Zoznam otázok, ktoré j e dobré prebrať s predchodcom pri preberaní novej farnosti.

FARSKÉ SPOLOČENSTVO
Celková náboženská skladba obce (mesta)? Na akej
úrovni je ekumenická spolupráca?
Národnostná a rasová skladba farnosti? Jestvujú v
tejto oblasti napätia? Špecifiká?
Aká je celková atmosféra farnosti?
Aká je nálada voči RKFÚ?
Sú vo farnosti bohoslovci? Koľkí?
Aká je úroveň spolupráce veriacich na celkovom
živote farnosti?
Sú vo farnosti spoločenstvá? Aké? Aké sú s nimi
skúsenosti? Jestvujú kontaktné osoby na tieto
spoločenstvá? Aké sú bezprostredné kontakty týchto
spoločenstiev s farárom?
Podieľajú sa jednotlivé hnutia a spoločenstvá na
pastorácii farnosti? Ako?
Aké iné pastoračné aktivity laikov sú vo farnosti?
Sú vo farnosti rehole? Ako sa podieľajú na celkovej
pastorácii?
Jestvuje vo farnosti pastoračná rada? Ako funguje?
Aký je jej štatút?
Aký je kontakt farára s rodinami?
Kedy sa slávi titul kostola? Výročie posvätenia
chrámu?
Kedy je vo farnosti celodenná poklona? Akou formou
prebieha?
Sú vo farnosti práve rozbehnuté nejaké pastoračné
projekty a programy?
Je na fare domáca gazdinka (gazda)?
Aké sú možnosti stravovania farára? Ako sa strava
platí?
Ako v praxi vyzerajú farské oznamy a čo všetko sa v
nich oznamuje?
Mestský úrad:
Aký je postoj k fare?
Jestvuje spolupráca? Cez koho? Akým spôsobom?
Miestne podniky a inštitúcie:
Aké sú vo farnosti?
Aký je postoj k fare?
Jestvuje spolupráca? Ako? Cez koho?
Ako prebieha,spolupráca s lekárskou sférou
(psychológ, atd'.)?
FARNOSŤ - EKONOMIKA
Počet katolíkov vo farnosti?
Priemerná návštevnosť kostola?
Postoj veriacich k liturgii?
Sú v majetku farnosti kultúrne pamiatky? Sú
evidované? Aké povinnosti a zvláštnosti sa k nim
viažu?
Farská budova:
Pozemková daň?
Inkasné poplatky? Koľko v priemere?
Zariadenie - inventár?
Nutné investície v súčasnosti? Je treba niečo urobiť?
Je pri fare záhrada? Kto sa o ňu stará? Je v prenájme?
V neprítomnosti farára (cez dovolenku) kto má kľúč
od fary? Kŕmenie psa, polievanie kvetov,
záhrady...?
Kostol:
Koľko je vo farnosti kostolov? Kaplniek?
Sú v kostoloch poplašné zariadenia? Aké majú kódy?
Kto každý pozná kód?
Inkasné poplatky - koľko?
Sú na kostole hodiny? Kto sa o ne stará?
Ako funguje zvonenie?
Aký je priemerný zvonček? Akou formou sa vyberá?
Aký je stav kostola - sú nutné opravy? Investície?
Kostolník - ako sa javí? Spôsob platenia a výška
platu?
Organista - ako sa javí? Spôsob platenia a výška
platu?.
Je pri kostole spevokol? Aká je oň starostlivosť?
Miništranti - forma odvádzania podielu z intencií?
Starostlivosť o spoločenstvo?
Časné majetky:
Jestvuje vo farnosti ekonomická rada? Aký má štatút,
spôsob voľby, formu fungovania?
Ako prebieha počítanie peňazí zo zvončeka, z ofier, zo
zbierok?

Aká je účinnosť vyučovania náboženstva?
Stav financií farnosti - hotovosť, účet, vkladné
Funguje katechéza dospelých? Ako?
knižky? Heslá knižiek a čísla účtov?
Funguje vo farnosti koordinovaná evanjelizačná
Je farnosť zadĺžená?
činnosť? Ako? Kto ju realizuje?
Bežný účet - kto má ešte podpisový vzor? Osvedčil
sa dotyčný?
SVIATOSTI
Fundácie? Ako je to s fundačnými omšami: slúžia
KRST:
sa? Kedy? Kde je to zaznamenané?
Akou formou sa vysluhuje? V omši? Ako často?
Majetky - sú hotové? Je niečo ešte neisté?
Patria farnosti aj nejaké budovy - v akom sú stave? Aké podmienky sa žiadali pre pripustenie ku krstu?
Akou formou prebiehali krstné poučenia?
Využitie?
Prenájom - u koho? Aké sú priemerné príjmy? Aký Vydávala fara pamiatky na krst, alebo niečo podobné?
Sú vo farnosti katechumeni? Akou formou sa
je spôsob platenia prenájmu?
pripravujú? V akom štádiu prípravy sú? Existuje ich
Má farnosť vlastné ekonomické aktivity?
zoznam? Boli liturgickí prijatí za katechumenov?
Sú nutné investície? Prebieha výstavba nejakého
Berie sa štóla - aká vysoká?
objektu?
Ofery - farské: kedy? Akým spôsobom? Aký je kľúč EUCHARISTIA:
V akom veku chodia deti na 1. sv. pr.?
na ich delenie?
Sú vo farnosti zvláštne zbierky? Sú povolené ABÚ? Ako sa pripravujú? Aké sú kritériá pripustenia k
sviatosti?
Administratíva:
Kedy sa vysluhuje 1. sv. pr.? Sú s tým spojené špecifiká
Sú poradcovia - daňový, právny, stavebný?
(jednotné oblečenie detí, ...)?
Je vo farnosti administratívna sila - pomáha niekto
Ako prebieha príprava dospelých na prijatie eucharistie?
v tejto oblasti?
Sú vo farnosti dospelí v štádiu prípravy?
Kde je farský archív? V akom je stave?
Koľko detí a koľko dospelých v priemere ročne pristúpi
Je na fare farská knižnica? Požičovňa
k 1. sv. pr.?
katechetických pomôcok? V akom stave je
SV. OMŠA
evidencia?
Ako a kedy bývajú bežne sv. omše? Kde všade sa
V akom stave sú matriky? Netemere?
slúžia?
Tlačoviny:
Ako sa odoberajú KN? Koľko kusov? Ako sa platia, Modlí sa niečo pred sv. omšou, po nej?
Ako sa zapisujú intencie? Ako sa vyučtovávajú? Výška
predávajú, distribuujú?
intencie?
Predávajú sa vo farnosti cez RKFU aj iné tlačoviny?
Sú v niečom špecifické: polnočná sv. omša a vianočné
Ktoré? Akým spôsobom?
slávnosti? Veľkonočné trojdnie a vigília vzkriesenia?
S ktorými firmami sa spolupracuje pri distribúcii
O koľkej hodine sa slávi Veľkonočná vigília?
tlačovín?
POBOŽNOSTI
FILIÁLKY
Pobožnosti - v nedeľu poobede? Na prvý piatok, prvú
Koľko? Ako často sa tam slávia sv. omše?
nedeľu?
Máj a október? Jún (B. Srdce)?
Národnostná a rasová skladba filiálok? Jestvujú v
tejto oblasti napätia? Špecifiká?
Ako sú navštevované?
Celková náboženská skladba filiálok? Na akej
Procesia na vzkriesenie?
úrovni je ekumenická spolupráca?
Procesia na Božie Telo? Ottáriky?
Vysluhujú sa na filiálkych sviatosti? Ktoré? Ako?
Procesia na Najsv. Srdce Ježišovo?
Ako často?
Sú vo farnosti zvláštne pobožnosti (púte, atd'.)?
Majú filiálky vlastné cintoríny?
BIRMOVANIE
Ako sa realizuje ekonomika filiálok?
Ako často vo farnosti býva birmovka?
Aká je celková atmosféra filiálok?
Pre aké vekové kategórie?
Sú na filiálke ľudia (subjekty), ktorých sa treba
Aké sú kritériá na pripustenie k sviatosti?
vyvaroval? Sú s niekým negatívne slúsenosti?
Ako prebieha príprava? Prebieha práve teraz? Kedy
Pozitívne?
bola (má byť) birmovka?
Aká je nálada voči RKFÚ?
MANŽELSTVO
Sú vo filiálkach spoločenstvá? Aké? Aké sú s nimi
Aká je príprava na sviatosť? Ako prebieha?
skúsenosti?
Ako sa vysluhuje sviatosť? Kedy?
Podieľajú sa jednotlivé hnutia a spoločenstvá na
Štóla-je? Ofera?
pastorácii? Ako?
POHREB
Sú vo filiálkach rehole? Ako sa podieľajú na
Koľko cintorínov je vo farnosti? Kde sú?
celkovej pastorácii?
Akým spôsobom sa určuje termín pohrebu?
Kedy sa slávi titul kostola? Výročie posvätenia
Pohrebné omše - sú? Kedy? Kritérium pre pohrebnú
chrámu?
omšu - kedy je a kedy nie je?
Je vo filiálkach celodenná poklona? Kedy? Akou
Štóla-je? Aká?
formou prebieha?
Ako sa honoruje organista, kostolník, miništranti?
POMAZANIE NEMOCNÝCH
DEKANÁT
Individuálne? Spoločne v kostole? Kedy? Ako?
Kedy a kde bývajú rekolekcie? Sú spojené s
Kedy sa chodí spoločne zaopatrovať po domoch?
obedom?
Aké je percento nezaopatrených zosnulých?
Má dekanát nejaké vlastné aktivity? Ako sa na nich SVIATOSŤ POKÁNIA
podieľajú farnosti?
Spovedá sa pred omšami? Kedy? Ako dlho?
Má dekanát svoj vlastný fond? Akým spôsobom sa
Chodí sa niekam vypomáhať spovedať?
doňho prispieva?
Spoveď pred prvými piatkami? Spoločná? Kto
Ako sa javí kňazské spoločenstvo v dekanáte? Aká
vypomáha?
je spolupráca s okolitými farnosťami? S ktorými? Sú spoločné spovede pred sviatkami? Ktorými? Ako sa
Aké sú záväzky tejto farnosti voči iným farnostiam?
realizujú?
A naopak?
Sú vo farnosti kajúcne pobožnosti? Kedy? Spájajú sa so
spoločnými spoveďami?
KATECHÉZA
Počet detí na náboženstve?
ODPORÚČANÉ OSOBY
Počet škôl? Aké sú vzťahy so školami?
Koho vo farnosti mi odporúčate? Kto má Vašu dôveru?
Sú vo farnosti cirkevné školy?
Sú vo farnosti ľudia (subjekty), ktorých sa treba
Počet hodín náboženstva?
vyvarovať? Sú s niekým negatívne slúsenosti?
Katechéti? Skúsenosti s nimi? Kedy a ako
prebiehajú rekolekcie katechétov?
Koľko náboženstva zostáva pre farára?

