
VPRAŠALNIK ZA IMPLEMENTACIJO SINODE V ŽUPNIJAH NA SLOVENSKEM 
Vprašalnik je anonimen. Prosimo za iskreno izpolnjevanje. 

 

SPOL:         . 

STAROST:         . 

ŽUPNIJA / KRAJ BIVANJA:       . 

 

1. Kako pogosto se udeležite svete maše? Ustrezno obkrožite. 

a) vsako nedeljo (ali pogosteje) 

b) večkrat letno 

c) samo ob največjih praznikih 

d) samo ob večjih družinskih slovesnostih (poroka, krst, pogreb…) 

 

2. Kaj Vas ovira, da k maši ne prihajate bolj pogosto? Izpolnite, če vaš odgovor iz prejšnje točke ni a). 

.                   . 

.                   . 

.                       . 
 

3. Katera trditev najbolje opisuje Vašo pripadnost domači župniji? Ustrezno obkrožite ali dopišite. 

a) v življenje župnije sem aktivno vpet in pogosto sodelujem 

b) imam se za povprečnega farana 

c) redno nisem vključen v življenje župnije, kadar me kje potrebujejo pa se rad odzovem 

d) sodelujem samo pri večjih slavjih, če je nujno potrebno (poroka, prvo obhajilo, birma…) 

e) .                        . 

 

4. Svoje župnijsko občestvo bi opisali kot: 

a) izredno tradicionalno, usmerjeno predvsem k ohranjanju verskih in krajevnih običajev 

b) skupnost ki sprejema različnost, živo občestvo odprto za različne profile ljudi 

c) prilagojeno za pastoralo starejšim, neprimerno za posredovanje vere mlajšim generacijam 

d) .                       . 

 

5. Ali menite, da se v Vaši župniji vsem omogoča dovolj možnost za sodelovanje in vključevanje? 

a) DA   b)    NE 

 

6. Za katere od spodaj navedenih trditev menite, da predstavljajo glavno vodilo v Vaši župniji? Ustrezno obkrožite ali 

dopišite, možnih je več odgovorov. 

a) Naj bo vse tako kot je bilo včasih in naj se nič ne spreminja! 

b) Vse okoli nas se spreminja, zato se mora tudi Cerkev spreminjate na način, da bo bolje odgovarjala na 

izzive današnjega časa! 

c) Cerkev se mora povsem zapreti in izolirati od modernih vplivov! 

d) Včasih je bilo vse boljše in v današnjem svetu mi nič ni všeč, tudi današnja Cerkev ne! 

e) Osebno sem mnenja, da Cerkveni voditelji nebi smeli posegati po dialogu z neverujočimi ali drugače 

verujočimi, saj bo to razvodenelo identiteto naše Cerkve. 

f) Cerkev ima danes zgodovinsko priložnost da prične proces preobrazbe, pa čeprav bi pri tem izguba veliko 

današnji vernikov, določenih privilegijev, moči in vpliva. 

g)                        . 

 
7. Kaj vidite kot največjo prednost župnijskega občestva ki mu pripadate? 

                   . 
                   . 
                   . 



8. Katere so po Vašem mnenju največje pomanjkljivosti župnije kateri pripadate? 

                    . 
                   . 
                   . 

 

9. Kako bi označili svoj odnos z župnikom? Ustrezno obkrožite ali dopišite. 

a) odnos je korekten, imam občutek, da lahko k njemu z lahkoto pristopim in mu predočim svoje poglede 

b) z župnikom komuniciram samo takrat, ko je to nujno (priprava na zakramente in podobno), ne čutim 

potrebe po pogostejši komunikaciji 

c) menim, da z župnikom ni možno kvalitetno komunicirati 

d)                        . 

 

10. Menite, da župniku lahko sporočite poglede in mnenja s področja življenja župnijske skupnosti? 

a) DA   b)    NE 

 

Če je Vaš odgovor NE ga utemeljite – kaj Vas pri komunikaciji z župnikom ovira? 

                   . 
                   . 
                   . 

 
11. Na katerem področju bi župnika pohvalili in kje bi izrazili kritiko? 

                    . 
                   . 
                   . 

 
12. V kakšni meri Vas liturgično in molitveno dogajanje v župniji uspe navdihniti in voditi v vsakdanjem življenju? 

Ustrezno obkrožite ali dopišite. 

a) pri sveti maši doživljam srečanje z živim Bogom 
b) pri mašah sodelujem iz navade, česa posebnega ne doživim 
c) maše in cerkvene pobožnosti imajo name odbojen vpliv, so dolgočasne in nepotrebne za moje življenje 
d)                        . 

 
13. Kaj bi župniku priporočili v zvezi z obliko in vsebino nedeljskih bogoslužij v Vaši župniji? 

                    . 
                   . 
                   . 

 
14. V čem vidite motivacijo za sklenitev cerkvene zakonske zveze? Ustrezno obkrožite ali dopišite. 

a) verujem, da je zakonska zveza med možem in ženo zakrament v katerem ima Bog pomembno vlogo, zato 
vidim v zakonski zvezi odločitev, da ta odnos gradim na Bogu 

b) ker so mi bile privzgojene tradicionalne krščanske vrednote se spodobi, da se tudi jaz cerkveno poročim 
c) cerkvena poroka je posledica pritiskov družine (družin), sicer bi se poročil (-a) samo civilno 
d) ne želim se cerkveno poročiti, saj v tem vidim samo formalnost in stroške, kvalitetno lahko živiva tudi brez 

tega zakramenta 
e)                        . 

 
  



15. Zakaj se po Vašem mnenju vse manj ljudi odloča za duhovniški ali redovniški poklic in kaj bi v naših župnijah 
lahko pripomoglo k večjemu odzivu? 

                    . 
                   . 
                   . 

 
16. Vprašanje za starše: Ali skrbite za redno vključenost svojih otrok v župnijske aktivnosti (verouk, sveta maša…)? 

a) DA   b)    NE 
 
17. Ali doma prakticirate družinsko molitev? Ustrezno obkrožite. 

a) vsakodnevno  b)    pogosto  c)    redko  d)    nikoli 
 
18. Če v domači župniji opažate vse manjši interes mladih za življenje po veri, kaj je po Vašem mnenju razlog za to? 

Ustrezno obkrožite ali dopišite, možnih je več odgovorov. 

a) Ne opažam zmanjšanega interesa mladih za življenje po veri, vsaj ne v primerjavi z mojo generacijo. 
b) Tradicionalne oblike ljudskih pobožnosti in verskih obredov mlade v današnjem času ne morejo pritegniti, 

potrebno je oblikovati in jim ponuditi nove vsebine. 
c) Duhovniki se v povprečju ne potrudijo dovolj, da bi v mladih vzbudili interes. 
d) Mladi so v današnjem času na splošno nezainteresirani za družbene vsebine, ki so jim na voljo, zato je 

težko pričakovati, da bi bila tu Cerkev kakšna izjema. 
e) Današnji čas je drugačen, zato vera mladega človeka ne zanima več. Potrebno je počakati na zrelejša leta. 
f)                        . 

 
19. Ali mislite, da je Vaše župnijsko občestvo enako odprto do vseh ali mislite, da obstajajo v župniji priviligirane 

skupine vernikov? Utemeljite Vaš odgovor. 

                   . 
                   . 
                   . 

 
20. Menite, da je v Vaši župniji dovolj dobro poskrbljeno za pomoči potrebne osebe (bolne, revne, osamljene, 

nemočne…) in kako mislite, da bi jim Vaša župnija lahko pomagala? 

                   . 
                   . 
                   . 

 
21. Kaj je že zdaj potrebno narediti, da bi bila Vaša župnija boljša in imela svetlejšo prihodnost? 

                   . 
                   . 
                   . 

 
22. Katerim problemom v Cerkvi in družbenim temam bi po Vašem mnenju morali posvetiti več pozornosti? 

                   . 
                   . 
                   . 

  



23. Ali menite, da je stališče Cerkve pri določenih vprašanjih prestrogo ali izključujoče? 

a) DA   b)    NE 
 

Katera so ta vprašanja, če je vaš odgovor DA? 

                   . 
                   . 
                   . 
                   . 

 
24. Ali menite, da so določena stališča Cerkve preblaga, nedefinirana, slabo opredeljena? 

a) DA   b)    NE 
 

Katera so ta vprašanja, če je vaš odgovor DA? 

                   . 
                   . 
                   . 
                   . 

 
25. Kaj bi se po Vašem mnenju kot Cerkev lahko naučili od drugih skupnosti (verskih, političnih, projektnih…)? 

                   . 
                   . 
                   . 
                   . 

 

26. Kateri so, po Vašem mnenju, največji izzivi s katerimi se mora Cerkev današnjega časa soočiti? 

                   . 
                   . 
                   . 
                   . 

 

27. Katero je, po Vašem mnenju, temeljno poslanstvo Cerkve v današnjem času? 

                   . 
                   . 
                   . 
                   . 

 

 
Hvala za Vaš čas in iskrene odgovore! 


