
1.

Označite samo en oval.

ženski

moški

2.

Označite samo en oval.

do 20

od 21 do 40

od 41 do 60

nad 60

3.

Označite samo en oval.

Drugo:

Vsako nedeljo (ali pogosteje).

Ob večjih praznikih.

Samo ob večjih družinskih slovesnostih (poroka, krst, pogreb...).

Hodimo skupaj - Sinoda 2022
Vaše mnenje je dragoceno, zato vas župnik skupaj s člani ŽPS vabi, da si vzemite nekaj 
trenutkov (največ 10 minut) in izpolnite ta anonimen vprašalnik. Vaši odgovori bodo v 
pomoč vsem, ki soustvarjamo življenje v naši župniji. HVALA. 

* Zahtevano

Spol

Starost

Kako pogosto obiščete sveto mašo? 
Izberite ustrezno.

*



4.

Označite samo en oval.

Drugo:

V življenje župnije sem aktivno vpet in pogosto sodelujem.

Imam se za povprečnega farana.

Nisem redno vključen v življenje župnije, kadar me kje potrebujejo pa se rad
odzovem.

5.

Drugo:

Izberite vse primerne odgovore.

Izredno tradicionalno, usmerjeno predvsem k ohranjanju verskih in krajevnih običajev.

Skupnost, ki sprejema različnost, živo občestvo odprto za različne profile ljudi.

Prilagojeno za pastoralo starejšim, neprimerno za posredovanje vere mlajšim
generacijam.

6.

Označite samo en oval.

DA

NE

Katera trditev velja za vas?
Izberite ustrezno.

Naše župnijsko občestvo je:
Izberite ustrezno - možnih je več odgovorov.

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



7.

Drugo:

Izberite vse primerne odgovore.

spoštovanje običajev,

sodelovanje z društvi župniji,

pestrost skupin, ki delujejo v župniji,

8.

Označite samo en oval.

Drugo:

Zaprtost skupnosti, ki delujejo v župniji.

Za vse so odgovorni isti ljudje.

Naša župnija je tako velika, da se v njej izgubim.

9.

Drugo:

Izberite vse primerne odgovore.

Je odprt za sodelovanje.

Z župnikom komuniciram samo takrat, ko je to nujno.

Menim, da z župnikom ni možno kvalitetno komunicirati.

Kaj vidite kot največjo prednost našega župnijskega občestva? 
Možnih je več odgovorov, izberite ustrezno. 

Katere so po Vašem mnenju največje pomanjkljivosti župnije?   
Izberite ustrezno.

Kako bi označili svoj odnos z župnikom? Izberite ustrezno - možnih je več
odgovorov.  



10.

Izberite vse primerne odgovore.

11.

Označite samo en oval.

Drugo:

Pri sveti maši doživljam srečanje z živim Bogom.

Pri mašah sodelujem iz navade, česa posebnega ne doživim.

Sv. maše in cerkvene pobožnosti imajo name odbojen vpliv, so dolgočasne in
nepotrebne za moje življenje.

12.

Na katerem področju bi župnika pohvalili in kje bi izrazili kritiko?   
Označite ustrezno - 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pomeni, da se s
trditvijo popolnoma strinjate. 

1 2 3 4 5

Izbira katehistinj in
katehetov je odlična.

Župnik odlično skrbi
za cerkev, je dober
gospodar.

Njegove pridige mi
pomagajo na poti
skozi življenje.

Naš župnik dobro
dela z mladino.

Izbira katehistinj in
katehetov je odlična.

Župnik odlično skrbi
za cerkev, je dober
gospodar.

Njegove pridige mi
pomagajo na poti
skozi življenje.

Naš župnik dobro
dela z mladino.

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

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



13.

Označite samo en oval.

Drugo:

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.

Ker so mi bile privzgojene tradicionalne krščanske vrednote se spodobi, da se
tudi jaz cerkveno poročim.

Cerkvena poroka je posledica pritiskov družine (družin), sicer bi se poročil (-a)
samo civilno.

Ne želim se cerkveno poročiti, saj v tem vidim samo formalnost in stroške,
kvalitetno lahko živiva tudi brez tega zakramenta.

14.

15.

Označite samo en oval.

DA, gremo skupaj

DA, gredo sami

DA, gremo kadar imamo čas

vprašanje se me ne tiče

V čem vidite motivacijo za sklenitev cerkvene zakonske zveze? Izberite
ustrezno. 

Zakaj se po Vašem mnenju vse manj ljudi odloča za duhovniški ali redovniški
poklic in kaj lahko naredimo za večji odziv?

Ali skrbite, da vaši otroci redno obiskujejo sveto mašo?    
Izberite ustrezno.



16.

Drugo:

Izberite vse primerne odgovore.

Vsakodnevno.

Kadar sem v stiski.

Dovolj molim pri maši.

Vsak dan se samo pokrižam.

Nikoli.

17.

Drugo:

Izberite vse primerne odgovore.

Ne opažam zmanjšanega interesa mladih za življenje po veri, vsaj ne v primerjavi z
mojo generacijo.

Tradicionalne oblike ljudskih pobožnosti in verskih obredov mlade v današnjem
času ne morejo pritegniti, tradicionalne oblike ljudskih pobožnosti in verskih obredov
mlade v današnjem času ne pritegnejo.

Duhovniki se v povprečju ne potrudijo dovolj, da bi v mladih vzbudili interes.

Mladi so v današnjem času na splošno nezainteresirani za družbene vsebine, ki so
jim na voljo.

Današnji čas je drugačen, zato vera mladega človeka ne zanima več. Potrebno je
počakati na zrelejša leta.

18.

Označite samo en oval.

Drugo:

DA

NE

Ali doma prakticirate družinsko ali osebno molitev?  Možnih je več odgovorov,
izberite ustrezno. 

Zakaj menite, da je manjši interes mladih za življenje po veri, kaj je po Vašem
mnenju razlog za to?  Možnih je več odgovorov, izberite ustrezno. 

Menite, da je v Vaši župniji dovolj dobro poskrbljeno za pomoči potrebne osebe
(bolne, revne, osamljene, nemočne…)? 



19.

20.

Drugo:

Izberite vse primerne odgovore.

Oblikovati študentsko skupino.

Oblikovati mešani mladinski pevski zbor.

Vzpostaviti kotiček v cerkvi za dojenčke in za malčke.

Vzpostaviti družinsko katehezo.

21.

Kako mislite, da bi jim Vaša župnija lahko še bolj pomagala?    

Kaj je že zdaj potrebno narediti, da bi bila župnija boljša in imela svetlejšo
prihodnost?   Možnih je več odgovorov, izberite ustrezno. 

Pri katerih vprašanjih in stališčih je Cerkev prestroga ali izključujoče?   



22.

Drugo:

Izberite vse primerne odgovore.

Vprašanju pristopa k zakramentom - razlike med župnijami.

Vprašanju prevzemanja služb laikov v Cerkvi.

Vprašanju celibata.

Vprašanju verouka - novi drugačni pristopi podajanja znanje in izkustva vera.

Vprašanju mladih v Cerkvi.

23.

24.

Drugo:

Izberite vse primerne odgovore.

enotnega komuniciranja

odprtosti

poslušanja laikov, prenašanje znanja na laike

načrtovanja in cilje usmerjanosti

Katerim problemom v Cerkvi in družbenim temam bi po Vašem mnenju morali
posvetiti več pozornosti?  Možnih je več odgovorov, izberite ustrezno. 

Pri katerih stališčih je Cerkev preblaga, in slabo opredeljena ter neenotna?  

Kaj bi se po Vašem mnenju kot Cerkev lahko naučili od drugih skupnosti
(verskih, političnih, projektnih…)?  Izberite ustrezno - možnih je več odgovorov. 



25.

Označite samo en oval.

Drugo:

Združevanje župnij.

Utrjevanje vere.

Predajanje ne duhovniških služb laikom.

Izobraževanje na področju družbenega nauka Cerkve.

26.

Označite samo en oval.

Drugo:

Oznanjevanje in pričevanje za Jezusa.

Učenje in vzgoja v skladu s katoliškim naukom Cerkve.

Živeti ljubezen do bližnjega.

Družinska kateheza.

HVALA ZA VAŠ ČAS
Vaši iskreni odgovori nam bodo v pomoč pri nadaljnjem delu v župniji. Kdor želi in ima čas 
vabljen, da se aktivno pridruži gradnji krščanske skupnosti v naši župniji. Vabimo vas, da se 
povežete s predstavnikom v župnijskem pastoralnem svetu iz vašega zaselka. Informacija o 
članih ŽPS na povezavi:  https://www.zupnija-sentvid.si/?s=%C5%BDPS 

Google ni niti ustvaril niti odobril te vsebine.

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

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

 Obrazci

https://www.zupnija-sentvid.si/?s=%C5%BDPS
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

