenci alespo nějakou formu

dlouhodobější, tzv. vzdálené p ípravy na manželství, nebo o ni projevili zájem?

a) Nepatrné procento

o' Většinou ano

c) Doposud neměl nikdo zájem

d)

5 _ Jak většinou chápou snoubenci rniznam p ípravy na manželství?

a) Jako info p ed svatebním ob adem

b) Jako povinnost, kterou je nutno absolvovat

Gi Jako obohacující u znamny nezastupitelnr prvek

d)

6 - Projevili snoubenci během Vaší p ípravy zájem se po svatbě s Vámi dále setkávat,

nebo alespo s dalšími sv' mi vrstevníky (formou společenství)?

a) Nesetkal, jeví se mi to jako nadbytečné

b) Nesetkal, ale jeví se mi to jako užitečné

ffi, Setkal jsem se již s touto touhou\,1
d)

7 - Jak se v pr běhu p ípravy stavíte ke snoubenc m, když zjistíte, že už spolu bydlí?

a) Nepovažuji za vhodné a taktní se tomuto vyjad ovat

6} Vysvětlím jim, jaké stanovisko v tomto p ípadě zaujímá katolická církev

c} odmítnu p ípravu, dokud nesjednají nápravu

d)
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8 _ Jak postupujete v p ípravě snoubencri, když zjistíte, že se k sobě vťrbec nehodí?

a) Je to jejich svobodná volba, kterou respektuji

{__1t Snažím se vhodn,im zprisobem je na to upozornit

c) Upozorním je drjrazně, že by bylo vhodné p ípravu prodloužit a s atek

alespo oddálit

d)

9 - Máte vlastní,,scéná " snoubenecké p ípravy, anebo čerpáte z dokumentrj místní

církve?

a) Na p ípravu snoubencr3 mám svrij postup, verzi i scéná

b) Snoubencrjm se snažím sdělit pouze nutné základy z dokumentťr

,, místní církve"

o Zprisob p ípravy snoubencri jsem p evza| z jinr ch zdroj a osvědčil se mi

10 - Kter' zplisob snoubenecké p ípralry preferujete?

a) P ednáškovy
ťB Dialogickri
,a, Formou ,, domácích rjkolťr"

d)

11- Doporučujete snoubencťrm k prohloubení p ípravy nějakou literaturu?

::''fu Snažím se o to

b) P ipadá mi to nadbytečné

c) Zeptám se jich na jejich názor a pot eby

d)

d)
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L2 - Zmi ujete se v p ípravách o p íčinách vzniku manželsk,ch krizí a o jejich

p edcházení?

,/;#.
, FL, Snažím se o to
b) Myslím si, že to není p edmětem p ípravy na manželství

c) Myslím si, že je to kol jin'ích profesí a institucí

d)

13 - Probíráte základy p irozeného plánování rodičovství?

á;} Ano, alespo s nimi proberu základní informace

b) Ne, nepovažuji to za p edmět p ípravy snoubenc

c) Zeptám se jich na názor a zájem, potom ano

d)

L4 - Zmi ujete se Ve snoubenecké p ípravě o antikoncepci?

ffi) Určitě, v rámci učení církve

b) Pouze okrajově
c) Jsem toho názoru, že to s p ípravou na manželství nesouvisí

d)

15 - Jak postupujete v p ípadě, kdyŽ zjistíte, že snoubenci mají o manželství

zkreslené a naivní p edstavy a hrubou nevědomost?

ff Snažím se jim vysvěttit alespo základy

b) Není mym rÍkolem toto zjišťovat

c} Není mym rikolem vysvětlovat to, co si měli osvojit dávno

d)
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16 _ Zmi ujete se snoubencrim o rn chově dětí, jejich chybách a p edcházení jim, jak

z hlediska života zvíry a jejím p edávání, tak praktick' m záleŽitostem?

_ď Ano, jsem toho názoru, že to bezprost edně s p ípravou souvisí

b} Ne, jsem toho názoru, že to s p ípravou bezprost edně nesouvisí

c) Zmi uji se pouze o otázkách p edávání a života z víry a jejich komplikacích

d)

t7 - Zmi ujete se v p ípravě o komunikaci mezi manžely?

Ó Určitě ano

b) Pokládám to v p ípravě za nadbytečné

c) V p ípadě jejich zájmu ano

d)

18 _ Co si myslíte o drjvodech, které vedou nepraktikující k esťany mít k esťansk' s atek?

a) V le rodičrj

b) ZáleŽitost prožitku

ff, K esťanskr s atek je pro alespo jednoho z nich samoz ejmostí

d)

19 - Na co kladete drjraz ohledně společného života v p ípadech smíšenrch manželství?

iá) Na uchování vlastní víry a p esvědčení
{".b) Na společné porozumění a toleranci

ťi:) ' Na rnichovu dětí v k esťanském duchu



20 - Pozorujete na snoubencích snahu něco v nastávajícím manželství změnit?

a) občas na některém z nich

@ Často ano' pro společné dobro

c) Často vťrbec nic

d)

2t- V čem dle Vás spočívá nep ipravenost snoubenc na manželství, když za Vámi

p ijdou?

a) Vliv rodinné rn chovy

& Vliv prost edí a institucionální absence v p ípravě na manŽelství

c) Jiné drjvody (prosím stručně charakterizovat...)

p ípravy na manželství, když ano, tak jakou formou? fu.--. J

(Prosím stručněcharakterizovat........'}'* ( j .&''-"

22 - Myslíte si, že má na p ípravu snoubencrj vliv i jejich farnost. Když ano, tak v jakém

23

24-

smyslu?(Prosím stručně charakterizovat..'f, A n o , "-L'; '.' * L_L L

ls,:..'-. Ťí.'-l"; ;- k'*L ái'''.'J-'- _("----'(

íL \' g - c'-l.- ; J J Ár'-'"- r.._ g,t'-s': * '"-'_-*J i'J"L '

Co si myslíte o tom, jak by bylo nejlépe se p ipravit na manželství? '^ * * *l 
,

(Prosím stručně charakterizovat..'l %: t ' &- u.J _..* 
' a' 'l' , L t-e'^

'ť*-*) *J.*.., 
-,.--- ,-Ll*--.._' -7*'J".!'L,

: 5:J : ;..;-:--'- t'-h-t (s-.-.-z;)
- l.t'íl.__.s* -;,7U.'-.-L í2 -.Q-]. 1.i *ll.e..-."..-

Považujete za vhodrié, nabídnout mládež ve farnosti formy vzdálené a blízké

}--ť.--" '.*'

-s |,*15 wi ol ,)Á{ - 
/

J d'*-"-

fi6

I 
a''

A L*.

it ť",*l
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Datazník k diplomové pr ci v r mci p ípravy snoubenc na manželství.

/llouží jako anonymní podklad pro ziištěnÍ součosné snoubenecké p ípravy

v pohraničním regionu/.

Prosil bych Vás o vyplnění p edloženého dotazníku. Formou zaškrtnutí vyberte odpovědi'
které jsou podle Vás neivhodnější' Jestliže se vám jednotlivé otázky a}, b}, c} zdají

nedostatečné, prosím Vás do kolonky bodu d} napsat váš názor. Za vyplnění dotazníku

Vám mnohokrát děkuji.

1.Kdy povaŽujete za optimální začít se snoubenci p ípravu na manželství?

a) I rok p ed svatbou

b) 6' měFíc.v p e svqtbou

c) 1 měsíc p ed svatbou

d)

Kolik setkání snoubenecké p ípravy považujete za optimální?

a) 6 setkání

b) 3 setkání
c) 2 setkání

d)

3- V jakém časovém intervalu považujete setkání za optimální?

a) Po t' dnu

b) Po měsíci

c) Je jedno kdy

4 - V p ípravě snoubenc využíváte moŽností pomoci zaškolen' ch laikrj z ad

fungujících manželství, psychologri, léka ri, právníkri, apod.?

a) ano

b) ne

c) Pouze ve vyjímečnr ch p ípadech

d)

5 - Poskytujete snoubencrim nějakou formu dlouhodobější, tzv. vzdálené p ípravy na

manželství?

a) Ne

b) Ano
c) V p ípa{ě záimu ano

d)

6 - Jak většinou chápou snoubenci rniznam p ípravy na manželství?
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a) Ja,Bg. info p ed svatebnírT ob adem

b) Jako povinnost, kterou je nutno absolvovat

c) Jako obohacující u znamny nezastupitelnr prvek

d)

7 - Projevili snoubenci během Vaší p ípravy zájem se po svatbě dále setkávat ?

a) Ano. se mnou

b) Ano, ve společenství s ostatními

c) ne

d)

8 _ Jak se v pr běhu p ípravy stavíte ke snoubenctim, když zjistíte, že už spolu bydlí?

(mimo p ípady již trvalého souŽití bez uzav ení manželství)

a} Nepovažuji za vhodné a taktní se tomuto vyjad ovat

b) Vvsvětlím iim. iaké stanoviskg v tomto p íPadě 3auiímá katolická církev

c) odmítnu p ípravu, dokud nesjednají nápravu

d)

9 _ Jak postupujete v p ípravě snoubencri, když zjistíte, že se k sobě vťrbec nehodí?

a) Je to jejich svobodná volba, kterou respektuji

b) Snažíq se vhgdnrím zprjsobem ie na to upo4ornit. zérove respektuii ieiich svobo-dnou v li

c) Upozorním je drirazně, že by bylo vhodné p ípravu prodloužit a s atek

alespo oddálit
d)

10 _ odkud čerpáte materiály pro snoubeneckou p ípravu ?

a) Mám sv i postup. verzi iscéná {' prosím rozepište)

Jedna se o materiály, které mám z Polska. Probírám s nimi katechizmus a církevní

dokumenty.

b} Snoubencrjm se snažím sdělit nutné základy z dokumentťr

,, místní církve'' ( ČBK -P ípravq na sycÍtost manželství 200L,

Směrnice Čax pro p ípravu na svrÍtost manžetstvív ČR 20ffi)

c} Zp sob p ípravy snoubencri jsem p evzal z jin,Ích hotou ch zdrojťr

a osvědčil se mi ( prosím rozepište)
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d)

L1 - Kterr ze zprisobrj snoubenecké p ípravy preferujete?

a) P ednáškovrl

b} DialoeickÝ

c) Formou .. domácích rikolrj''

12- Doporučujete snoubencrim k prohloubení p ípravy nějakou literaturu?

a) Ano ( jakou?)

b) Ne

c) V q ípadě ieiich záimu

d)

13 - Zmi ujete se v p ípravách o p íčinách vzniku manželskt ch krizí a o jejich

p edcházení?

a) Ano
b) Ne

c) Ne (je to kol jinr ch profesí a institucí)

d)

L4 - Probíráte základy p irozeného plánování rodičovství a antikoncepce?

a) Ano, alespo s nimi proberu základnÍ informace

b) Ne, nepovažuji to za p edmět p ípravy snoubencri

c) Zeptám se jich na názor a zájem, potom ano

d} Ne, nechávám to na odbornících.

15 - Zmi ujete se snoubencrim o rn chově dětí, jejich chybách a p edcházení jim, jak

z hlediska života z víry a jejím p edávání, tak praktickl m záležitostem?

a) Ano

b) Ne

c) Zmi uji se pouze o otázkách p edávání a života z víry a jejich komplikacích

d)
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16 - Zmi ujete se v p ípravě o komunikaci mezi manžely?

a) Anp

b) Ne

c) V p ípadě jejich zájmu ano

d)

L7 - Co si myslíte o drivodech, které vedou nepraktikující k esťany mít k esťansk'

s atek?

a} Vťrle rodičti

b) Záležitolt estetického prožitku

c) K esťanskr s atek je pro alespo jednoho z nich podvědomou samoz ejmostí

d)

18- Na co kladete driraz ohledně společného života v p ípadech smíšen' ch manželství?

a) Na uchování vlastní víry a p esvědčení

b) Na spolešné porozumění a lolgranci
c) Na vÝchovu dětí Y k esťanském d.uclru

d)

19 - Pozorujete na snoubencích snahu něco v nastávajícím manželství na sobě změnit?

a) Ano

b) Ne

c) Z ídka kdv

d)

20 - V čem dle Vás spočívá nep ipravenost snoubenc na manželství, když za Vámi
p ijdou? { Prosím stručně charakterizovat...)

Myslím si, že většinou p icházejí lidé do sebe zamilování, kte í nevědí, co společn,

život v manželství obnáší. Myslí si, že t bude pokračování dosavadního stylu života. Mnozí
nejsou si vědomi chyb partnera/partnerky. Zda se, že vidí jen to co je p itahuje (rrižové

bn le). Jednoduše ečeno jde o nedospělost k manŽelství.

2l - Myslíte si, že má na p ípravu snoubencri vliv ijejich farnost. Když ano, tak v jakém

smysl u ?(Prosím stručně charakterizovat...)
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Částečně ano. Spíš jde o p iklad života ostatních manželu.

22 - Co si myslíte o tom, jak by bylo nejlépe se p ipravit na manželství?
(Prosím stručně charakterizovat...)

ldeální manuál nejspíš neexistuje. Záleží od p Ístupu a motivaci snoubencťr. Drjležitá je

základní otázky: Proč chci p ijmout tuto svátost? Proč chci spojit sv j život s druhou bytosti?

JaktÍ v znam v našem vztahu má víra v Boha?
23 - Považujete za vhodné, nabídnout rnládeži ve farnosti formy vzdálené a blízké

p ípravy na manželství, když ano, tak jakou formou?
( Prosím stručně ch arakterizovat... )

Je to běŽná praxe v Polsku. Absolvovat p ípravu na manželství formou měsíčnr ch setkání.

Nejedna se pouze o setkání z knězem. obvykle zapojuje se do toho léka e, psychologa,

zkušene manželské páry, které formou svědectvívlastního života pomáhaji pochopit smysl

této svátosti

24 - Považujete za vhodné využít možnosti zaškolen'Ích laik ? Když ano, tak v jaké

podobě a v jakém rozsahu?
(Prosím stručně charakterizovat...)

Určitě ano! (viz. 23)

25 - Jaké je z Vaší praxe po adí četností snoubeneckr ch párťr?

a) oba katolíci pok tění,,1",
Jeden - katolík pok těnl a druh' - nepok těn ',,2",

Jeden - katolík pok těn' a druhr - nekatolík pok těn1Í,,3"

lj.-l -2-3

b) 2-L-3
c)3

26 - Liší se p íprava, když jsou oba praktikující katolíci, nebo je jeden katolík a druh,

nepok těn , anebo oba nepraktikující katolíci?



Ano, obvykle se jedna o mnohem snadnější prriběh p ípravy.

27 - Co během Vaší p ípraw snoubenci nejvíce oce ují anebo považují pro sebe za

d leŽité?

Na tu otázku se musejí vyjád it snoubenci. BohuŽel, neumím odpovědět.

Velice Vám děkuji za ochotu a za to, že jste strávili Váš drahocenn' čas vryplněním tohoto

dotazníku' P eji Vám vše dobré a požehnané léto.

Antonín Fajstavr

{^tq"ifu": č1
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Dotozník k diplomové pr ci v r mci p ípravy snoubenc na manželství.

/SIouží jako anonymní padklad pro zjištění současné snoubenecké p ípravy

v pohraničním regianu/.

Prosil bych Vás o vyplnění p edloženéhg dotazníku. Formou zaškrtnutí vyberte odpovědi,
které jsou podle Vás nejvhodnější. Jestliže se vám jednotlivé otázky a}, b}, c) zdaií
nedostatečné, prosím Vás do kolonky bodu d} napsat váš názor. Za vyplnění dotazníku
Vám mnohokrát děkuji.

1 - Kdy považujete za optimální začít se snoubenci p ípravu na manželství?
a) 1 rok p ed svatbou

b) 6 měsícťr p e svatbou

c) 1 měsíc p ed svatbou

d) }\

2 - KolÍk setkání snoubenecké p ípravy považujete za optimální?/
/

\Á) 6 setkání

b) 3 setkání
c) 2 setkání

d)

3- V jakém časovém intervalu považujete setkání za optimální?

a/ Po tridnu

/l Po měsíci

\É) Je jedno kdy

d)

4' V p ípravě snoubenc využíváte možností pomoci zaškolenr ch laikrj z ad

fungujících rnanželstvi psychologri, léka ri, právník , apod. ?
i

bl ano
I

f,bl ne

c) Pouze ve vyjímečnr ch p ípadech

d)
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5 - Poskytujete snoubenc m nějakou formu dlouhodobější, tzv. vzdálené p ípravy na

ma#elství?
/

/
:á) Ne

b) Ano

c) V p ípadě zájmu ano

d)

6 - Jak většinou chápou snoubenci rn znam p ípravy na manželství?

a) Jako info p ed svatebním ob adem

,) Jako pryfpost-k\ou je nutno absolvovat

vé\ r"ko@amnÝ nezastupitelnr prvek

d)

7 - Prljevili snoubenci během Vaší p ípravy zájem se po svatbě dále setkávat ?
/

/
.á) Ano, se mnou

b) Ano, ve společenství s ostatními

c) ne

d)

8 - Jak se v pr běhu p ípravy stavíte ke snoubenc m, když zjistíte, že už spolu bydlí?

{mimo p ípady již trvalého soužití bez uzav ení manželství}

i

I

I

F) Nepovažuji za vhodné a taktníse tomuto vyjad ovat

rbl Vysvětlím jim, jaké stanovisko v tomto p ípadě zaujímá katolická církev
c) odmítnu p ípravu, dokud nesjednají nápravu

d)
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9 - Jak postupujete v p ípravě snoubencri, když zjistíte, že se k sobě vrjbec nehodí?

a)

b)J
Je to jejich svobodná volba, kterou respektuji

Snažím se vhodnrim 7prisobem je na to upozornit

Upozorním je uMe, že by bylo vhodné p ípravu prodloužit a s atek
alespo oddálit/ \

d)

10 - odkud čerpáte materiály pro snoubeneckou p ípravu ?

a) Mám sv j postup, verzi i scéná ( prosím rozepište)

1, Snoubencťrm se snažím sdělit nutné základy z dokumentťr

,, místní církve" ( Čsr -P íprava na svátost manželství 2oo1,

SměrnÍce Čax pro p Ípravu na svátost manželstvÍ v Čn 20L0)

c) Zprisob p ípravy snoubencri jsem p evzal z jinr ch hotoqich zdrojri

a osvědčil se mi ( prosím rozepište}

d)

LI - Kter1i ze zprisobri snoubenecké p ípravy preferujete?

dl P ednáškovri
I

..- ) Dialogickri

c) Formou ,, domácích tikolri"
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L2 - Doporučujete snoubencrjm k prohloubení p ípravy nějakou literaturu?

a) Ano ( jakou?)

b) , Ne
/

/Jc| V p ípadě jejich zájmu

d)

13 - Zmi ujete se v p ípravách o p íčinách vzniku manželsk, ch krizí a o jejich

L4 - flrobíráte základy p irozeného plánování rodičovství a antikoncepce?
/
/

'al Ano, alesporŤ s nimi proberu základní inforrnace

b) Ne, nepovažuji to za p edmět p ípravy snoubencťt

c) Zeptám se jich na názor a zájem, potom ano

d)

15 _ Zmi ujete se snoubencrjm o rnichově dětí, jejich chybách a p edcházení jim, jak

z hlediska života zvíry a jejím p edávání, tak praktick'(1m záleŽitostem?
l

Jl Ano

b) Ne

c) Zmi uji se pouze o otázkách p edávání a života z víry a jejich komplikacích

d)

p edcházení?

a) Ano

v4 Ne

c) Ne (je to rikoljin ch profesí a institucí)

d)
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16 - Zmi ujete se v p ípravě o komunikaci mezi manžely?
/*Y Ano

b) Ne

c) V p ípadě jejich zájrnu ano

d)

t7 - Co si myslíte o drjvodech, které vedou nepraktikující k esťany mít k esťanskrl

s atek?

aY VriIe rodičI
" ) Záležitost estetického prožitku

c) K esťanskri s atek je pro alespo jednoho z nich podvědomou samoz ejmostí
d)

18 - Na co kladete dťrraz ohledně společného života v p ípadech smíšenrich manželství?

/
ď Na uchování vlastní víry a p esvědčení
I\b) Na společné porozumění a toleranci
c) Na rnichovu dětí v k esťanském duchu

d)

I
I

19 - flozorujete na snoubencích snahu něco v nastávajícím manželství na sobě změnit?
I
I

V) Ano

b) Ne

c) Z ídka kdy

d)
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2a - V čem dle Vás spočívá nep ipravenost snoubencri na manželství, když za Vámi

p ijdou? ( Prosím stručně charakterizovat.'.}

k b tÍJ/Y\e'.,, í ?a-r Ř-r+1-,N057 y

2L - Myslíte si, že má na p ípravu snoubencri vliv i jejich farnost. Když ano' tak v jakém

smyslu ?{Prosím stručně charakterizovát..' }

Aď-\5 vJ'}ab, S?cr'eŤ a s7rt
I

"ffi

r

22 - co si myslfte o tom, jak by bylo nejlépe se p ipravit na manželství?

{Prosím stručně cha rakterizovat...)

pÉVírl

23 - Považujete za vhodné, nabídnor'rt mládeži ve farnosti formy vzdálené a blízké

p ípravy na manželství, když ano, tak Jákou formou?

(Prosím stručně cha rakterizovat... }

/- }'-tD - V tÁnc-l 5 ŮTE Exl1l r
INr\ r'olÉxt fr f,-

I
c}'rr[ncryí,u,' 

\
I



T

24 - Považujete za vhodné využít možnosti zaškolen,ch laikri? Kdyz ano' tak v jaké

Bodobě a v jakém rozsahu?

(Prosím stručně cha ra kter,izovat...)

A-f-LJ| nt^J . 1 5ert-rÝxl/

ki.-,.

25 - Jaké je z Vaší Bráxé po adí četností snoubeneckt ch pár ?

a) oba katolíci pok tění r,L",

Jeden - katolík pokftěn a druhl - nepok tény ,,2",

Jeden - katolft pok těn'' a druh'' - nekatolík pok těn1i,,3"

tj. L-2-3

b) @1-3c) 3

26 - Liší se p íprava, když jsou oba praktikující katolíci, nebo je jeden katolík a druh'
nepok těny, anebo oba nepraktikující katolíci?

L/13
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27 - Co během Vaší p ípravy snoubenci nejvíce oce ují anebo považují pro sebe za

driležité?

?s1 cvts-) Gtí. Rj\l,'*, yht n',_l
l '- v -) 

í

Velice Vám děkuji za ochotu a za to, že jste strávili Váš drahocenn čas vyplněním tohoto

dotazníku. P eji Vám vše dobré.

Antonín Fajstavr

I i,,rr.-^-t-'
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Dotgzník k dÍplomové práci v rámci p ípravy snoubencťl ng manželství'

/Stouží lako anonymn;í podktad pro zjÍštění současné snoubenecké p ípravy

v pď+raničním regiiona /'

Prosil bych Vás o Wplnění p edloženého dotazníku. Formou zaškrtnutí vyberte odpovědi'

které isou podle Vás neivhodněiší. Jestliže se vám jednotlivé otázky a}' b}' c} zdaií

nedostatečné, prosím Vás do kotonky bodu d} napsat Váš názo t'kavyptnění dotazníku

Vám mnohokrát dĚkuji'

1.Kdvpovažujetezaoptimálnízačítsesnoubencip 
ípravunamanželství?

a) 1 rok P ed svatbou

b) 6 měsíc p e svatbou x

c) 1 měsíc p ed svatbou

d)

;

2-KoliksetkánísnoubenecképipravypovaŽujetezagptimální?

a} 6 setkání

b} 3 setkání

c} 2 setkání

di 4-5setkání x

3- V jakérn časovém intervalu považujete setkání za optimální?

a) Po t dnu

b) Po měsíci

c) Je jedno kdY

d) 2-3 t' dnY x

4 - V p ípravě snoubencri využíváte možnosti pornoci zaškolen'ch laik z ad

fungujícíchmanželství,psycholog ,léka ,právníkťi,apod.?

a) ano

b) Nex
c) Pouze ve vyiímečn'ích p ípadech

d)



Jz

5 - Poskytujete snoubencrim nějakou formu dlouhodobější, tzv. vzdálené p ípravy na

manželství?

a) Nex
b) Ano
c) V p ípadě zájmu ano

d)

6 - Jak většinou chápou snoubenci v znam p ípravy na rnanže{ství?

a} Jako info p ed svatebním ob adem x
b) Jako povinnost, kterou je nutno absolvovat

c} Jako obohacující rn znamn nezastupiteln' prvek

d)

7 - Projevili snoubenci během Vaší p ípravy zá;iem s po svatbě dále setkávat ?

a} ARo, sě mnou

b) Ano, ve společenství s ostatními
c) Nex
d)

8 - Jak se v pr běhu p ípravy stavíte ke snoubenctim, když zjistíte, že už spolu bydlí?

(mimo p ípady již trvalého soužití bez uzav ení rranželství}

a) Nepovažuji za vhodné a taktní se tomuto vyjad ovat

b} Vysvětlím jim, jaké stanovisko v tomto p ípadě zaujímá katolická církev x
c) odmítnu p ípravu, dokud nesjednají nápravu

d)

I
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9 = Jak postupujete v p ípravě snoubencťr, když zjistíte, že se k sobě vtjbec nehodí?

a) Je to jejich svobodná volba, kterou respektuji x
b) Snažím se vhodn, m zp sobem je na to upozornit

c) Upozorním je d razně, že by bylo vhodné p ípravu prodloužit a s atek

alespori oddálit

d)

10 - odkud čer.páte materiály pro snoubeneckou p ípravu ?

á} Mám sv j postup, verzi i scéná ( prosím rozepište)

b) Snoubenc m se snažím sdělit nutné základy z dokumenttj

,, místní církve" ( Čgx *P ípravd na svátost manželství 2OaL,

Směrnic,e ČBK pro p Ípravu na sy ťosť manželstvív Čn zorc1

c) Zprisob p ípravy snoubencti jsem pevzal z jinrích hotorn ch zdroj

a osvědčil se mi ( prosím rozepište}

d) Zpracovaljsem si z několika pramenri p ípravu, která se osvědčuje x

LL - Ktert ze zptisobti snoubenecké p ípravy pr.eferujete?

a) P ednáškovr x
b) Dialogick'

c} Formou,, ďomácích rikolri"
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12 * Dopor.učujete snoubenc rn k pr.ohloubení p ípravy nějakou l.iteraturu?

a) Ano (jakou?)

b) Ne

c} V p ípadě jejich eájrnu x

d)

13 - Zrnilitljete se v p ípravách o p íčinách vzniku manželsk ch kl.izi a o jejich

p eďcházení?

a) Ano x
b) Ne

c) Ne (je to kol jin' ch profesí a institucí)

d}

L4 - Probíráte základy p irozeného plánování rodič,ovství a anti*<oncepce?

a} Ano, alespo s nÍrni proberu základní informace x

b) Ne, nepovažuji to za p edmět p ípravy snoubencrj

c) Zeptám se jich na názor a zájem, potom ano

d)

15 - Zrni ujete se sRotlbencrirn o uÍchově dětí, jeiich chybáctr a p edcházení jirn, 1'ak

z hleďiska života z víry a jejím p eďávání, tak praktickr m záležitostem?

a) Ano x

b) Ne

c) Zmi uji se pouze o otázkách p edávání a života z víry a jejich komplikacích
d)



16 - Zrni uiete se v p ípravě o komunikaci mezi manžely?

a) Ano x
b) Ne

c) V p ípadě jejich zájmu ano

d)

L7 - Co si mys{íte o d vodech, které vedou nepraktikující k eďany mít k eďansk

s atek?

a) Vrile rodičrj

b) Záležitost estetickéhoprožitku
c) K esťanskr s atek je pro alespo jednoho z nich podvědomou samoz ejmostí x

d)

18 _ Na co kladete driraz ol'rledně společnétro života v p ípadech smíšen'ch manželství?

a} Na uchování vlastní víry a p esvěďčení

b) Na společné porozumění a toleranci x
c} Na rn chovu dětí v k esťanském duchu

d)

19 _ Pozorujete na snoubencích snahu něco v nastávajícírn manželství na sobě změnit?

a) Ano
b) Ne

c} Z ídka kdy

d} občas x
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20 . V čem dl-e Vás spočÍva nep ipr.avenost snoubencri na rnanželství, když za Vámi

p ijdou? { Prosím stručně charakterizovat...)

Většinou jim chybí základní informace a povědomí o tom, co život v manželství
obnáší, na co je t eba se p ipravit.

zt - Myslíte si, že rná na p ípravu snoubenc vliv i jejich farnost. Když ano, tak v jakérn

smyslu?(Prosím stručně charakterizovat...}

Pokud jsou to praktikující snoubenci (nebo alespo jeden z nich}, pak ano; mají
možnost vidět dobré, ale i špatné p íklady manželského soužití.

22 Co si rnyslíte o torn, jak by bylo nejlépe se p ipravit na manželství?

( Prosím stručně cha rakterizovat... }

Ve větších a žiu ch farnostech to mrjže brit vzdálená p íprava mladrch (obecná), a to
nejen vědomostní, ale i duchovní {modlitba za volbu životního partnera}.

23 - Považujete za vhodné, nabídnout mládeži ve farnosti formy vzdálené a blizké

p ípravy na manželství, když ano' tak jakou formou?

(Prosím stručně charakterizovat... )
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Viz u še uvedené, formou nap . měsíčních společnrich setkání s formací.

24- Považuiete za vhodné využít možnosti zaškolenrich laik ? Když ano, tak v jaké

podobě a v jakém rozsáhu?

(Prosírn stručně ch a rakterizovat... )

Pokuď ve farnosti zaškolení laicijsou (a jsou-li ochotni se zapojit), tak jÍstě ano.
Formou nap . pozvání na některá z konanr ch společn ch setkání.

25 - Jaké je z Vaší praxe po adí četností snoubeneck' ch pár ?

a) oba katolíci pok tění,,1'",

Jeden - katolík pok těntí a druhr - nepok těny ,,2",
Jeden _ katolík pok těn'í a druh, _ nekatolík pok těn ,,3"
tj.L-2-3

b) 2-1-3x
c)3

26 - Liší se p íprava, když jsou oba praktikující katolíci, nebo je jeden katolík a druh'
nepok těnti anebo oba nepraktikující katolíci?
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Jsou-li oba praktikující, je to snazší, dá se jít více do hloubky, protože oni většinou

eáklaďní znalosti o k estanském manželswÍ mají.

27 - Co běhe.m Vaší p ípralrysnouberrcirrejvíce oceriujíanebo považujíprosebe'za

driležité?

Mám ekušenost s tÍm, že někte Í se vnrjaď ují, že to pro ně bylo poučné a zajímavé.

Velice Vám děkuji ra ochotu a za to, že jste strávili Váš drahocenn' čas vyplněním tohoto

dotazníku. P eji Vám vše dobré a požehnané léto.

AntonÍn Fajstavr

u,uv
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Dotazník k diplomové pr ci v rámci p ípravy snoubenc na manželství.

/$oružÍ iako enonymní podklad pro zjištění součosn é snoubenecké p ípravy

v pohraničním regionu/.

Prosil bych Vás o vyplnění p edloženého dotazníku. Formou zaškrtnutí vyberte odpovědi
které jsou podle Vás nejvhodnější. Jestli e se vám iednotlivé otázkY a}, b}, c} zdají

nedostatečné' prosím Vás do kďonky bodu d} napsat Váš názor. Za vyplnění dotazníku
Vám mnohokrát děkuii.

L - Kdy považujete za optimální začít se snoubenci p ípravu na manželství?
a) 1 rok p ed svatbou
b! 6 lll síc p e svatbcil

c} 1 měsíc p ed svatbou

d)

2 - Ko}ik setkání snoubenecké p ípravy považujete za optir*ání?

a) 6 setkání

b} 3 setkání
c} 2 setkání

ď}

3- V jakém časovém intervalu považujete setkání za optimální?

a) Po t dnu

b) Po měsíci

c) Je jedno kdy

d)

4 - V p ípravě snoubencťr využíváte možností pomoci zaškolen, ch laik z ad

fungu;i'ících manželství, psychologti, }éka ťr, právník , apod. ?

a] *n$

b) ne

c) Pouze ve vyiÍrnečn' ch p ípadech

d)
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5 - Poskytujete snoubencťrm nějakou formu dlouhodobější, tzv. vzdálené p ípravy na

man etstvÍ?

a) Ne

bI Ano
c) V p ípadě zájmu ano

d)

5 - Jak většinou chápou snoubenci rniznam p ípravy na manželství?

a} Jako info p ed svatebním ob adem
b) Jako povinnost, kterou je nutno absolvovat

c) Jako obohacující vrlznarnn nezastupítetn' prvek

d) jako obohacující, ale ne nezastupiteln , vyjad ují tím dobrou vrjli a

opravdovost

7 - Projevili snoubenci během Vaší p ípravy zájem se po svatbě dále setkávat ?

a) Ano, se rnnou

b) Ano, ve společenstvÍ s ostatními

c) ne

d)

8 - Jak se v prriběhu p ípravy stavíte ke snoubenc m, když zjistíte, že už spolu bydlí?

(mimo p ípady již trvatého soužití bez uzav ení rnanželství)

a} Nepovažuji za vhodné a taktní se tomuto vyjad ovat
b} Vysvětlím jim, jaké stanovisko v tomto p ípadě zaujímá katolická církev
c} odmítnu p ípravu, dokud nesjednají nápravu
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d)

9 - Jak postupujete v p ípravě snoubencri, když zjistíte, že se k sobě vribec nehodí?

a} Je to iejich svobodná volba, kterou respektuji

b) Snažím se vhodn m zprisobem je na to upozornit
c} Upozorním ie dťrrazně, že by by}o vhodné p ípravu prodloužit a s atek

alespo oddáHt

d)nesetkal jsem se s tím

10 - odkud čerpáte materiály pro snoubeneckou p ípravu ?

a} Mám svťri postt}p, verzi i scéná ( prosím rozepište)

b) Snoubencrim se snažím sdělit nutné základy z dokument l

o r*ístní církve'' ( Čer *P íprava na svétost manželství 2oo7,

Směrnice Čgx pro p ípravu na sv tost rnanželství v čn zolas

c} Zpťrsob p ípravy snoubencri jsem p evzal z jin, ch hotornch zdrojti

a owědčil se mi { prosím rozepište} Pastorační st edisko Dejvíce + teologie
těla Jana Pavla ll.

d)

tt - Kten ze zp sobri snoubenecké p ípravy preferujete?

*} P ednáškovy
b} Díalogick'

c)' Forrnou,, domácích tikolri"
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L2 - Doporučujete snoubenc m k prohloubení p íprav'y nějakou literaturu?

*) Ano (iakou?)

blN .

c) V p ípadě jejich zájmu

d)

13 - Zmi ujete se v p ípravách o p íčinách vzniku manželsk ch krizí a o jejich

p edcházení?

a) Ano

b) Ne

e} l{e ( ie to ť"tko} ilntích profesí a instittrcí}

ď}

t4 - Pnobínáte základy p irozeného plánování rodičovství a antikoncepce?

a) Ano, alespo s nimi proberu základní ínformace

b) Ne, nepovažuji to za p edmět p ípravy snoubenc
e} Zeptám se iich na názor a zájem, potom ano

d)

15 - Zmi ujete se snoubenc m o rn chově dětí, jejich chybách a p edcházení jim, jak

z h}ediska života z víry a ieiím p edávání, tak praktick, rn zá}ežitostem?

a) Ano

b) Ne
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c) Zmi uji se pouze o otázkách p edávání a života z víry a jejich komplikacích

d)

L6 - Zmi ujete se v p ípravě o komunikací mezi manžely?

a) Ano
b) Ne

c} V p ípadě iejich zájmu aRo

d)

L7 - Co si myslíte o drjvodech, které vedou nepraktikující k esťany mít k esťansk'

s atek?

a) V le rodičťr

b} Záležitost estetickéhoprožitku
c} K eďansk' s atek je pro alespo jednoho z nich podvědomou samoz ejmostí

d)

18 - Na co k}adete dtjraz oh}edně společného života v p ípadech smíšen' ch manželství?

a) Na uchování vlastní víry a p esvědčení

b) Na společné porozumění a toleranci

c} Na rn chovu dětí v k esťanském duchu

d)

19 - Pozorujete na snoubencích snahu něco v nastávajícím manželství na sobě změnit?

a) Ano
b) Ne

c} Z ídka kdy

dl
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2a - V čem dle Vás spočívá nep ipravenost snoubencťr na manželství, když za Vámi

p ijdo*? ( Prosím stručně charakterizovat...}

P icházejí p ece, aby se p ipravili. nechápu otázku.

2L ' Myslíte si, že má na p ípravu snoubenc vliv i jejich farnost. Když ano, tak v jakém

smys}u? ( P nosírn st ručně charaktenizovat.'. }

Myslím si, že farnost má vliv stále bohužel mal, a zmenšující se. Mladí lidé se často
nep ipravují na svatbu ve své farnosti, ale tam, kde si to sami vyberou.

22 - Co si myslíte o tom, jak by bylo nejlépe se p ipravit na manželství?

(Prosím stručně charakterizovat...)

Kurzp ípravyvrodině

K *rz symptotermá}nÍ metody

setkání s knězem
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23 - Považujete za vhodné, nabídnout mládeži ve farnosti formy vzdálené a blízké

p ípravy na manže}ství, když ano, tak iakou formou?

(Prosím stručně chanakterizovat...}

vzdálená: čast na Celostátním setkání animátorŮ 2at4

Kurzy partnerství na Diecézních centrech života mládeže.

blízká:

p ípravy s proškolen'imi manžely

hromadná p íprava / v pohraničí se s ní témě nedá počítat, pro vzdáIenost do velkrich měst/

24 - Považujete za vhodné využít možnosti zaškolen, ch laik ? Když ano, tak v jaké

podobě a v iakém rozsahu?

( Prosím struěně charakterizovat... }

To je základ. Záleží však co vše je obsahem p ípravy laik . D ležité doplnit, aby tam bylo

hlavně p irozené plánování rodičovství.
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25 - Jakéiez Vaší praxe po aďí četnostísnoubeneck' ch pár ?

a) oba katolíci pok tění,,L",
Jeden - katolík pok těn' a druhr - nepok těny ,,?",
Jeden _ katolík pok těn' a druh' _ nekatolík pok těn1Í,,3"

ri. L-2-3

b) 2-1-3
c)3

26 - Liší se p íprava, když jsou oba praktikující katolíci, nebo je jeden katolík a druhr

nepok těn , anebo oba nepraktiku}ící katďíci?
prakticky ne

27 - Co během Vaší p ípravy snoubenci nejvíce oce ují anebo považují pro sebe ea

dtitežité?

Kornunikaci mezi manželi

Velice Vám děkuji za ochotu a za to, že jste strávili Váš drahocenn' čas wplněním tohoto
dotazníku. P eii Vám vše dobré a požehnané }éto.

Antonín Faistavr.

'-,' č'44*U(
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Dotazník k diplomové pr ci v r mci p ípravy snoubencťl na manželství.

/SIouží iaka ananymní padklad pro zjištění současné snoubenecké p ípravy

v pohraničním regionu/.

Prosil bych Vás o uyplnění p edloženého dotazníku. Formou zaškrtnutí vyberte odpovědi,

které jsou podle Vás nejvhodnější. Jestliže se vám jednotlivé otázky a}, b}, c} zdají
nedostatečné, prosím Vás do kolonky bodu d} napsat váš názor. Za vyplnění dotazníku

Vám mnohokrát děkuii.

1 - Kdy považujete za optimální začít se snoubenci p ípravu na manželství?

a) 1 rok p ed svatbou

[b\ 6 měsíc p e svatbou

V 1 měsíc p ed svatbou

d)

2 - Kolik setkání snoubenecké p ípravy považujete za optimální?

@ 6 setkání

b) 3 setkání

c) 2 setkání

d)

3- V jakém časovém intervalu považujete setkání za optimální?

Po tr dnu

Po měsíci

4 - V p ípravě snoubenc využíváte možností pomoci zaškolen' ch laikrj z ad

fungujících manželství, psychologri, léka ri, právníkri, apod. ?

[.) ano

Vne
c} Pouze ve vyjímečn' ch p ípadech

d)

Je jedno kdy

q
c)

d)
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5 - Poskytujete snoubencrim nějakou formu dlouhodobější, tzv. vzdálené p ípravy na

manželství?

a) Ne

@ Ano
c) V p ípadě zájmu ano

il e*r_ É'"r, r-{*Í ,tn'ui^..or '---'

6 - Jak většinou chápou snoubenci rn znam p ípravy na manželství?

a) Jako info p ed svatebnírn ob adem

@ Jako povinnost, kterou je nutno absolvovat

o Jako obohacu jící vd1znamny nezastupitelnr prvek

d) \,^X- \r?-dtr
\

7 - Projevili snoubenci během Vaší p ípravy zájem se po svatbě dále setkávat ?

a) Ano, se mnou

b) Ano, ve společenství s ostatními

c)

d)

8 - Jak se v prriběhu p ípravy stavíte ke snoubenctim, když zjistíte, že už spolu bydlí?

{mimo p ípady již trvalého soužití bez uzav ení rnanželství)

a) Nepovažuji za vhodné a taktní se tomuto vyjad ovat

@ Vysvětlím jim, jaké stanovisko v tomto p ípadě zaujímá katolická církev

c} odrnítnu p ípravu, dokud nesjednají nápravu

d)
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9 - Jak postupujete v p ípravě snoubencri, když zjistíte, že se k sobě vrjbec nehodí?

a) Je to jejich svobodná volba, kterou respektuji

b Snažím se vhodn' m zprisobem je na to upozornit

c} Upozorním je dťrrazně, že by bylo vhodné p ípravu prrodloužit a s atek
alespo oddálit

d)

10 - odkud čerpáte materiály pro snoubeneckou p ípravu ?

a) Mám sv j postup, verzi i scéná ( prosím rozepište)

b) Snoubencum se snaŽím sdělit nutné základy z dokumentrj

,, místní církve" ( Čgr -P. íprava na svátast manželství 200L,

Směrnice Čax pro p ípravu nd svátast manželství v Čn 20ffi)

Kterr ze zprisobri snoubenecké p ípravy preferujete?

P ednáškovy

Dialogick'i

Formou ,, domácích rikolrj''

^"Ía,,/-.
d)

LL

a)

c
c)
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L2 - Doporučujete snoubencrjm k prohloubení p ípravy nějakou literaturu?

a) Ano { jakou?)

b) Ne

c V p ípadě jejich zájmu

13 - Zmi ujete se v p ípravách o p íčinách vzniku manželsktích krizí a o jejich

p edcházení?

O Ano
b) Ne

c} Ne (je to rikol jinr ch profesí a institucí)

d)

L4 - Probíráte základy p irozeného plánování rodičovství a antÍkoncepce?

(á}\ Ano, alespo s nimi Broberu základní inforrnaceV/'b) Ne, nepovažuji to za p edmět p ípravy snoubenc

c) Zeptám se jich na názor a zájem, potom ano

d)

15 - Zmi ujete se snoubencťrm o rnchově dětí, jejich chybách a p edcházení jim, jak

z hlediska života zvíry a jejím p edávání, tak praktickrÍm záležitostem?

O Ano

b) Ne

c) Zmi uji se pouze o otázkách p edávání a života z víry a jejich komplikacích
d)

d)
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16 - Zmi ujete se v p ípravě o komunikaci mezi rnanžely?

B
d)

O Ano

b) Ne

c) V p ípadě jejich zájmu ano

d)

L7 - Co si myslíte o d vodech, které vedou nepraktikující k esťany mít k esťansk,

s atek?

Vrile rodičri

Záležitost estetického prožitku

K esťanskr s atek je pro alespo jednoho z nich podvědomou samoz ejmostí

t8 - Na co kladete dťrraz ohledně společného života v p ípadech smíšen ch manželství?

o Na uchování vtastní víry a p esvědčení

6 Na společné porozumění a toleranci

o Na v chovu dětí v k esťanském duchu

d)

19 - Pozorujete na snoubencích snahu něco v nastávajícím manželsWí na sobě změnit?

a) Ano
b) Ne

Z ídka kdy
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za - V čem dle Vás spočívá nep ipravenost snoubencri na manželství, když za Vámi

p ijdou? ( Prosím stručně charakterizovat'..)

.-iÁ,i nrWy- 
\)ď\- 

h,^"*L W tqil'*ť}{', 
{^P 

t-rn-'+,q.t

2L - Myslíte si, že má na p ípravu snoubencri vliv i jejich farnost. Když ano' tak v jakém

smyslu?{Prosím stručně charakterizovat.'.)

n-r*' rtyrTefu'/hl 
I

22 - Co si myslíte o tom, jak by bylo nejlépe se p ipravit na manželství?

( Prosím stručně charakterizovat... )

23 - Považujete za vhodné, nabídnout mládeži ve farnosti formy vzdálené a blízké

p íBravy na manŽelství, když ano, ták jakou f'orrnou?

(Prosím stručně charakterizovat...)
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24 - Považujete za vhodné využít možnosti zaškolen, ch laikrj? Když ano, tak v jaké

podobě a v jakém rozsahu?

(Prosím stručně charakterizovat... )

25 - Jaké je z Vaší praxe po adí četností snoubeneck' ch pár ?

@ on. katolíci pok tění,,1",
Jeden - kátolík pok těn a druht - nepok těny ,,2",

Jeden - katolík pok těnr a druh, - nekatolík pok těny,,3"
tj.1-2-3

b) 2-1-3
c) s

26 - Liší se p íprava, když jsou oba praktikující katolíci, nebo je jeden katolík a druh'
nepok těny, anebo oba nepraktikující katolíci?
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27 - Co během Vaší p ípravy snoubenci nejvíce oce ují anebo považují pro sebe za

drjležité?

Velice Vám děkuji za ochotu a za to, že_ jste strávili Váš drahocennri čas vyplněním tohoto
dotazníku. P eji Vám vše dobré.

Antonín Fajstavr

#*#s #.&

1í li I/

ť uLlťÍ



Dotazník k diplomové práci v r mci p ípravy snoubenc na manželství,

/SIouží jako anonymní podklad pro zjištění saučasné snoubenecké p Ípravy

v pohraničním regionu/.

Prosil bych Vás o vyplnění p edIoženého dgtazníku. Formou zaškrtnutí vyberte odpovědi,

které jsou podle Vás nejvhodnější. Jestliže se vám jednotlivé otázky a), b}' c) zdají

nedostatečné, prosím Vás do kolonky bodu d) napsat Váš názor. Za vyplnění dotazníku
Vám mnohokrát děkuji.

1 - Kdy považujete za optimální začít se snoubenci p ípravu na manželství?

a) L rok p ed svatbou

x 6 měsícrj p e svatbou

c) 1 měsíc p ed svatbou

d)

2 - Kolik setkání snoubenecké p ípravy považujete za optimální?

a) 6 setkání
'H.. 3 setkání

c) 2 setkání

d)

3- V jakém časovém intervalu považujete setkání za optimální?

a) Po t' dnu

)o( Po měsíci

c) Je jedno kdy

d)

4 - V p ípravě snoubencrj využíváte možností pomoci zaškolen, ch laikrj z ad

fungujících manželství, psycholog , léka , právník , apod.?

í ano

b) ne

c) Pouze ve vyjímečnrich p ípadech

d)
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5 - Poskytujete snoubencrim nějakou formu dlouhodobější, tzv. vzdálené p ípravy na

manželství?

a) Ne

t( Ano

c} V p ípadě zájmu ano

d)

5 - Jak většinou chápou snoubenci rniznam p ípravy na manželství?

a) Jako info p ed svatebním ob adem

) Jako povinnost, kterou je nutno absolvovat

c) Jako obohacující vriznamn nezastupitelnr prvek

d)

7 - Projevili snoubenci během Vaší p ípravy zájem se po svatbě dále setkávat ?

a) Ano, sé mnou

b) Ano, ve společenství s ostatními

Xne
d)

8 - Jak se v prtiběhu p ípravy stavíte kb snoubenc m, když zjistíte, že už spolu bydlí?

(mimo p ípady již trvalého soužití bez uzav ení manželství}

a) Nepovažuji za vhodné a taktníse tomuto vyjad ovat

#. Vysvětlím jim, jaké stanovlsko v tomto p ípadě zaujímá katolická církev
c) odmítnu p ípravu, dokud nesjednají nápravu

d)
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9 - Jak postupujete v p ípravě snoubenc , když zjistíte, že se k sobě vribec nehodí?

ť Je to jejich svobodná volba, kterou respektuji
b) Snažím se vhodn, m zprisobem je na to upozornit
c} Upozorním je d razně, že by bylo vhodné p ípravu prodloužit a s atek

alespo oddálit

d)

10 - odkud čerpáte materiály pro snoubeneckou p ípravu ?

a) Mám svr j postUP, verzi i scéná ( prosím rozepište)

Snoubencrim se snažím sdělit nutné základy z dokumentrj

,, místní církve" ( ČBK -P ípravd na sv tast manželswí 200L,
Směrnice Čar pra p Ípravu na sv tost manželstvív ČR 2010)

c) Zp sob p ípravy snoubenc jsem p evzal z jin ch hotovrich zdrojri

a osvědčil se mi ( prosím rozepište}

d)

11 - Kterr ze zp sobti snoubenecké p ípravy preferujete?

y( P ednáškovri

b) Dialogick,

c) Formou ,, domácích kolri"
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L2 - Doporučujete snoubencrjm k prohloubení p ípravy nějakou literaturu?

a) Ano {jakou?)

b) Ne

p( v p ípadě jejich zájmu

d)

13 - Zmi ujete se v p ípravách o p íčinách vzniku manželskl ch krizí a o jejich

p edcházení?

Á Ano
b) Ne

c) Ne (je to kol jinr ch profesí a institucí)
d)-.,

L4 - Probíráte základy p irozeného plánování rodičovství a antikoncepce?

f, Ano, alespo s nimi proberu základní informace
b} Ne, nepovažuji to za p edmět p ípravy snoubencri

c} Zeptám se jich na názor a zájem, potom ano

d)

15 - Zmi ujete se snoubencrim o ln chově dětí, jejich chybách a p edcházení jim, jak

z hlediska života zvíry a jejím p edávání, tak praktick' m záležitostem?

>( Ano

b) Ne

c) Zmi uji se pouze o otázkách p edávání a života z víry a jejich komplikacích
d)
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L6 - Zmi ujete se v p ípravě o komunikaci mezi manžely?

á Ano

b) Ne

e} V p ípadě jejich zájmu ano

d)

L7 - Co si myslíte o dr3vodech, které vedou nepraktikující k eďany mít k esťanskr

s atek?

a) Vrjle rodič

b) Záležitost estetickéhoprožitku

x K esťansk, s atek je pro alespo jednoho z nich podvědomou samoz ejmostí
d)

18 - Na co kladete drjraz ohledně společného života v p ípadech smíšen ch manželství?

x Na uchování vlastní víry a p esvědčení
b) Na společné porozumění a toleranci

d Na rnichovu dětí v k esťanském duchu

d)

L9 _ Pozorujete na snoubencích snahu něco v nastávajícím manželství na sobě změnit?

a) Ano
b) Ne

x Z ídka kdy

d)
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20 - V čem dle Vás spočívá nep ipravenost snoubenc na manĚelství, když za Vámi

p ijdou? ( Prosím stručně charakterizovat"''}

2L - Myslíte si, že má na p ípravu snoubencri vliv i jejich farnost. Když ano, tak v jakém

smyslu ?(Prosím stručně cha rakterizovat... )

ín'g

22 - Co si myslíte o tom, jak by bylo nejlépe se p ipravit na manŽelství?

( Prosím stručně charakterizovat.'')

23 - Považujete za vhodné, nabídnout mládeži ve farnosti formy vzdálené a blízké

p ípravy na manželství, když ano, tak jakou formou? Wn t:

(Prosím stručně charakterizovat...)
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24 - Považujete za vhodné využít možnosti zaškolenrch laikrj? Když ano' tak v jaké

podobě a v jakém rozsahu? tL/í1 
'g'^

( Prosím stručn ě charakterizovat... }

25 - Jaké je z Vaší praxé po adí četností snoubeneckr ch pár ?

a) oba katolíci pok tění,,1",
Jeden - katolík pok těntí a druh - nepokťtény ,,2",

Jeden - katolík pok těn, a druh' - nekatolík pok těnti',,3"

tj.L-2-3

#
e)

26 - Liší se p íprava, když jsou oba praktikující katolíci, nebo je jeden katolík a druh'
nepok těnri, anebo oba nepraktikující katolíci?

tflan..r

z-1-3
3
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27 - Co během Vaší p ípravy snoubenci nejvíce oce ují anebo povaŽují pro sebe za

drjležité?

Velice Vám děkuji za ochotu a za to, že jste strávili Váš drahocenn čas vyplněním tohoto
dotazníku. P eji Vám vše dobré a požehnané léto.

Antonín Fajstavr

/
l*-\- 

".1' " '"ť /t'
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Dotazník k diplamové pr ci v r mcÍ p ípravy snoubencťt na manželství.

/Slouží ioko anonymní podklad pro zjištěni současné snoubenecké p ípravy

v pohraničním regionu/.

Prosil bych Vás o vyplnění p edloženého dotazníku. Formou zaškrtnutí rryberte odpovědÍ,
které isou podle Vás nejvhodnější. Jestliže se vám jednotlivé otázky a}, b}, c} zdaií
nedostatečné, prosím Vás do kolonky bodu d} napsat váš názor. Za rryplnění dotazníku
Vám mnohokrát děkuji.

L - Kdy považujete za optimální začít se snoubenci p ípravu na manželství?
a) 1 rok p ed svatbou

b) 6 měsícťr p e svatbou

c) 1 měsíc p ed svatbou

d) t-3 měsíce (mladší déle, starší chtějí kratší)

2 - Kolik setkání snoubenecké p ípravy považujete za optimální?

a} 6 setkání

b) 3 setkání

c) 2 setkání

d) 5-6 setkání (biblická část se někdy protáhne, ostatní je standard}

3- V jakém časovém intervalr'l považujete setkání za optimální?

a) Pot dnu

b) Po měsíci

c) Je jedno kdy

d} Po tr dnu ideální, některé t ebas biblické části nutno probrat v rizkém časovém
celku

4 - V p ípravě snoubencri využíváte možností pomoci zaškolenr ch laikri z ad

fungujících manželství, psychologťr, léka ri, právníkri, apod.?

a) ano

b) ne

c) Pouze ve vyjímečn''ch p ípadech
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d} Pouze ve rn jimečn' ch p ípadem - většinou ne.

5 _ Poskytujete snoubencrjm nějakou formu dlouhodobější, tzv. vzdálené p ípravy na

manželství?

a) Ne

b) Ano

c) V p ípadě zájmu ano

d) Vp ípadězájmu

6 - Jak většinou chápou snoubenci vrznam p ípravy na manželství?

a) Jako info p ed svatebním ob adem

b) Jako povinnost, kterou je nutno absolvovat

c} Jako obohacující rn znamny nezastupitelnt prvek

d) Podle intenzivního prožívání víry: od infa - až po nezastupitelnl prvek

7 - Pro.levili snoubenci během Vaší p ípravy zájem se po svatbě dále setkávat ?

a) Ano, se mnou

b) Ano, ve společenství s ostatními

c) ne

d) ne

8 - Jak se v pr běhu p ípravy stavíte ke snoubenc m, když z1'istíte, že už spolu bydlí?

(mimo p ípady již trvalého soužití bez uzav ení manželství)

a) Nepovažuji za vhodné a taktní se tomuto vyjad ovat

b} Vysvětlím jim, jaké stanovisko v tomto p ípadě zaujímá katolická církev



c} odmítnu p ípravu, dokud nesjednají nápravu

d) Nevyjad uji se

9 - Jak postupujete v p ípravě snoubenc , když zjistíte, že se k sobě vribec nehodí?

a) Je to jejich svobodná volba, kterou respektuji
b) Snažím se vhodn' m zp sobem je na to upozornit
c} Upozorním je d razně, Že by bylo vhodné p ípravu prodloužit a s atek

alespo oddálit

d) Respektujijejich rozhodnutí vypl vající ze ktu

].0 - odkud čerpáte materiály pro snoubeneckou p ípravu ?

a} Mám svrij postuP, verzi iscéná ( prosím rozepište}

Řekneme si co je p ed námi: snubní protokol (civilní na matrice}, Koho zveme
do společného života - správn' obraz Boha z Bible (prvních 11 kapitol Geneze

- nahathnu podle zájmu, většinou jenom po prvotní h ích, plán spásy pro
člověka - evangelizační rozhodnutí, které prospěje jim a dětem. Pak církvení
pohled na manželství, pak světsk' pohled na manželství a p íprava samého
ob adu - využiju naskenované ob ady, aby vybrali čtení a formu smlouvy.
P idám u běr hudby a pohled na manažerské zpracování p ípravy celé svatby.

b) Snoubencrjm se snažím sdělit nutné základy z dokumentťr

,, místnícírkve" ( Čgr _P íprava nq sydtosť manželství 2007,
Směrnice Čar pro p ípravu na sv tast manželství v Čn 20rc)
Už to nedělám.

c) Zprisob p ípravy snoubenc jsem p evzal z jinrch hotornch zdrojti

a osvědčil se mi { prosím rozepište)

d)rozepsánoadd a)

L1 - Kten ze zprisob snoubenecké p ípravy preferujete?

a) P ednáškovy
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b) Dialogickr

c) Formou ,, domácích kolťr"

d) Většinou p ednáším a rozvine se dialog.

12- Doporučujete snoubencrjm k prohloubení p ípravy nějakou literaturu?

a) Ano ( jakou?)

b) Ne

c) V p ípadě jejich zájmu

d) V p ípadě zájmu začneme probírat svátosti z kompedia katechismu.

].3 - Zmi ujete se v p ípravách o p íčinách vzniku manželskrch krizí a o jejich

p edcházení?

a) Ano

b) Ne

c) Ne (je to koljinr ch profesí a institucí)
d} Vyplyne z biblickr ch textri o stvo ení člověka jako muže a ženy _ každr své

poslání, takže letmrl pohled zde je.

t4 - Probíráte základy p irozeného plánování rodičovství a antikoncepce?

a) Ano, alespo s nimi proberu základní informace
b) Ne, nepovažuji to za p edmět p ípravy snoubencrj

c) Zeptám se jich na názor a zájem, potom ano



MT

d) Ano, ale vyplyne to z pohledu prožívání lásky, jinak se běžně na církevní

formulace kousnou.... Nem že to brÍt primární téma - jakmile pochopí a
p ijmou biblickou podobu Boha, jeho lásky, pak lze jít dál...

15 - Zmi ujete se snoubenc m o v' chově dětí, jejich chybách a p edcházení jim, jak

z hlediska života z víry a jejím p edávání, tak praktickr m záležitostem?

a) Ano

b) Ne

c} Zmi uji se pouze o otázkách p edávání a života z víry a jejich komplikacích
d} Není to cíleně, ale během hovoru se tématu dotkneme.

16 - Zmi ujete se v p ípravě o komunikaci mezi manžely?

a) Ano

b) Ne

c) V p ípadě jejich zájmu ano

d) Ano, je to základní téma: Brjh stvo il k svému obrazu - muž a žena mají také
tvo it - komunikovat (v tom je nikdo a nic nenahradí)

L7 - Co si myslíte o drjvodech, které vedou nepraktikující k estany mít k esťansk'

s atek?

a) Vrile rodičťr

b) Záležitost estetickéhoprožitku

c) K esťansk' s atek je pro alespo jednoho z nich podvědomou samoz ejmostí
d) Je to pestré, od prožitku, tak,,že tím nic nezkazíme"

18- Na co kladete drjraz ohledně společného života v p ípadech smíšen,ch manželství?

a} Na uchování vlastní víry a p esvědčení

b) Na společné porozumění a toleranci

c) Na rn chovu dětí v k esťanském duchu

d) Na posílení života v pokoji a spokojenosti * JeŽíšovo ,,Pokoj Vám".
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19 - Pozorujete na snoubencích snahu něco v nastávajícím manželství na sobě změnit?

a) Ano

b) Ne

c) Z ídka kdy

d) Rovnou jim íkám, že se nic nezmění_ musíse p ijmout takoví jací jsou a více se
učit toleranci.

20 - V čern dle Vás spočívá nep ipravenost snoubenc na manželství, když za Vámi

p ijdou? ( Prosím stručně charakterizovat...)

Nep ipravenost nepozoruji. Spíš komunikujeme jejich cestu hledání. V náboženském
hledisku jim íkám, že není t eba mít strach kdyŽ něco nevědí či hledají. Protože staré babičky
také kdysi p ijali jen dětskou víru a v to co vě í také někdy ani církev neučí a mají lidovou
zbožnost. Tírn jim dám drivěru, aby se nebáli ve ví e hledat. Jak íká Halík - nejsou lidé vě ícÍ

a nevě ící, ale otev ení a neotev ení..'

2I ' Myslíte si, že má na p ípravu snoubencrj vliv i jejich farnost. Když ano, tak v jakém

smyslu?(Prosím stručně charakterizovat...}

Je zde nebezpečí ghetizace, takže preferuji, aby zde bylo p átelství rodin na základě
zájmri, kultury, sportu, umění, než poplácávání po zádech, že jsme zbyli jako poslední
mohykání...

22 - Co si myslíte o tom, jak by bylo nejlépe se p ipravit na manželství?

(Prosím stručně charakterizovat...)

Samotná p íprava nic nedožene. člověk se p ipravuje na manželství od narození, aby naplnil
plán Hospodin v. Manželství je p irozená etapa života a tzv. p íprava na manželství nemá
tuto etapu narušit, ale vhodně nasměrovat.
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23 - Považujete za vhodné, nabídnout mládeži ve farnosti formy vzdálené a blízké

p ípravy na manželství, když ano, tak jakou formou?

(Prosím stručně charakterizovat... }

Varuji se toho, aby to byla dalšÍ p íprava na p ípravu. Aby to nebyl trénink na trénink a pak

p i mistrovství už nemají sílu cokoliv dohrát....

?4 - Považujete za vhodné využít možnosti zaškolen,Ích laikri? Když ano, tak v jaké

podobě a v jakém rozsahu?

{ Prosím stručně ch arakterizovat... }

Myslím, že stačí, aby každ' k esťan uměl íci dr3vody své naděje v Ježíši. Uměl jako sv. Filip

komo ímu p ivést k Ježíšovi. Rozdávat knížky a p edávat poučky lidem v kterr ch není Boží

život je jako když cikáni mrtvému dávají cigarety a chlast do rakve - taky je mu to houby
platnrÍ....

25 - Jaké je z Vaší praxe po adí četností snoubeneck' ch pár ?

a} oba katolíci pok tění,,1",
Jeden - katolík pok těn', a druhr - nepok těn ,,2",

Jeden - katolík pok těntÍ a druhr - nekatolík pok těn ,,3''

tj.1-2-3

b) 2- 1-3
c)3
d) Většina jeden katolík a druh' nepok těnri

26 - Liší se p íprava, když jsou oba praktikující katolíci, nebo je jeden katolík a druh'

nepok těn', anebo oba nepraktikující katolíci?

Neliší, liší se většinou, kdyŽ jsou oba otev ení a chtějí diskutovat, pak není problém věci

rozvést do větších detailrj.
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z7 - Co během Vaší p ípravy snoubenci nejvíce oce ují anebo povaŽují pro sebe za

d ležité?

7a 25let praxe nejvíce oce ují celistrn biblick' pohled na k esťanswí a tam najdou i své
postavení rodičri a jejich dětí - evangelizační prvek p ijetí Boha, kter je miluje a má s nimi
svťrj plán (Genezis 1-1t kapitola)

Velice Vám děkuji za ochotu a za to, že jste strávili Váš drahocenn'f čas vyplněním tohoto
dotazníku. P eji Vám vše dobré a požehnané léto.

Antonín Fajstavr

Není zač.

Většinou jsem to vyplnil bod bodem d), něco jsem vepsal... p ímo k bod rm'

S pozdravem

Petr Boháč
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Dotgzník k diplomové práci v rámci p ípravy snoubenc na manželství.

/SIouží iako anonymní podklad pra zjištění současné snaubenecké p ípravy

v pohraničním regionu/,

Prosil bych Vás o vyplnění p edloženého dotazníku. Formou zaškrtnutí rryberte odpovědi,
které jsou podle Vás nejvhodnější. Jestliže se vám jednotlivé otázky a}, b), c} zdají
nedostatečné, prosím Vás do kolonky bodu d} napsat váš názor. Za vyplnění dotazníku
Vám mnohokrát děkuji.

]. - Kdy považujete za optimální začít se snoubenci p ípravu na manželství?
a) 1 rok p ed svatbou

b) 6 měsíc p e svatbou

c) 1 měsíc p ed svatbou

d) 3-5 měsíc X

2 - Kolik setkání snoubenecké p ípravy považujete za optimální?

a) 6 setkání

b) 3 setkání

c) 2 setkání

d} 6-8setkáníX

3- V jakém časovém intervalu považujete setkání za optimální?

a) Po t'ídnu
b) Po měsíci

c) Je jedno kdy

d} Po t' dnu až dvou X

4 - V p ípravě snoubenc využíváte možností pomoci zaškolen'ích laikrj z ad

fungujících manželství, psychologťt, léka , právník , apod.?

a) ano

b) ne

c) Pouze ve vyjímečn' ch p ípadech X

d)
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5 - Poskytujete snoubencrjm nějakou formu dlouhodobější, tzv. vzdálené p ípravy na

manželství?

a) Ne

b) Ano

c) V p ípadě zájmu ano X

d)

6 - Jak většinou chápou snoubenci rniznam p ípravy na manželství?

a) Jako info p ed svatebním ob adem

b) Jako povinnost, kterou je nutno absolvovat
c) Jako obohacující v znamnri nezastupitelnr prvek

d) a+b+c+ X

7 - Projevili snoubenci během Vaší p ípravy zájem se po svatbě dále setkávat ?

a) Ano, se mnou X

b) Ano, ve společenství s ostatními
c) ne

d)

8 - Jak se v prťrběhu p ípravy stavíte ke snoubenc m, když zjistíte, že už spolu bydlí?

(mimo p ípady již trvalého soužití bez uzav ení manželství}

a} Nepovažuji za vhodné a taktní se tomuto vyjad ovat
b) Vysvětlím jim, jaké stanovisko v tomto p ípadě zaujímá katolická církev X
c) odmítnu p ípravu, dokud nesjednají nápravu

d)
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9 - Jak postupujete v p ípravě snoubencri, když zjistíte, že se k sobě vribec nehodí?

a} Je to jejich svobodná volba, kterou respektuji

b) Snažím se vhodn' m zp sobem je na to upozornit X

c) Upozorním je d razně, že by bylo vhodné p ípravu prodloužit a s atek

alespo oddálit

l"l \v,

10 - odkud čerpáte materiály pro snoubeneckou p ípravu ?

a) Mám sv j postup, verzi i scéná ( prosím rozepište)

b) Snoubencrjm se snažím sdělit nutné základy z dokumentri

,, místnícírkve" ( Čgr -P íprava nd sv tost mdnželství 2001,

SměrnÍce Čsrc pro p íprlvu na sv tast manželství v Čn 20n)

c} Zprisob p ípravy snoubenc jsem p evzal z jinrích hotornj'ch zdrojri

a osvědčil se mi ( prosím rozepište)"Przygotowanie do sakramentu

malžeristwa", Spotkania z narzeczonymi",

d)

LL - Kter' ze zprisobri snoubenecké p ípravy preferujete?

a) P ednáškov
b) Dialogick' X

c} Formou ,, domácích ťrkolťt"
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t2- Doporučujete snoubencťrrn k prohloubení p ípravy nějakou literaturu?

a) Ano ( jakou?)

blNe

e) V p ípadě jejich zájmu X

d)

13 - Zmi ujete se v p ípravách o p íčinách vzniku manželsktlch krizí a o jejich

p edcházení?

a) Ano X

b) Ne

c) Ne (je to tikol jin'Ích profesí a institucí)

d)

14 - Probíráte základy p irozeného plánování rodičovství a antikoncepce?

a) Ano, alespo s nimi proberu základní informace

b) Ne, nepovažuji to za p edmět p ípravy snoubenc

c) Zeptám se jich na názor a zájem, potom ano

d) P jčuji literaturu a prosím o osobní studium tématu X

15 - Zmi ujete se snoubenc m o rnichově dětí, jejich chybách a p edcházení jim, jak

z hlediska života zvíry a jejím p edávání, tak praktickt m záleŽitostem?

a) Ano X

b) Ne

c} Zmi uji se pouzě o otázkách p edávání a života zvíry a jejich komplikacích
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d)

16 - Zmi ujete se v p ípravě o komunikaci mezi manžely?

a) Ano X

b) Ne

c) V p ípadě jejich zájmu ano

d)

t7 - Co si myslíte o d vodech, které vedou nepraktikující k esťany rnít k esťansk,

s atek?

a) Vr3le rodičrj

b) Záležitost estetickéhoprožitku
c} K esťanskr s atek je pro alespo jednoho z nich podvědomou samoz ejmostí X
d)

L8 - Na co kladete drjraz ohledně společného života v p ípadech smíšen ch manželství?

a} Na uchovánívlastnívíry a p esvědčení
b} Na společné porozumění a toleranci

c} Na uichovu dětí v k esťanském duchu

d) a+b' +cX

19 - Pozorujete na snoubencích snahu něco v nastávajícím manželství na sobě změnit?

a) Ano

b) Ne

c) Z ídka kdy X

d)
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20 - V čem dle Vás spočívá nep ipravenost snoubencťt na manželství, když za Várni

p ijdou? ( Prosím stručně charakterizovat''.}

Někte í jsou p ipravení a dob e vědí, co znamená svátost manželství. Někte í pot ebují
vysvětlit základy psychologie ve vztahu a někte í také smysl svátosti.

2t - Myslíte si, že má na p ípravu snoubenc vliv i jejich farnost. Když ano, tak v jakém

smyslu?(Prosím stručně charakterizovat'.")

Záleží na knězi, jestli mu d vě ují a je otev enr na pot eby farníkri. Hodně záleží na

společenstvích fungujících ve farnosti a celkové atmosfé e.

22 - Co si myslíte o tom, jak by bylo nejlépe se p ipravit na manželství?

(Prosím stručně charakterizovat..')

1. P íklad rodičťr;

2. Pravidelnti svátostnt život.

3. Aktivní čast v životě farnosti s dťtrazem na společenství mládeže.

4. Známost minimálně 1 rok.

5. Vy ešené d ležité otázky tykající se společného soužití a hodnot.
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23 = Považujete za vhodné, nabídnout mládeži ve farnosti formy vzdálené a blízké

p íBravy na manželství, když ano, tak jakou formou?

{Prosím stručně charakterizovat... }

Po dohodě a podle pot eb.

24 - Považujete za vhodné využít možnosti zaškolen' ch laikrj? Když ano, tak v jaké

podobě a v jakém rozsahu?

(Prosím stručně charakterizovat...}

Ano' Setkání s fungujícím manželsk m párem - záležitosti sexuality a manželského života
včetně ešení krizi a každodenních otázek.

25 - Jaké je z Vaší praxe po adí četností snoubeneck eh pár ?

a) oba katolíci pok tění ,,L",
Jeden - katolík pok těnt a druh' - nepokťt'ény ,,2",

Jeden - katolík pok těn a druht _ nekatolík pokftény ,,3"
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tj.L-2-3

b) 2- 1-3 X

c) 3

26 - Liší se p íprava, když jsou oba praktikující katolíci, nebo je jeden katolík a druh'

nepok těny, anebo oba nepraktikující katolíci?

Ano.

27 - Co během Vaší p ípravy snoubenci nejvíce oce ují anebo považují pro sebe za

driležité?

1. otev en' p ístup * dialog.

2. Srozumitelnost vysvětlení _ zvlášť psychologie Vztah{i.

Velice Vám děkuji za ochotu a za to, že jste strávili Váš drahocenn 'čas vyplněním tohoto
dotazníku. P eji Vám vše dobré a požehnané léto.

Antonín Fajstavr

fr/fi-
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Dotazník k diplomové práci v r mci p íprauy snaubenc na manželsfuí.

lSlouží iaka anonymní podklad pro ziištění saučasné snoubenecké p ípravy

v pohraničním regionu/,

Prosil bych Vás o vyplnění p edloženého dolazníku. Formou zaškrtnutí vyberte odpovědi,
které jsou podle Vás nejvhodnější. Jestliže se vám jednotlivé otázkY a}, b}, cl zdají
nedostate né, prosím Vás do kolonky bodu d} napsat váš názor. Za vyplnění dotazníku
Vám mnohokrát děkuji.

3. - Kdy považujete za optimální začít se snoubenci p ípravu na manželství?

a) 1 rok p ed svatbou
b) 6 měsícrj p e svatbou

c) ]" měsíc p ed svatbou

d)

? - Kolik setkání snoubenecké p ípravy považujete za optimální?

a) 6 setkání

b} 3 setkání

c) 2 setkání

d} Je to individuální ale ne méně jak 5 iá mam cca. 10

3- V jakém časovém intervalu považujete setkání za optimální?

a) Po t' dnu

b) Po měsíci

c) Je jedno kdy

d} Rozumně hlavě pravidelně

4 - V p ípravě snoubencťt využíváte možností pomoci zaškolen, ch laikri z ad

fungujících manželství, psychologťr, Iéka , právníkťr, apod.?

al ano
b) ne

c) Pouze ve vyjímečn' ch p ípadech

d)
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5 - Poskytujete snoubencťrm nějakou formu dlouhodobější, tzv. vzdálené p ípravy na

manželství?

a) Ne

b) Ano

c) V p ípadě zájmu ano (Koždap dně nabízím)

d)

6 - Jak většinou chápou snoubenci rniznam p ípravy na manželství?

a) Jako info p ed svatebním ob adem

b) Jako povinnost, kterou je nutno absolvovat

c} Jako obohacující v1íznamny nezastupiteln prvek

d} Je to individuální nedá se to generalizovat

7 - Projevili snoubenci během Vaší p ípravy zájem se po svatbě dále setkávat ?

a) Ano, se mnou

b} Ano, ve společenství s ostatními
e) ne

d)

8 - Jak se v prriběhu p ípravy stavíte ke snoubenc m, když zjistíte, že už spolu bydlí?

(mimo p ípady již trvalého soužití bez uzav ení manželství}

a) Nepovažuji za vhodné a taktníse tomuto vyjad ovat

b} Vysvětlím iim, jaké stanovisko v tomto p ípadě zaujímá katolická církev
c) odmítnu p ípravu, dokud nesjednají nápravu

d)
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9 * Jak postupujete v p ípravě snoubencri, když zjistíte, že se k sobě vrjbec nehodí?

a} Je to iejich svobodná volba, kterou respektuji

b) Snažím se vhodn, m zprisobem je na to upozornit

e} Upozorním je d razně, že by bylo vhodné p ípravu prodlouŽit a s atek
alespo oddálit

d)

10 - odkud čerpáte materiály pro snoubeneckou p ípravu ?

a) Mám svťrj postUP, verzi i scéná { prosím rozepište)

b} Snoubencrjm se snažím sdělit nutné základy z dokumentťr

,, místní církve" ( Čer -P ípravo nd syeÍťosť manželstvÍ 2a07,

1měrnÍce Čsre pro p ípravu na sv tost manželswív ČR 2au)

c} Zp sob p ípravy snoubenc jsem p evzal z jinr ch hotovr ch zdroj

a osvědčil se mi ( prosím rozepište)

1. Jak katolická církev chápe manŽelství
2. Psychologie a teologie partnerskych vztahri
3. Vztahy k rodičrim, p átel m a církvi
4. Spiritualita manželského Života
5. Konflikty a jejich ešení
6. ManŽelství a Sexualita
7. obsah manželského slibu

d)

Lt - Kter ze zp sobri snoubenecké p ípravy preferujete?
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a) P ednáškovy

bl Dialogickr

c) Formou ,, domácích tikolrj"

L2 * Doporučujete snoubenc m k prohloubení p ípravy nějakou literaturu?

a) Ano ( jakou?)

b) Ne

c} V p ípadě iejich záimu

d)

13 - Zmi ujete se v p ípravách o p íčinách vzniku manželsk,Ích krizí a o jejich

p edcházení?

al Ano
b) Ne

c) Ne {je to rikol jinr ch profesí a institucí)

d)

L4 - Probíráte základy p irozeného plánování rodičovství a antikoncepce?

a} Ano, alespo s nimi proberu základní infgrmaee

b) Ne, nepovažuji to za p edmět p ípravy snoubenc

c} Zeptám se jich na názor a zájem, potom ano

d)_.,
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15 - Zmi ujete se snoubenc m o vychově dětí, jejich chybách a p edcházení jim, jak

z hlediska života zvíry a jejím p edávání, tak praktick' m záležitostem?

a) Ano
b) Ne

c) Zmi uji se pouze o otázkách p edávání a života z víry a jejich kompIikacích

d)

16 - Zmi ujete se v p ípravě o komunikaci mezi manžely?

a) Ano
b) Ne

c) V p ípadě jejich zájmu ano

d)

t7 - Co si myslíte o drjvodech, které vedou nepraktikující k esťany mít k esťansk'

s atek?

a} Vrjle rodičr]

b) Záležitost estetiekéhoprožitku
c) K esťansk' s atek je pro alespo jednoho z nich podvědomou samoz ejmostí
d)

18 - Na co kladete driraz ohledně společného života v p ípadech smíšen, ch manželství?

a) Na uchování vlastní víry a p esvědčení
b) Na společné porozumění a toleranci

c} Na v chovu dětí v k esťanském duehu

d} Snažím se vše vyše zmíněné
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19 - Pozorujete na snoubencích snahu něco v nastávajícím manželství na sobě změnit?

a) Ano
b) Ne

c} Z ídka kdy

d)

2c - V čem dle Vás spočívá nep ipravenost snoubencri na manželství, když za Vámi

p ijdou? ( Prosím stručně charakterizovat'..}

Nepochopení závazku vyp|waiících s manželství.

2t - Myslíte si, že má na p ípravu snoubenc vliv i jejich farnost. Když ano, tak v jakém

smyslu ?(Prosím stručně charakterizovat... )

Ano, svědectví života je mnohem d ležitější než spousta p ednášek a setkání.

22 - Co si myslíte o tom, jak by bylo nejlépe se p ipravit na manželství?

( Prosím stručně charakterizovat... )

My jenom m ržeme ukázat dve e proiit nimi musí sami, pokud budou chtít. Nevím jak
nellépe p ipravit. M žeme ienom doufat, že uděláme pro to všechno co je v naší moci.
Rozhodně nem žeme podce ovat p ípravu.
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?3 = Považujete za vhodné, nabídnout mládeži ve farnosti formy vzdálené a blízké

p ípravy na manželství, když ano, tak jakou formou?

(Prosím stručně charakterizovat... }

Ano, p íprava na manželství se koná už od dětsh ch let. Besedy s rodinami, duchovní
obnovy, p ednášky, Jako jedna se složek p ip. na sv. bi mování.

24 - Považujete za vhodné využít možnosti zaškolenrich laikri? Když ano, tak v jaké

podobě a v jakém rozsahu?

(Prosím stručně chara kterizovat...)

Ano, ačkoliv je to individuální ke každému páru snoubenc .

25 - Jaké je z Vaší praxe po adí četností snoubeneck'ich pár ?

a) oba katolíci pok tění,,1",

Jeden - katolík pok těn' a druh _ nepok těny ,,2",

Jeden - katolík pok těntí a druhii - někatolík pok těny,,3"
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tj. L-2-3

bl 2-L-3
c) 3

26 - Liší se p íprava, když jsou oba praktikující katolíci, nebo je jeden katolík a druh'
nepok tění anebo oba nepraktikující katolíci?

Ano

2v - Co během Vaší p ípravy snoubenei nejvíee oee uJí anebo povaŽují pro sebe za

d13ležité?

Up ímnost, flexibilitu.

Velice Vám děkuji za ochotu a za to, že jste strávili Váš drahocenn,'čas vyplněním tohoto
dotazníku. P eji Vám vše dobré a požehnané léto.

Antonín Fajstavr
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DetaznÍk k diplalar,ové práci v rá'mci p ípravy snoubenc na mdnžetství.

/Slouží jako anonymní podklad pro zjištěnÍ současné snoubenecké p Ípravy

v pohraničním r. egiomt /,

Prosil bych Vás o vyplnění p edloženého dotazníku. Formou zaškrtnutí rryberte odpovědi,
které jsou podle Vás nejvhodnější. Jestliže se vám iednotlivé otázky a}, b}, c} zdají
nedostatečné, prosím Vás do kolonky bodu d} napsat Váš názor" Za vyplnění dotazníku
Vám mnohokrát děkuji.

t - Kdy považujete za optimální začít se snoubenci p ípravu na manželství?
a) l rok p ed syatlop
b) 6 měsícrj p e svatbou

c} 1 měsíc p ed svatbou
d)

? - Kolik setkání snoubenecké p ípravy považujete za optirnální?

a} 6 seÍkání
b) 3 setkání
c} 2 setkání

d)

3- V jakém časovém intervalu považujete setkání za optimální?

a) Po tridnu

b} Po měsíci

c) Je jedno kdy

d) 2t dny

4 - V p ípravě snoubencri využíváte možností pomoci zaš*olen ch laikti z ad

fungujících manželství, psychologri, léka , právníkr3, apod.?

a) ano

b) ne

c} Pouze ve vyjímečn, ch p ípadech

d} Rád bych, ale za danr ch okolností jsem nepoužill
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5 - Poskytujete snoubenc rn nějakou formu dloutrodoběiší, tzv. vzdá{ené p ípraw na

manželství?

al Ne
b) Ano
c) V p ípadě zájmu ano

d)

6 - Jak většinou chápou snoubenci uiznarn p ípravy na rnanž*lství?

a} Lako info p ed svatebním ob adem
b) Jako povinnost. kterou iq nutno absolvova!
c) Jako obohacující vr znamny nezastupitelnr prvek

d)

7 _ Projevili snoubenci během Vaší p ípravy zájem s po svatbě dále setkávat ?

a) Ano, se mnou

b) Ano, ve společenství s ostatními
c) ne

d} Navázal se vztah a setkání je možné

8 - Jak se v prti'běhu p ípravy stavíte ke snoubenctirn, {<dyž zjistÍte, že už spolu bydlí?

(mimo p ípady již trvalého soužití bez uzav ení manželství}

a) Nepovažuji za vhodné a taktní se tomuto vyjad ovat
b} Vvsy.ě[lím iir,r. iabl stanoviskg y tomtg q ípadě aqiímá katqlicltii Qírkev
c} odmítnu p ípravu, dokud nesjednají nápravu

d)
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9 * Jak postupujete v p ípravě snoubencri, když zjistíte, že se k sobě vribec nehodí?

a} Je to jejich svobodná volba, kterou respektuji

b) Snažím se vhodn m zprisobem je na to upozornit

c) Upozorním je d razně, že by bylo vhodné p ípravu prodloužit a s atek

alespo oddálit

d} Snažím se iim s atqk ro3mluvit!

10 - odkud čerpáte rnateriály pl'o snoubeneckotl p ípravu ?

a} Mám sv j postup, verzi i scéná ( prosÍm rozeplšte}

A nejde rozepsat, protože je to dost individuální! Základem je nsrR - aání se

a p ijetí v r znosti s tím, že někde musí b}it Btih a jeho Láska pomoc.

b) Snoubencťrm se snažím sdělit nutné základy z dokumentťr

,, místní církve" 1 Čsrc -P íprava na sv tost manželství 2oa7,

Směrnice Čpx pra p Ípravu na sv tost manžetsMÍ v Čn 2u0)

c} Zptisob p ípravy snoubencti jsem p evzal z jinrÍch hotornch zdrojťr

a osvědčil se rni ( prosím rozepište}

d)

11 Kterri ze zptisobtj snoubenecké pipravy prefurujete?

a} P ednáškov,

b} DialoeickÝ
c} Formou ,, domácích tikolťt"
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12 - Dopor'učuiete snoubencťtm k pr'ohloubení pípravy rrějakou literatur'u?

a) Ano (jakou?)

b) Ne

c} Y p íeadě ie.iiLh rálmq

d)

13 * Zrni ujete se v p tpravách o p íčínách vzniku manželsktirh krizi a o jejich

p edcházení?

al Ano
b) Ne

c) Ne (je to rikol jin'. ch profesí a institucí)
d)

t4 - Probíráte základy p irozeného plánování rodičovství a antikorrcepce?

a} Ano. alespo s nim! proberu záklqdTí infqrmace

b) Ne, nepovažuji to za p edmět p ípravy snoubencrj

c} Zeptárn se jich na názor a zájern, potom anr
d)

15 * Zmi uj'ete se snoubenc m o rn'chově dětí, jejích chybách a p edcházení jirn, jak

z hlediska života zvíry a jejím p edávání, tak praktick' m záležitostem?

al Ano
b) Ne

c} Zrni uji se pouzé o otázkách p edávání a života z víry a jejich kornplikacích



Tr
d)

16 - Zrniriujete se v p ípravě g kornunikaci rrtezi rnanže|y?

a) Ano
b) Ne

c} V p ípadě jejich zájnru ano

d)

t7 - Co si mys rte o dťrvodech, které vedou nepraktikující k estany mít k estanskri

s atek?

a) Vrjle rodičťr

b} Záležitost estetickéhoprožitku
c} K esťanskrí s atek je pro alespo jednoho z nich podvědomou samoz ejmostí

d) To je r zné!

L8 - Na co kladete dirraz ohledně spolďného života v p ípadech srníšen'ch manže|ství?

a) Na uchování vlastní víry a p esvědčení

b} Na společné porozumění a toleranci

c} Na v, chovu dětív k esťanském duchu

dl Aibic! všel

19 - Pozorujet na snoubencích sn*hu něco v nastávajícirn manželstvi na sos zrněnit?

a) Ano

b) Ne

c} Z ídka kdy

d)
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20 * V'ěem dle Vás spočívá rrep iprawnost snoubencti na manželství, když za Vámi

p ijdou? ( Prosírn stručně charakterizovat.'.)

práci píšete Vy ne iá! 6

2L - Mys{íte si, že má na p ípravtr snouberrcr3 vliv i iejich farnost. Když ano, tak v jakém

smyslu?(Prosím stručně charakterizovat...)

práci píšete Vy ne iá! @

22 - Co si mys{íte o tom,-jak by bylo nejlépe se p iBr'avit na rnanželství?

(Prosírn stručně charakterizovat.'.)

práci píšete Vy ne iá! @

23 - Považujete ze vhodné, nabídnout mládeži ve farnosti forrny vzdálené a blízké
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Ano!

p ípr'a-vy na rnanželství, když aRo, tak jakou forrnou?

( Prosím stručně charakterizovat... )

24 - Považujete za vhodné využít možnosti zaškokgn''Ích laikr3? Když a o, tak v jaké

podobě a v jakérn rozsahu?

( Prosírn struěně ch a rakterizovat'.' }

AnoI práci píšete Vy ne iá! @

25 _ Jaké je z Vaší prexe po adí četností snoubeneck ch pár ?

a) oba katolíci pok tění,,1",
Jeden - katolík pokftěnt a druh - nepokťtěn(1 ,,2",

Jeden - katolík pok těntÍ a druh' _ nekatolík pok těn, ,,3"
ti. 1_2-Í}

b) 2-1-3
c) 3



26 - Liší se p íprava, když jsou oba praktikující katolíci, nebo je jeden katolík a druh,Í

nepok těn , anebo oba nepraktikující katolíci?

aRo

27 - Co během Vaší p ípravy snoubenci nejvíce oce ují aneb'o považuJí pro sebe za

d ležité?

práci píšete Vy ne iá! @

Velice Vám děkuji za ochotu a Za to, že jste strávili Váš drahocenn' čas vyplněním tohoto
dotazníku. P eji Várn vše dobré a požehnané léto.

Antonín Fajstavr

práci píšete Vy ne iá! @
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Dotdzník k diplomové práci v r mci p ípravy snoubenc nd manželství,

/SIauží jako anonymní podkldd pro ziištění součdsné snaubenecké p ípravy

v pahraničním regionu/,

Prosil bych Vás o rryplnění p edloženého dotazníku. Formou zaškrtnutí rryberte odpovědi,
které isou podle Vás nejvhodněiší. Jestliže se várn iednotlivé otázkY a}, b}, c} zdaií
nedostatečné, prosím Vás do kolonky bodu d} napsat váš názor. Za vyplnění dotazníku
Vám mnohokrát děkuji.

L - Kdy považujete za optimální zaěít se snoubenci p ípravu na manželství?
a) 1 rok p ed svatbou

b} 6 měsícri p e svatbcru x

c) 1 měsíc p ed svatbou

d)

2 - Kolik setkání snoubenecké p ípravy považujete za optimální?

a} 6 setkání

b) 3 setkání

c} 2 setkání

d) La-Iz setkání

3- V jakém časovém intervalu považujete setkání za optimální?

a) Po t' dnu

b} Po měsíci

c) Je jedno kdy

d) 2xmc

4 - V p ípravě snoubenc využíváte možností pomoci zaškolenrich laik z ad

fungujících manželství, psycholog , léka , právník , apod"?

a) ano x

b) ne

c} Pouze ve vyjímečn, ch p ípadech
d)
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5 - Poskytujete snoubenc m nějakou formu dlouhodobější, tzv. vzdálené p ípravy na

rnanželství?

a) Ne

b) Ano
c) V p ípadě zájmu ano x

d)

6 _ Jak většinou chápou snoubenci rn znam p ípravy na manželství?

a) Jako info p ed svatebním ob adem

b) Jako povinnost, kterou je nutno absolvovat

c} Jako obohacující vr znamn nezastupitelnt prvek x

d)

7 - Projevili snoubenci během Vaší p ípravy zájem se po svatbě dále setkávat ?

a) Ano, se mnou

b} Ano, ve společenství s ostatními x

c) ne

d)

8 _ Jak se v prriběhu p ípravy stavíte ke snoubenc m, když zjistíte, že už spolu bydlí?

(mimo p ípady již trvalého souŽití bez uzav ení manželství}

a} Nepovažuji za vhodné a taktní se tomuto vyjad ovat

b) Vysvětlím jim, jaké stanovisko v tomto p ípadě zaujímá katolická církev x

c) odmítnu p ípravu, dokud nesjednají nápravu

d)
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9 _ Jak postupujete v p ípravě snoubencri, když zjistíte, že se k sobě v bec nehodí?

a) Je to jejich svobodná volba, kterou respektuji x

b} Snažím se vhodn' rn zp sobem je na to upozornit

c) Upozorním je drirazně, že by bylo vhodné p ípravu prodloužit a s atek

alespo oddálit

d)

10 - odkud čerpáte materiály pro snoubeneckou p ípravu ?

a) Mám svrij postup, verzi i scéná ( prosím rozepište)

b) Snoubencrjm se snažím sdělit nutné základy z dokument

,, místnícírkve" ( ČBK -P íprava na svátost manželství 2007,

Směrnice Čax pro p ípravu na sv tost manželsví v Čn 20rc)

c) Zp sob p ípravy snoubencťr jsem p evzal z jin' ch hotorn ch zdrojrj

a osvědčil se mi { prosím rozepište)

opatrn' : P íprava na manželství, Praha L997,ll. uydání.

d)

LL - Kterr ze zp sobr3 snoubenecké p ípravy preferujete?

a} P ednáškovr

b} Dialosick'í x

c) Formou ,, domácích kolri"
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t2 - Doporučujete snoubencťrm k prohloubení p ípravy nějakou literaturu?

a) Ano (jakou?)

b) Ne

c) V p ípadě jejich zájmu x

d)

L3 t Zmi ujete se v p ípravách o p íčinách vzniku manželsk' ch krizí a o jejich

p edcházení?

a) Ano x

b) Ne

c} Ne ( je to tikol jin' ch profesí a institucí}

d)

L4 - Probíráte základy p irozeného plánování rodičovství a antikoncepce?

a} Ano, alespo s nimi proberu základní informace x

b) Ne, nepovažuji to za p edmět p ípravy snoubencri
c) Zeptám se jich na názor a zájem, potom ano
d)

15 - Zmi ujete se snoubencr m o rn chově dětí, jejich chybách a p edcházení jim, jak

z hlediska života z víry a jejím p edávání, tak praktick' m záležitostem?

a) Ano x

b) Ne

c) Zmi uji se pouze o otázkách p edávání a života z víry a jejich komplikacích
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d)

16 - Zmi ujete se v p ípravě o komunikaci mezi manžely?

a) Ano x

b) Ne
c) V p ípadě jejich zájmu ano

d)

t7 - Co si myslíte o drjvodech, které vedou nepraktikující k esťany mít k esťanskrÍ

s atek?

a) Vrjle rodičrj

b) Záležitost estetickéhoprožitku
c} K esťansk' s atek je pro alespo jednoho z nich podvědomou samoz ejmostí x

d)

18 - Na co kladete driraz ohledně společného života v p ípadech smíšen, ch manželství?

a} Na uchování vlastní víry a p esvědčení

b) Na společné porozumění a toleranci

c} Na rn chovu dětí v k esťanském duchu

d) a+b+c

19 - Pozorujete na snoubencích snahu něco v nastávajícím manželství na sobě změnit?

a) Ano x

b) Ne

c} Z ídka kdy
d)
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V čem dle Vás spočívá nep ipravenost snoubencri na manželství, když za Vámi

p ijdou? { Prosím stručně charakterizovat...)

Zvlášť je pot eba učit metody PPR a emoční zralost a komunikace.

2L ' Myslíte si, že má na p ípravu snoubenc vliv i jejich farnost. Když ano, tak v jakém

smyslu?(Prosím stručně charakterizovat...)

Skrze modlitbu a tictu k svatosti manželství, p iklad vě ících a věrn' ch manžel , skrze
každoroční obnovu slíbu svátostn ch manželskr ch pár , skrze slavení svatostí k tu v neděli
v rámci farní mše sv., skrze katechizaci dospělrÍch s tématy o manželství, duchovní obnovy
pro manželské páry, kurzy metod PPR.

22 - Co si myslíte o tom, jak by bylo nejlépe se p ipravit na manželství?

(Prosím stručně charakterizovat... )

P ede všem vidět a zakoušet p íklad sv ch rodič . Vr uka náboženství hodně napom že.
V rámci blízké p ípravy: PPR a komunikace emoci, pot eb, očekávání, problémrj a radostí.
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23 - Považujete za vhodné, nabídnout mládeži ve farnosti formy vzdálené a blízké

p ípravy na manželství, když ano, tak jakou formou?

(Prosím stručně charakterizovat... )

Rozhodně ano. V rámci setkání pro mladež: rozhovory, p ednašky, společné akce.

24 - Považujete za vhodné využít možnosti zaškolen' ch laikri? Když ano, tak v jaké

podobě a v jakém rozsahu?

( Prosím stručn ě charakterizovat... }

Samoz ejmě ano. Ale jde o manželské páry. V celr m rozsahu. Pro kněze bych nechal p ípravu

k svatostí smí ení (specifika pro manželské pány a snoubence) a k svatostí manželství.

25 - Jaké je z Vaší praxe po adí četností snoubeneck' ch párri?

a} X oba katolíci pok těn í ,!",
Jeden - katolík pok těn' a druhr - nepokYŤén'iJ ,,2",

Jeden - katolík pok těn' a druhr - nekatolík pok těnti ,,3"
tj. L-2-3

b) 2-t-3
c)s
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26 - Liší se p íprava, když jsou oba praktikující katolíci, nebo je jeden katolík a druh'

nepok těny, anebo oba nepraktikující katolíci?

V p ípadě praktikujících katolíkťr mrižu vice se zarně it na komunikaci a metody PPR

(probiram je jenom obecně, bez konkretních regul - pro zájemce nabídnu lektorsk
pár}.

V ostatních p ipadech se soust edím více na věroučn, ch tématech. ale je to jenom

o proporcích. Jinák p iprava je stejna.

27 - Co během Vaší p ípravy snoubenci nejvíce oce ují anebo považují pro sebe za

d ležité?

osobní setkání a p íležitost mluvit o své ví e a Kristu a vztahu k Něrnu. Komunikace

z ohledem na emoce a metody PPR. otev enost na jejich požadavky.

Velice Vám děkuji za ochotu a za to, že jste strávili Váš drahocenn'i čas vyplněním tohoto
dotazníku. P eji Vám vše dobré a požehnané léto.

Antonín Fajstavr
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Datazník k diplomové pr ci v rámci p íprdvy snoubenc na manželství.

/SloužÍ laka anonymní podklad pro zjištění současné snoubenecké p ípravy

v pohraničn ím regionu /.

Prosil bych Vás o vyplnění p edloženého dotazníku. Formou zaškrtnutí tryberte odpovědi,

které jsou podle Vás nejvhodnější. Jestliže se vám jednotlivé otázkY a}, b}' c} zdají

nedostatečné, prosím Vás do kolonky bodu d} napsat váš názar. Za r4yplnění dotazníku

Vám mnohokrát děkuJi.

L _ Kdy považujete za optimální začít se snoubenci p ípravu na manželství?

a) L rok p ed svatbou

b) 6 měsícrj p e svatbou

c} 1 měsíc p ed svatbou

d)

2 - Kolik setkání snoubenecké p ipravy považujete za optimální?

a} 6 setkání

b) 3 setkání

c} 2 setkání

d) Vvžaduií ričast snoub-encrj na p ípravě. kterou koná diecézní Centrum prg

rodinu BiHK' pak ještě dvě setkání z knězem

3- V jakém časovém i'nte'rvalu považu.jete setkání za optimální?

a) Po ttldnu

b) Po měsíci

c) Je jedno kdy

d} Dle plánu Centra pro rodinu

4 - V p ípravě snoubenc Wužíváte možností pomoci zaškolen,ch laikli z ad

fungujících manželství, psychologti, léka , právníkt}, apod.?

a) ano

b) ne

c} Pouze ve vyjímečn' ch p ípadech
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d)

5 _ Fostqrtujete snoubencrjm nějakou formu dlouhodobější, tzv. vzdálené p ípravy na

manželství?

a) Ne

b) Ano
c} V p ípadě záimu ano

d)

6 _ Jak většinou chápou snoubenci t znam p ípravy na rnanželství?

a} Jako info p ed svatebním ob adem

b) Jako povinnost. kte{ou ie nutno abgolvovat

c) Jako obohacující rn znamny nezastupiteln prvek

d)

7 - Projevili snoubenci během Vaší p ípravy zájem se po svatbě dále setkávat ?

a) Ano, se rnnou

b) Ano, ve společenství s ostatními

c) ne

d)

8 - J*k se v pr běhu p ípravy stavíte ke snoubenc tn, když zjistíte, že už spolu bydlí?

(mimo p ípady již trvalého soužití bee uzav ení manŽelství)

a) Nepovažuji za vhodné a taktní se tomuto vyjad ovat

b} Vvsvětlím iim. iaké stanovisko v tomto p ípadě zauiímá katgJicBá církev

c) odmítnu p ípravu, dokud nesjednají nápravu

d)
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9 - Ja-k postupujete v p ípravě snoubencti, když zjistÍte, že se k sobě vrjbec nehodí?

a} Je to jejÍch svobodná volba, kterou respektujÍb) Snažím se vhodn, m zprisobem je na to upozornitc) Upozorním je drjrazně, že by bylo vhodné p ípravu prodtoužit a s etekalespori oddálit

d)

10 _ odkud čerpáte materiály pro snouberreckou p ípravtl ?
a} Mám svrij postup, verzii scéná { prosírn rozepište}

b)
tné zákla

Sryěnxice Čax na sv tost mqnželství v Čn zozo

Zptisob p ípravy snoubencti jsem p evzal z.iinrfch hotornch zdr.ojri

a osvědčil se mi ( prosím rozepište}

Lt Kteď ze zprisobti snoubenecké p ípravy preferu}ete?

a} P ednáškovrÍ
b) 

, Dialogiqk\Í

c} Formou ,, dornácích kol ,,

12 - Dopor'učujete snoubenc rn k prohloubení p ípravy nějakou literatur.u?

a) Ano ( jakou?)

b) Ne

d)

c) V p ípadě ieíich záimu

d)
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t3 - Zrni uiďe se v p ípravách o p íčinach vzniku rnanželsk'ch krizí a o jejich

p edcházení?

a) Ano

b) Ne

c) Ne ( je to kol jin' ch profesí a institucí)

d)

t4 - Probíráte základy p irozeného plánováni rodičovství a antikoncepce?

a}Ano,alesposnirnipČ'běruzákladníinformace
b) Ne, nepovažuji to za p edmět p ípravy snoubenctj

c} Zeptárn sé jich na Rázor a zájem' potorn ano

d}UmožnímiimsetkánísmanŽelskÝmpáremvě 
ících

15 - Zmi ujďe se snoubenc m o rnchově d&í, jejich chybách a p edch ázeníjim, jak

z hlediska života zvÍrya je|ím p eďávání, tak praktick' ni záleŽitostem?

a) Ano

b) Ne

c) Zmi uji se pouze o otázkách p edávání a života z víry a jejich komplikacích

d)

16 - Zmiriuiete se v p ípravě o kornunikaci rnezi rnanžely?

a) Ano
b) Ne

c} V p ípadě jejich zájmu ano

d)
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L7 - Co si myslÍte o drjvodech, které vedou nepraktikujíď k estany mít k esťanskrl

s atek?

á) -V le rodič

b) Záležitbst esietickéhoprožitku

c) K esťanskÝ s atek ie pio aleJpo iednoho z nich podvědomou samoz eimostí

18 . : xíco{<ladetedt}r.azoh{edně spolďného života v p ipadech srníšenrich rnanželství?

á} Na uchování vlastní víry a p esvědčení

b) Na společné porozumění a toleranci

c} Na rn chovu dětí v k esťanském duchu

d)

].9 : Pozor.ujete na sngubenČíCh snáhu h&Ó v nastávajícím rnánželství na sobě změnit?

a) Ano

b) Ne

c) Z ídka kdv

d)

!- 5' 
'l
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2L . Myslíte si, že má na p ípravu snoubencrj vliv i jejich far"nost. Když ano, tak v jakém

smyslu?( Prosím stručně charakterizovat..'}

?2 Co si myslíte o torn, jak by bylo nejlépe se p ipr.avit na rnanželstvr?

(Prosírn stručně charakterizovat... }

23 - Považuiete za vhodné, nabídnout mládeži ve farnosti forrny vzdálené a blízké

p ípravy na manželství, když aRo, tak jakou forniou?

(Prosírn stručně charakterizovat... }

24- Považujete za vhodné'vyuŽít možnosti zaškolentch laik ? Když ano, tak v jaké

podob'ě a v jakém rozŠáhu?

( Prosím stručně charakterizovat... }



TT

25 _ Jaké je z Vaší praxe po adí četností snoubeneck eh párťr?

a) oba katolíci pok téní ,,t",
Jeden _ katolík pok těnÝ a druhÝ - nepok těnÝ ,,2".

Jeden _ katolík pok těn, a druh' - nekatolík pok těn ,,3"
tj.L-2-3

b) 2-1-3
c)3

26 ' Liší se p íprava, když jsou oba praktikující katolíci, nebo je jeden katolík a druh'
nepok těn,, anebo oba nepraktikující ketolíeÍ?

27 - Co během Vaší p ípravy snoubenci nejvíce ocer\ujíanebo považují pro sebe za

d ležité?

?*-ífr
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Dotazník k diplomové práci v rámci p ípravy snoubenc na manželství,

/SIauží jako anonymní podklad pro zjištění současné snoubenecké p ípravy

v pohroničním regionu/.

Prosil bych Vás o vyplnění p edloženého dotazníku. Formou zaškrtnutí vyberte odpovědi,
které |sou podle Vás nejvhodnější. Jestliže se vám iednotlivé otázkY a}, b}, c} zdají
nedostatečné, prosím Vás do kolonky bodu d} napsat Váš názor. Za vyplnění dotazníku
Vám mnohokrát děkuji.

1 - Kdy považujete za- optimální začít se snoubenci p ípravu na manželství?
a} 1 rok p ed svatbou _ o4J- t, Ěa.yri s h^ru 5 ct^ori a nÓ 

/ .|-' e'n a L
b) 6 měsíc p e svatbou ,/ "
c) 1 měsíc p ed svatbou ,/./d) 3 r^žsCcg_

2 - Kolik setkání snoubenecké p ípravy považujete za optimální?

@ 6 setkán í

b) 3 setkání

c) 2 setkání

d)

3- V jakém časovém intervalu považujete setkání za optimální?

a) Po tridnu

b) Po měsíci

@ Je jedno kdy

d)

4 - V p ípravě snoubencrj využíváte možností pomoci zaškolent ch laikrj z ad

fungujících manželství, psycholog , léka ri, právníkri, apod. ?

a) ano

@ne
c) Pouze ve vyjímečnl ch p ípadech

d) r r- ;haďi |LÓCr,a-s/J á3 eL ^š,/te4,0 r;d,
0(tCiÍď ur+/a( (ok k"Itaaťri .t) Í-



ť,^L

5 - Poskytujete snoubencrim nějakou formu dlouhodobější, tzv. vzdálené p ípravy na

manželství?

,^\
lNe

b) Ano

c) V p ípadě zájmu ano

d)

6 - Jak většinou chápou snoubenci vriznam p ípravy na manželství?

a) Jako info p ed svatebním ob adem

b) Jako povinnost, kterou je nutno absolvovat

c) Jako obohacující rn znamny nezastupitelnl prvek

d) 
^l.r^ě*r. 

oďual,rn rb o elhqďa^ro,/

7 _ Projevili snoubenci během Vašíp ípravy zájem se po svatbě dále setkávat ?

a) Ano, se mnou

b) Ano, ve společenství s ostatními

aED ne\J
d)

8 - Jak se v prriběhu p ípravy stavítě ke snoubenc m, když zjistíte, že už spolu bydlí?

(mimo p ípady již trvalého soužití bez uzav ení manželství)

a) Nepovažuji za vhodné a taktní se tomuto vyjad ovat

@ Vysvětlím jim, jaké stanovisko v tomto p ípadě zaujímá katolická církev

c} odmítnu p ípravu, dokud nesjednají nápravu

d)



ub

= Jak postupujete v p ípravě snoubencri, když zjistíte, že se k sobě vribec nehodí?

@ Je to jejich svobodná volba, kterou respektuji
b) Snažím se vhodn' m zp sobem je na to upozornit
c) Upozorním je drjrazně , Že by bylo vhodné p ípravu prodloužit a s atek

alespo oddálit

d)

10 - odkud čerpáte materiály pro snoubeneckou p ípravu ?

a) , Mám svťrj postup, verzi i scéná ( prosím rozepište)

ia Éai"G4 /n;a"-- 5;e- szr a,áfrt-- 2a*,'t*o'^l
íF{. o';';7;á-e ,.5' nrč'7*^n,' Ák*;4 fro 4. seJ,Lá^i

,r- M Lhá\'*l' -i2 t cél! | z./a )t' i- s uďJa'-Lr' 
^. > taY?--^r+.-"' F"}^ft )aÝ5'* s/r1ts.otsel'-- PďsJ ?r:rhtab-,-.

@ Snoubencrjm se snažím sdělit nutné základy z dokumentri

,, místní církve" ( Čgr -P ípravd nd sv tost manželswí 2001,
1měrnice Čar pro p ípravlt na sv tost manžetství v Čn zon)

c) Zp sob p ípravy snoubencri jsem p evzal z jinrfch hotonich zdrojri

a osvědčil se mi ( prosím rozepište)

d)

Lt - Kterl ze zptisobr3 snoubenecké p ípravy preferujete?

@ P ednáš kovi1=,'^ z t', Ě-* u-ďšá h Ě "'( 
d)-}'^A F'h h )

b) Dialogick Ý 
l*4 ná o('<-'Q- O a 

v

c) Formou ,, domácích kol "



U\
Lz - Doporučujete snoubencrim k prohloubení p ípravy nějakou literaturu?

a) Ano (jakou?)

b) Ne

@ V p ípadě jejich zájma

L3 - Zmi ujete se v p ípravách o p íčinách vzniku manželsk, ch krizí a o jejich

p edcházení?

@ Ano

b) Ne

c) Ne (je to kol jin'Ích profesí a institucí)
d)

L4 - Probíráte základy p irozeného plánování rodičovství a antikoncepce?

@ Ano, alespo s nimi proberu základní informace
b) Ne, nepovažuji to za p edmět p ípravy snoubencťt

c) Zeptám se jich na názor a zájem, potom ano

d)

L5 - Zmi ujete se snoubenc m o qichově dětí, jejich chybách a p edcházení jim, jak

z hlediska života z víry a jejím p edávání, tak praktickr m záležitostem?

Ano

b) Ne

c} Zmi uji se pouze o otázkách p edávánía života z víry a jejich komplikacích
d)

d)



(Ár

16 - Zmi ujete se v p ípravě o komunikaci mezi manžely?

@ Ano

b) Ne

c) V p ípadě jejich zájmu ano

d)

L7 - Co si myslíte o drivodech, které vedou nepraktikující k esťany mít k esťanskri

s atek?

a) Vrjle rodičrj

b) Záležitost estetickéhoprožitku

o K esťanskr slŤatek je pro alespo jednoho z nich podvědomou samoz ejmostí
d)

L8 - Na co kladete drjraz ohledně společného života v p ípadech smíšen ch manželství?

@ Na uchování vlastní víry a p esvědčení

b) Na společné porozumění a toleranci

@ Na vrichovu dětí v k esťanském duchu

d)

19 - Pozorujete na snoubencích snahu něco v nastávajícím manželství na sobě změnit?

@ Ano

b) Ne

c) Z ídka kdy

d)
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20 - V čem dle Vás spočívá nep ipravenost snoubencrj na manželství, když za Vámi

p ijdou? ( Prosím stručně charakterizovat'..)
tÝ

É^1^tn'.-ndr.vJ- r.-e. o s.s.-/ 
tr:

.ln4 a. L{ .l s r.,ď ďo'J k1,aL"}!JI

2Í - Myslíte si, že má na p ípravu snoubenc vliv i jejich farnost. Když ano, tak V i.kém

smyslu?(Prosím stručně charekterizovat...)

}tx s e)r^ 1t-u L4 Ah-o. Štža:-e4uč čl-''^1q

ocJ ur5. ocr_ c šy aita h au.žG t t y'e*?)r1 set,.

t1Ut'ďito

22 - Co si mysÍíte o tom, jak by bylo nejlépe se p ipravit na manželství?

(Prosím stručně charalcerizovat'..) .\ _

h f'e"r-t*1'#.", -'vzia.L. JJ c'cni1 e67z''/'-
*!e- n^. rf a 'h to Jo vc-f a^- :-. no) 1,.- Att"t<,
Vta e-/ s - ,L- ,r+rcďpČ 'zavn<"(oÍ/a)u)sJ<" !
# y'r'eío. a. t o &-J'.-"L

23 - Považujete za vhodné, nabídnout mládeži ve farnosti formy vzdálené a blízké

p ípravy na manželství, když ano, tak jakou formou?

{Prosím stručně charakterizovat... )

p"Lrá nujjce_r. ta./ //.t t s . /.^i o=c t o<ď<?e'

/ve^H4 s/*o4^ / s t-ďot*c/tČ }j+a. o( a)uL,<-.4]^-(
t>,a,\?3'.c::/í 2Ěe/clA ď-š Í.1 / a & fuPr.i nJr^ul{
a. ŤlsIi4CLro/, Eer f.sl-..- hz_t+zz^y,-t a. ď Aq
r ?^>AtŽ(s/tč ie s Jč,;4' s |La,c-^.
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24 - Považujete za vhodné využít možnosti zaškolenrich laikrj? Když ano, tak v jaké

podobě a v jakém rozsahu?

( Prosím stručně ch ara kterizovat... }

4, "4 ďzJ. Á t ,4. l čiE 64 k-<),

Í, *'//r^ Lae-ič me--sď +r--a.,4. a, i-Layt[
e h a?a kďn íl4\ {a F t sk',

fuo áo( b3eL' uÉť aÁ hiko/,L/"+ť
bq 1^-č{ /2 J: č "c { d šl-a ť t:uL o- 

"> 
'L,(l-oa-L-C

/;*L(Lv^ÁJČ k3 a yr,á-GÁ-,Ó ey'}sc{L-s-^&.^-

25 - Jaké je z Vaší praxe po adí četností snoubeneck' ch pár ?

a) oba katolíci pok tění ,,L",
Jeden - katolík pok těn' a druh _ nepok tény ,,2",

Jeden - katolík pok těn' a druh, - nekatolík pok těn1Í,,3"

rj.1-2-3

2-L-3
?

@
c)

26 ' Liší se p íprava, když jsou oba praktikující katolíci, nebo je jeden katolík a druhrÍ

nepok těn , anebo oba nepr"aktikující katotíci? 4 o l eÉ rta' s-k'

"i" 
lal.< Je á's- r4?z 2ď4 *. .)ár,"r^ie1er,:,
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27 - Co během Vaší p ípravy snoubenci nejvíce oce ují anebo považují pro sebe za

d leŽité?

,/>racez>tJ-sl1 y'arď}: (i n-otn^dca; čbp-k
2 ) 4"ž# t ?> časlÓ yŤ'ěLi š/^+li 14 f e ocalo,
'/ o- cč-tkt-', ^- (r?tLec- stďh s.A- l-r-at.nnžt s'_4c/j) z o!1 '/" s^-t'L5et'el.,oezi-)a*4,Č oy'e_t+ž,-as4a.
ttuo tn-o-s,l oac'a,4 *l #s-Le*z-c .-

42 Dts t -e4-- o L - i ,t 't-- u.-uz-i .-L o /a c-/-.qeL,

Velice Vám děkuji za ochotu a za to, že jsté strávlli Váš drahocennl čas vyplněním tohoto
dotaznÍku' p eji vám'všL dobré a požehnané léto.

Antonín Fajstavr

Ml
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Dotazník k dÍplomové pr ci v rámci p íprovy snoubenc na manželství,

/StoužÍ laka ananymní padktad pra zjištění souěasné snoubenecké p ípravy

v pohraničním regionu/.

Prosil bych Vás g vyplnění p edloženého dotazníku. Formgu zaškrtnutí rrryberte odpovědi,
které jsou podle Vás nejvhodnější. Jestliže se vám jednotlivé otázkY a}, b}, c} zdají
nedostatečné, prosím Vás do kolonky bodu d} napsat Váš názor. Za vyplnění dotazníku
Vám mnohokrát děkuji.

1 - Kdy považujete za optimální začít se snoubenci p ípravu na manželství?
a) L rok p ed svatbou

b) 6 měsíc p e svatbou

c) L měsíc p ed svatbcu

,.,./ dY č 4*-Ž*, u 
,lri4' ,.w,ua.T,ť,uo

2 - Kolik setkání snoubeneck p ípravy považujete za optimální?

a) 6 setkání

b} 3 setkání

c) 2 setkání

u, d) Iť wLt

3_ V jakém časovém intervalu považujete setkání za optimální?

a) Po t' dnu

b) Po měsíci

e) Je jedno kdy

Í.l d} L,Ú t-í u-r. - 'ft1ct' ,'tí

4 - V p ípravě snoubenc využíváte možností pomoci zaškolen, ch laikrj z ad

fungujících manželství, psychologti, léka ri, právníkr , apod.?
z@

V al ano

b) ne

c) Pouze ve vyjímečn ch p ípadech

d)
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5 - Poskytujete snoubenc m nějakou formu dlouhodobější, tzv. vzdálené p ípravy na

manželství?

,f"l Ne

b) Ano

c} V p ípadě zájmu ano

d)

6 - Jak většinou chápou snoubenci niznam p ípravy na manželství?

a) Jako info p ed svatebním ob adem

ť ď Jako povinnost, kterou je nutno absolvovat

c) Jako obohacující rn znamn nezastupitelnr prvek

d)

7 - Projevili snoubenci během Vaší p ípravy zájem se po svatbě dále setkávat ?

a) Ano, se mnou

b} Ano, ve společenství s ostatními

v/ cl ne

d)

8 - Jak se v prriběhu p ípravy stavíte ke snoubenc m, když zjistíte, že uŽ spolu bydlí?

{mimo p ípady již trvalého soužití bez uzav ení manželství}

/a Nepovažuji za vhodné a taktní se tomuto vyjad ovat

b) Vysvětlím jim, jaké stanovisko v tomto p ípadě zaujímá katolická církev

c) odmítnu p ípravu, dokud nesjednají nápravu

d)
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9 = Jak postupujete v p ípravě snoubencri, když zjistíte, že se k sobě v bec nehodí?

t/ "l Je to jejich svobodná volba, kterou respektuji

b) Snažím se vhodn, m zprisobem je na to upozornit

c) Upozorním je drjrazně, že by bylo vhodné p ípravu prodloužit a s atek

alespo oddálit

d)

10 - odkud čerpáte materiály pro snoubeneckou p ípravu ?

a} Mám sv j postuP, verzi i scéná { prosím rozepište}

v/ b} Snoubencrjm se snažím sdělit nutné základy z dokumentrj

,, místní církve" { Čgr _P íprava nd syáfosf manželství 2001,

Směrnice Čstr pro p ípravu na sv tost mdnželsMív ČR 2010)

c) Zp sob p ípravy snoubencri jsem p evzal z jinlích hotov ch zdrojri

a osvědčil se mi {prosím rozepište}

d)

L! - Kterr ze zprisobri snoubenecké p ípravy preferujete?

a} P ednáškovy

-' Dialogickr

c) Formou ,, domácích tikolťt"
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12 - Doporučujete snoubenc m k prohloubení p ípravy nějakou literaturu?

a) Ano { jakou?)

b) Ne

c} V p ípadě jejich zájrnu

,J,

-/ d) f*rÍeu{uz.14,r4/u1 9 a<, ťoytra {**,ťť' *r*rinč { )

13 - Zmi ujete se v p ípravách o p íčinách vzniku manželskt ch krizí a o jejich

p edcházení?

b) Ne

c) Ne (je to rikol jinr ch profesí a institucí)

d)

14 - Probíráte základy p irozeného plánování rodičovství a antikoncepce?

u.,/ al Ano, alespo s nimi proberu základní informace

b} Ne, nepovažuji to za p edmět p ípravy snoubencťt

c) Zeptám se jich na názor a zájem, potom ano

d)

15 - Zmi ujete se snoubencrjm o v' chově dětí, jejich chybách a p edcházení jim, jak

z hlediska života zuíry a jejím p edávání, tak prakticki1m záleŽitostem?
/

!,' a) Ano

b) Ne

c) Zmi uji se pouze o otázkách p edávání a života z víry a jejich komplikacích
d)
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].6 = Zmi ujete se v p ípravě o komunikaci mezi manžely?

a) Ano

b) Ne

"/ 
,\ V p ípadě jejich zájmu ano

d)

L7 - Co si myslíte o drjvodech, které vedou nepraktikující k esťany mít k esťanskri

s atek?

a) Vrile rodič

b) Záležitost estetickéhoprožitku

,/ c) K esťanskri s atek je pro alespo jednoho z nich podvědomou samoz ejmostí

d)

18 - Na co kladete drjraz ohledně společného života v p ípadech smíšen' ch manželství?

a) Na uchovánívlastní víry a p esvědčení

,./ bl Na společné porozumění a toleranci

e} Na l chovu dětív k esťanském duchu

d)

L9 - Pozorujete na snoubencích snahu něco v nastávajícím manželství na sobě změnit?

,/ ,\ Ano
b) Ne

c) Z ídka kdy

d)
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20 " V čem dle Vás spočívá nep ipravenost snoubenc na manželství, když za Vámi

p ijdou? ( Prosím stručně charakterizovat'..}

-lwa,b w-i,^ ( r^**e''*) o-b ru'a-{s-ě*'*'

ut*rpre-

2l _ Myslíte si, že má na p ípravu snoubenc vliv i jejich farnost. Když ano, tak v jakém

smysl u ?{Prosím stručně charakterizqvat.,.)

22 - Co si myslíte o tom, jak by bylo nejlépe se p ipravit na manželství?

(Prosím stručně charakterizovat.'.}

."Le Á-*, ^' ťo&'á' *j'^'o*'-{'

* 4/r^&.Í ",M&b

23 - Považujete za vhodné, nabídnout mládeži ve farnosti formy vzdálené a blízké

p ípravy na manŽelství, když eno, tek jakou forrnou?

( Prosím stručně charakterizovat'., )

1^,e ,i.^ u Ť"*Í4,í 4v 44 11" ,;"rÍt,?944 11"q'
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24 * Považujete za vhodné lryužít možnosti zaškolen' ch laikri? Když ano, tak v jaké

podobě a v jakém rozs'ahu?

(Prosím stručně eharakterizovat... )

z3' - Jaké ie z' Vaší práxě po adí četností snoubeneck ch pár ?

a) oba katolíci pok tění,,L",

Jeden - katolík poklttěnri a druhr/ - nepok Ť:ěnÝ oZ" ,

Jeden - katolík pok těnr a druh' - nekatolík pok těnr ,,3"

tj, L-2-3

b) ?-r
e) s

26 - Liší se p íprava, když jsou oba praktikující katolíci, nebo je jeden katolík a druh'

nepokiltěn' , anebo oba nepraktikující katolíci?

cL4/1/<9 - n..,;@ *'' 'n"'* 'qn't /aá ?b

\rr/ke{. c> "4:^f
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27 - Co během Vaší p ípravy snoubenci neivíce oce uií anebo považuií pro sebe za

dťltežité?
! 

^6-9t'*,q 7o '*"'e'tt "A *d

4Í -,;/* ,Y*
.ux.r, f&'t'itt*

e

Č*k 4A4'/1'L zC

Velice Vám děkuji za ochotu a za to, Že jste strávili Váš drahocenn' čas vyplněním tohoto

dotazníku. P eii Vám vše dobré a poŽehnané léto'

Antonín Falstavr
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Dotazník k diplomové pr ci v r mci p ípravy snoubenc na manželství.

/SIouží iako anonymní podktad pro zjištění saučasné snoubenecké p ípravy

v pohraničním regianu/.

Prosil bych Vás o vyplnění p edloženého dotazníku. Formou zaškrtnutí lryberte odpovědi,

které jsou podle Vás nejvhodnější. Jestliže se vám jednotlivé otázkY a), b}' c) zdají
nedostatečné, prosím Vás do kolonky bodu d} napsat váš názor. Za vyplnění dotazníku
Vám mnohokrát děkuji.

r-r^n^

Q-r- Kdy považujete za optimální začít se snoubenci p ípravu na manžetství?

a) 1 rok p ed svatbou

X 6 měsíc p e svatbou

c) ]. měsíc p ed svatbou

d)

ir:*
l 2 / Kolik setkání snoubenecké p ípravy považujete za optimální?L-/ /

X. setkání

b) 3 setkání

c) 2 setkání

d)

{'-
í s- iV jakém časovém intervalu považujete setkání za optimální?
l/\-/

a) Po tridnu

,( Po měsíci

c) Je jedno kdy

d)

F:
I

l qI V p ípravě snoubenc využíváte možností pomoci zaškolen'ich laikri z ad\/
fungujících manželství, psycholog , léka , právník , apod.?

a) ,zano
Hne
c) Pouze ve vyjímečnlich p ípadech

d)



x1-

( 5 ) Poskytujete snoubencrim nějakou formu dlouhodobější, tzv. vzdálené p ípravy na

manželství?

fw"
b) Ano

c) V p ípadě zájmu ano

d)

G; Jak většinou chápou snoubenci t znam p ípravy na manželství?

ko info p ed svatebním ob adem

Jako povinnost, kterou je nutno absolvovat

c) Jako obohacující rn znamny nezastupitelnrí prvek

d)

/
\
i

7 - JProjevili snoubenci během Vaší p ípravy zájem se po svatbě dále setkávat ?

a) Ano, se mnou

b) - Ano, ve společenství s ostatními

í""
d)

/í ''',
/'.
/ 8 _ 

).lak se v prriběhu p ípravy stavíte ke snoubenc m, když zjistíte, že už spolu bydlí?

\/
(mimo p ípady již trvalého soužití bez uzav ení manželství}

,/
X Nepovažuji za vhodné a taktní se tomuto vyjad ovat

b) Vysvětlím jim, jaké stanovisko v tomto p ípadě zaujímá katolická církev

c) odmítnu p ípravu, dokud nesjednají nápravu

d)



rb
zta. 

-/\
( s )tak postupujete v p ípravě snoubenc , když zjistíte, že se k sobě vrjbec nehodí?

- {re to jejich svobodná volba, kterou respektuji

b) Snažím se vhodn, m zprisobem je na to upozornit

c) Upozorním je drjrazně, že by bylo vhodné p ípravu prodloužit a s atek

alespo oddálit

d)

('í-y odkud čerpáte materiály pro snoubeneckou p ípravu ?

a} Mám sv j postUF, verzi i scéná ( prosím rozepište)

,/
X Snoubencrim se snažím sdělit nutné základy z dokumentri

,, místní církve" ( ČBK _P íprava na sv tost manželství 2007,

iměrnice Čsx pra p ípravu na sv tast manželswív Čn 2u0)

c} Zprisob p ípravy snoubenc jsem p evzal z jin ch hotov ch zdroj

a osvědčil se mi ( prosím rozepište)

d)

-\( LL ) Kteď ze zprisobri snoubenecké p ípravy preferujete?
\___-,'

a) -.P ednáškov'í

X. DialogicklÍ

c) Formou ,, domácích rjkoltj"



r\
-t/l( LL _ Doporučujete snoubencrim k prohloubení p ípravy nějakou literaturu?

\ --t/

a) Ano (jakou?)

b') Ne

X' 
p ípadě jejich zájmu

d)

/-i

l d - Zmi ujetesevp ípravách o p íčinách vzniku manželsk,ích krizíao jejich

p edcházení?

a) Ano

;q|rrr"
c) Ne (je to kol jin,Ích profesí a institucí)

d)

( t+ - Probíráte základy p irozeného plánování rodičovství a antikoncepce?
,/

\ť nno, atespo s nimi proberu základní informace
/nb) Ne, nepovažuji to za p edmět p ípravy snoubenc

c) Zeptám se jich na názor a zájem, potom ano

d)

(', - Zmi ujete se snoubencrim o rn chově dětí, jejich chybách a p edcházení jim, jak
ir
I z hlediska života z víry a jejím p edávání, tak praktick m záleŽitostem?

KAno
b) Ne

c) Zmi uji se pouze o otázkách p edávání a života z víry a jejich komplikacích

d)



Kí

l' 18\,-
!l
\/

fru - Zmi ujete se v p ípravě o komunikaci mezi manžely?
(_l

a) Ano

b) Ne

}Ú p ípadě jejich zájmu ano

d)

7 - Co si myslíte o dtivodech, které vedou nepraktikující k esťany mít k esťansk,

s atek?

a} Vrile rodič

b) Záležitost estetickéhoprožitku
*r"sťansk' s atek je pro alespo jednoho z nich podvědomou samoz ejmostí

d)

Na co kladete drjraz ohledně společného života v p ípadech smíšen, ch manželství?

'a) 
'Na 

uchování vlastní víry a p esvědčení

X Na společné porozumění a toleranci
c) Na v chovu dětív k esťanském duchu

d)

Pozorujete na snoubencích snahu něco v nastávajícím manželství na sobě změnit?

a) Ano

b)- Ne

ď .-Z ídka kdy

d)

(u,



XI
2a - V čem dle Vás spočívá nep ipravenost snoubenc na manželství, když za Vámi

p ijdou? { Prosím stručně charakterizovat...)

J Tzo\i L/e

21, - Myslíte si, že má na p ípravu snoubencri vliv i jejich farnost. Když ano, tak v jakém

smysl u ?(Prosím stručně cha rakterizovat... )

\*CE +?O

22 - Co si myslíte o tom, jak by bylo nejlépe se p ipravit na manželství?

( Prosím stručně cha ra kterizovat... )

V Táb(M{

23 - Považujete za vhodné, nabídnout mládeži ve farnosti formy vzdálené a blízké

p ípravy na manželství, když ano' tak jakou formou?

(Prosím stručně charakterizovat... )

\-(/ TíL \ P É\b? ? k.'l /'1 
'1.



24 - Považujete za vhodné využít možnosti zaškolen, ch laikri? Když ano, tak v jaké

podobě a v jakém rozsahu?

( Prosím stručně chara kterizovat... )

u .P'Lip,*\t B 't{n" 1

25 - JakÉ je z Vaší praxě po adí četností snoubeneckt ch pár ?

a) oba katolíci pok tění,,1",

Jeden - katolík pokftěnt a druht - nepok těny ,,2",

Jeden - katolík pok těn' a druh' - nekatolík pok těn ,,3"
tj.1-2-3
-/

>( z-1-3
c) 3

26 - Liší se p íprava, když jsou oba praktikující katolíci, nebo je jeden katolík a druh'
nepok tění anebo oba nepraktikující katolíci?

ŤX

D Le Ů ru)>lLB C ]-
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Dotazník k diplomové pr ci v r mci p ípravy snoubenc na manželství.

/$gažíiako anonymní podklad pro zjÍštěnÍ současné snoubenecké p íprevy

v pohraničním regionu/.

Prosil bych Vás o vyplnění p edloženého dotazníku. Formou zaškrtnutí vyberte odpověďi,

které isou podle Vás nejvhodnější. Jestliže se vám iednotlivé otázky a}, b}, c} zdají

nedostatečné, prosím Vás do kolonky bodu d} napsat Váš názor. Za vyplnění dotazníku
Vám mnohokrát děkuii.

1 _ Kdy považujete za optimální začít se snoubenci p ípravu na manželství?

a) 1 rok p ed svatbou

b) 6 měsícrj p e svatbou

c} 1 měsíc p ed svatbou

d} 6 měsíc ie optlmální, ate když jsou to alespo 3 měsíce tak ie to dobré

2 - Kolik setkání snoubenecké p ípravy považujete za optimální?

a} 6 setkání

b) 3 setkání

c) 2 setkání

d) 6 setkání je minimum. Menší počet je jen taková nouzovka, aby se učinilo

alespo papínování.

3- V jakém časovém intervalu považujete setkání za optimální?

a) Po ddnu nebo po ětrnácti dnech. Je to otázka t eba směn v práci snoubenc .

b) Po měsíci

c) Je |edno kdy

d)

4 - V p ípravě snoubencrj vyuŽíváte možností pomoci zaškolenr ch laik z ad

fungujících manže}ství, psychologti, léka , právníkti, apod.?

a) ano

b} Ne' Zatím isem }ich nikdy nepouŽil, i když by to moh}o blt dobré. VyuŽívám

toho, že jsem byl sárn 32 }et ženatr
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c) Pouze ve wjímečn' ch p ípadech

d)

5 - Poskytujete snoubencrim nějakou formu dlouhodobější, tzv. vzdálené p ípravy na

man elstvÍ?

a) Ne

b) Ano
c} V p ípadě zájmu ano
ď)

6 - Jak většinou chápou snoubenci v' znam p ípravy na manželství?

a} Jako lnfo p ed svatebním ob adem

b) Jako povinnost, kterou je nutno absolvovat
c} }ako obohacuiící vrznamn nezastupitetnr prvek

ď}

7 - Projevili snoubenci během Vaší p ípravy zájem se po svatbě dále setkávat ?

a) Ano, se rnRou

b) Ano, ve společenství s ostatními
c) Ee
d} len v jimečně, ale prakticky se to neuskuteěnilo.

8 - Jak se v prriběhu p ípravy stavíte ke snoubenc m, když zjistíte, že už spolu bydlí?

(rnirno p ípady již trvalého soužití bez uzav ení manže}ství},q

a} Nepovažuji za vhodné a taktní se tomtrto vy}ad ovat
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b) Vysvětlím jim, jaké stanovisko v tomto p ípadě zaujímá katolická církev

c} odr-nítnu p ípravtr, dokud nesjednají nápravu

d} Pokud ti lidé nejsou praktikující vě ící, je zbytečné o tom nějak více hovo it.
Řekl bych, že je to dnes u rnladrch lidí samoz ejmost, kterou považují za

p irozenou pro zjištění zda se k sobě hodí. Chybí jim obavy z nechtěného
početí.

9 - Jak postupujete v p ípravě snoubenc , když zjistíte, že se k sobě vribec nehodí?

a} Je to ieiich svobodná volba, kterou respektuii
b) Snažím se vhodn' m zp sobem je na to upozornit

c} Upozorním ie drirazně, že by bylo vhodné p ípravu prodloužit a s atek

alespo oddálit

d)

10 - odkud čerpáte materiály pro snoubeneckou p ípravu ?

a} Márn svtii postup, verzi i scéná ( prosím rozepište}

b} Snoubencrjm se snažím sdělit nutné základy z dokumentrj

,, rnístnÍ církve" ( Čgx -P ípravc na sv tost manželství 2aa7,

Sněrnice Čex pro p íprnvu na svétost manželstvÍ v Čp 2o1o}

c) Zpťrsob p ípravy snoubencri jsem p evzal z jinr ch hotorn ch zdroj

a osvěděil se ml ( prosím rozepište)

d) lng. Aleš opatrnr : P íprava na manželství a mé vlastní zkušenosti

z d}ouholetého manželství. Velice zdtiraz uii, že pro rn chovu nové generace je dti}ežité

celoživotní manželství, která p ináší radost i v době, kdy se děti osamostatní a rodiče

z stanou sami. Zd raz tlji take, že pro zachování manže}ství je t eba vynakládat trvalé tisilí,

zejména v době obtíží.
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11 - Kterrf ze zpr]sobrj snoubenecké p ípravy preferujete?

a) P ednáškovy

b} Dialogick . Ale dost často ie to hodně moie samomluva.
c} Formou,, domácích tikol l'

12 - Doporučujete snoubenc m k prohloubení p ípravy nějakou literaturu?

a} Ano ( iakou?}. Pět iazyk lásky.

b) Ne

c} V p Ípadě ieiich zájmu

ď)

13 - Zmi ujete se V p ípravách o p íčinách vzniku manželsk ch krizí a o jejich

p edcházení?

a) Ano
bI Ne

c) Ne (je to rikol jinl ch profesí a institucí)
d)

L4 - Probíráte základy p irozeného plánování rodičovství a antikoncepce?

a} Ano, alespo s nimi probertt základní informace

b} Ne, nepovažuii to za p edmět p íprarry snoubenc
e} Zeptám se jich na názor a zájem, potom ano

d)
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15 - Zmi ujete se snoubencrim o rn chově dětí, jejich chybách a p edcházení jim, jak

z hlediska života z víry a jeiím p edávání, tak praktíck' m záležitostem?

a) Ano

b) Ne
c) Zmi uji se pouze o otázkách p edávání a života z víry a jejich komplikacích
d} opakovaně. Snažím se je p esvěděit, že to je jejich hlavní tikol v manželství.6e

musí děti vést nejen ke svobodě, ale také ke kázni. Že musí dětem věnovat
hodně svého času a byt s nimi.

16 - Zmi ujete se v p ípravě o komunikaci mezi manžely?

a) Ano
b) Ne

c} V p ípadě iejich záimu ano

d)

L7 - Co si myslíte o drjvodech, které vedou nepraktikující k esťany mít k esťansh

sriatek?

a} Vrjle rodičrj

b) Zá}ežitost estetickéhoprožitku
c) K esťansk, s atek je pro alespo jednoho z nich podvědomou samoz ejmostí
d} Je to n zné, ale snažím se je povzbudit v p esvědčení, že je to dťrležité, rn#li

rnanželství vytrvat

18 - Na co kladete dr3raz ohledně společného života v p ípadech smíšen' ch manželstvÍ?

a} Na uchování vlastní víry a p esvědčení

b} Na spoleěné porozumění a toleranci
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c) Na vr chovu dětí v k esťanském duchu

d)

19 - Pozorujete na snoubencích snahu něco v nastávajícím manželství na sobě změnit?

a) Ano

b) Ne

c} Z ídka kdy, isou v té době většinou zamilovaní a to ovliv uje jejich jednání.

d)

?a - V čem dle Vás spočívá nep ipravenost snoubencrj na manželství, když za Vámi

p ijdotr? ( Prosím stručně charakterlzovat...}. Myslím,že se necítí nep ipraveni, ale
vědí, že se tato p íprava musí absolvovat. Většinou však jejich zájem roste a chodí na
p ípravt"t ochotně.

2L - Myslíte si, že má na p ípravu snoubencrj vliv i jejich farnost. Když ano, tak v jakém

srnys}u?(Prosím stručně charakterizovat...}. V našich poměrech nerná. Je to
uÍjimďná událost, o které se rnoc neví. l snoubenci br vají ve farnostÍ neznámí.

22 - Co si rnyslíte o tom, jak by bylo nejlépe se p ípravit na manželství?
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(Pr.osírn stručně charakterizovat... }

23 - Považujete za vhodné, nabídnout mládeži ve farnosti formy vzdálené a blízké

p ípravy na manželství, když ano, tak jakou formott? Pokud ie komu, tak ano. Je
pravda, že mladí lidé si v těchto věcech nenechávají moc radit od starších lidí. Řídí se spíše

názory svych vrstevníkri. Když se ale ztiěastní nějak'ich takorn ch kurz , které mají kva}itu, pak
jim to jistě prospěje.

(P rosírn stručně charakterizovat... )

24 - Považujete za vhodné využít možnosti zaškolen'Ích laikrj? Když ano, tak v jaké

podobě a v iakém rozsahu? Prď ne. Na rozdíl od kněží maií už v manželství své

zkušenosti a jsou proto asi více bráni.

( Prosírn stručně charakterizovat... }
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25 - Jakě jez Vaší praxe po adí ěetností snoubeneckrich párti?

a} oba katolíci pok tění,,1'',

Jeden _ kato}ík pok těnr a druh' * nepok tě*y ,,2u,

Jeden _ katolík pok těn'Í a druht - nekatolík pok těn ,,3"
rj. t-2-3

bl 2-1-3
c)3

26 - Liší se p íprava, když jsou oba praktikující katolíci, nebo je jeden katolík a druhr

nepok těn , anebo oba nepraktlkující kato}íci? Nepamatuii se, zda isem se s dvěma
snoubenci, oběma prakti k uiícím i vt}bec setkď-.

27 - Co během Vaší p ípravy snoubenci nejvíce oce ují anebo považují pro sebe za

drj}ežité? Když se hovo í o prob}émech, se kten d se rnanželé setkávaií a iak by se

měly ešit. Myslím, že je pro ně drjležité to, že mám dlouhodobé zkušenosti s životem
v manže}stvi.

Velice Vám děkuji za ochotu a za to, že jste strávili Váš drahocennt čas Wplněním tohoto
dotazníku. P eii Vám vše dobré a požehnané léto.

Antonín Fa}stavr

tb? r{ ',t{i_
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Dotazník k diplomové práci v rámci p ípravy snoubenc na manželství.

/Sloužíjoko anonymní podklad pro zjištění současné snoubenecké p ípravy

v pohraničnÍm regionu/.

Prosil bych Vás o vyplnění p edloženého dotazníku. Formou zaškrtnutí vyberte odpovědi,
které jsou podle Vás nejvhodnější. Jestliže se vám jednotlivé otázky a), b), c) zdají
nedostatečné, prosím Vás do kolonky bodu d) napsat Váš názor. Za vyp!nění dotazníku
Vám mnohokrát děkuji.

1 - l(dy považujete za optimální začít se snoubenci p ípravu na manželství?
a) 1 rok p ed svatbou

'_*"t 
6 měsícťr p e svatbou

c) 1 měsíc p ed svatbou

d)

2 - l(olik setkánísnoubenecké p ípravy považujete za optimální?

a) 6 setkání
b) 3 setkání
c) 2setkání , 16;i "[L;'jo'tre(+ 

-Ť' Wl'l,r-^

3- V jakém časovém intervalu považujete setkáníza optimáIní?

a) Po tydnu

b) Po měsíci

:l $iť""r['' 2p.'.É," Í Lg lpp h u,Í Wq C't*"l

4 - V p ípravě snoubencri využíváte možností pomoci zaškolen1ich laikri z ad

fungujících manželství, psychologťr, léka , právníkťr, apod.?

a) ano

b) ne

X. Pouze ve vyjímečnrich p ípadech

d)
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5 _ Poskytujete snoubencrjm nějal<ou formu dlouhodobější, tzv.vzdálené p ípravy na

manželství?

*'(Ne
b) Ano

c) V p ípadě zájmu ano
d)

6 - Jak většinou chápou snoubenci v1iznam p ípravy na manželství?

a) Jako info p ed svatebním ob adem
b) Jako povlnnost, kterou je nutno absotvovat

}( Jako obohacu jící vyznamny nezastupiteln prvek
d)

7 - Projevili snoubenci během Vaší p ípravy zájem se po svatbě dále setkávat ?

a) Ano, se mnou

b) Ano, ve spoIečenství s ostatními

ts) ne

d)

8 _ Jak se v pr běhu p ípravy stavíte ke snoubenc m, když zjistíte, že užspolu bydlí?

(mimo p ípady již trvalého soužití bez uzav ení manželství)

a) Nepovažuji za vhodné a taktníse tomuto vyjad ovat

u Vysvětlím jim, jaké stanovisko v tomto p ípadě zaujímá katolická církev
c) odmítnu p ípravu, dokud nesjednají nápravu
d)



)žt#>

Jak postupujete v p ípravě snoubenc , když zjistíte, že se k sobě v bec nehodí?

a) Je to jejich svobodná volba, kterou respektuji

E Snažím se vhodnrim zp sobem je na to upozornit
c) Upozorním je drjrazně, že by bylo vhodné p ípravu prodloužit a s atek

alespori oddálit

d)

10 - odkud čerpáte materiály pro snoubeneckou p ípravu ?

t
/1,
í).
r'\

?.'
\"

b)

,, místnícírkve" ( Čgr _P íprava no sv tost monželstvÍ 2007,
Směrnice Čgt< pro p ípravu na sv tost manželství v Čn zorc1

c) Zp sob p ípravy snoubenc jsem p evza| z jln1ich hotov1ich zdrojr)

a osvědčil se mi ( prosím rozepište)

d)

Lt - Kter ze zpťtsob snoubenecké p ípravy preferujete?

a) P ednáškov1i
'>ld DiaIoglck

c) Formou ,, domácích ukolri"

)al



Ž1
12' Doporučujete snoubencrjm k prohloubení p ípravy nějakou literaturu?

a) Ano (jakou?)

){'"

c) V p ípadě jejich zájmu

d)

13 - Zmi ujete se v p ípravách o p íčinách vzniku manže!skrich krizí a o jejich

p edcházení?

;a(. Ano

b) Ne

c) Ne (je to rjkol jinrich profesí a institucí)

d)

14 - Probíráte základy p irozeného plánování rodičovství a antikoncepce?

j#' Ano, alesporŤ s nimi proberu základní informace
b) Ne, nepovažuji to za p edmět p ípravy snoubenc
c) Zeptám se jich na názor a zájem, potom ano
d)

L5 ' Zmiliujete se snoubencrjm o v1Íchově dětí, jejich chybách a p edcházeníjim, jak

z hlediska života z víry a jejím p edávání, tak praktick1im záležitostem?

"!t Ano

b) Ne

c) Zmi uji se pouze o otázkách p edávánía života zvíry a jejich komplikacích
d)
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L6 ZmirŤujete se v p ípravě o komunikaci mezi manžety?

r--a( Ano

b) Ne

c) V p ípadě jejich zájmu ano
d)

17 - Co si myslíte o dťrvodech, které vedou nepraktikující k esťany mít k esťansk,

s atek?

a) Vrj!e rodič

b) Záležitost estetickéhoprožitku
c) K esťansk s atek je pro alespo
d) T"\ Ů/ i ve-" ; 

'{,. 
\í(Ň

h"' íj S b: {- ,d

jednoho z nicJ'r podvědomou samoz ejmostí
kos++lE I foc,L; 7.a L-\,

18 Na co kladete drjraz ohledně společného života v p ípadech smíšen ch manželství?

a) Na uchovánívlastní víry a p esvědčení
b) Na společné porozuměnía toleranci
}( Na v1ichovu dětí v k esťanském duchu
d)

Pozorujete na snoubencích snahu

a) Ano

b) Ne

.ě( Z ídka kdy

d)

něco v nastávajícím manželství na sobě změnit?19-
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20 - V čem dle Vás spočívá nep ipravenost snoubenc na manželství, když za Vámi

2L - Myslíte si, že má na p ípravu snoubenc vliv ijejich farnost. Když ano, tak v jakém

smyslu?( Prosím stručně cha rakterizovat... )

23 - Považujete za vhodné, nabídnout mládeži ve farnosti formy vzdálené a blízké

p ípravy na manželství, když ano, tak jakou formou?

(Prosím stručně charakterizovat...)

/rzU //)r".or (r t

p ijdou? ( Prosím stručně charakterizovat...)

J, s+J l, ^ 
Lnrs- l daď,ffi ( /t-,--dL'-,- .* ď- /L

}a-u ,,5,{Lrfiu,^.- .4'-OM ,ťLa*t
?ÝWk 4&o*u, 

j' Ť fu ťťÍ- @'
ilo @l ,- b rr-r'{-ď fr"n;&-fu A

(o,*% )
b * 4ď ,&.-rí,

, Ubr, /rr rsl|^.,s U, /r^-L%. , /ié:u'' ''' - 4/'
4iunt pnt"";e(u /zŤr-,^4rtv 'rarlu-",#) -- (uuaÁ:

Co si myslíte o tom, jak by bylo nejlépe se p ipravit na manželství?

(Prosím stručně charakterizovat...)

p*u*.*,' .r{^;t .

?W+^L' nn . W.r^(- .,.q^'y' n- n'..i^^
/f"4/-"*a"-: W\' /r"LU-,,- rt*-,ni Cr4[r.-.

1t*;,n-''/ /Y;ď,))^-, r- 4*r, I ,;
i{"

r,
r

^&al-l') {

4-I rla h,L" ču"-a l- ,4r .** /r,;4,(
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24 - Považujete za vhodné vyuŽít moŽnostl zaškolenrich laik ? Když ano, tak v jaké

podobě a v jakém rozsahu?

( Prosím stručně charakterizovat...)

.š ,/-j.r-,-* 4*Ť-v 8Á'Á"*'"*nÁ t,ti 4-ť Í "?L //4-.*;,""*vl

t'tL.^- 1y"..-/-"'* /a' ,4-i4 .

'h /;au 7^:!l"* 7s<n-.-'(,'^.-'- 4o,1-* vť"4-ťr1

25 - Jaké je z Vaší praxe po adí četností snoubeneckrich párri?

a) oba katolíci pok téní ,,L",
Jeden - katolík pok těntí a druh,i - nepok těny ,,2",
Jeden - katolík pok těn1i a druh _ nekatolík pok těny,,3"
tj.1"-2-3

b) 2-L-3
c) 3

26 - Liší se p íprava, když jsou oba praktikující katolíci, nebo je jeden katolík a druh
nepok těny, anebo oba nepraktikující katolíci?

6rk l^/,"),h&F *, a-,i/ c-r e4/U-- íe" I',
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27 - Co během Vaší p ípravy snoubenci nejvíce oce ují anebo považují pro sebe za

d ležité?

frrr-:,* { ,r"r/u ť, t' ,'rr'^j l

Velice Vám děkuji za ochotu a za to, že jste strávili Váš drahocenny čas vyplněním tohoto
dotazníku. P eji Vám vše dobré a požehnané léto.

Antonín Fajstavr


