
POKYNY KE SČÍTÁNÍ – DO OHLÁŠEK 

 

Pokyny – před bohoslužbou: 

U vchodu do kostela rozdejte všem návštěvníkům bohoslužeb po jednom lístku. Lístek dejte  

i na každé dítě. Dejte lístek i těm, kdo přišli do kostela dříve a lístky dosud nemají – nezapomeňte 

na varhaníka apod. Počítejte, kolik lístků celkem jste rozdali (je to zpřesňující informace o počtu 

návštěvníků bohoslužeb).  

 

Připravte si také krabici na sběr označených lístků.  

 

Na začátku bohoslužby – hned po uvítání:  

(Bratři a sestry!)  

Při vstupu do kostela vám byly rozdány lístky. Prosím, příliš je nepomačkejte, na konci mše  

je budeme společně vyplňovat.  

 

 

Poslední ohláška v závěru mše – čte kněz:  

Čtěte, prosím, doslova, neměňte význam, podle potřeby zopakujte nebo vysvětlete. Nespěchejte.  

(Bratři a sestry!)  

Pro získání jednotného přehledu o všech českých a moravských diecézích se na nás obrací 

otec arcibiskup Jan Graubner s prosbou, abychom poskytli jemu i České biskupské 

konferenci některé údaje. Tyto údaje jsou zjišťovány jednotně ve všech diecézích.  

Všichni jste dostali sčítací lístky. Lístky se vyplňují anonymně. Budeme je vyplňovat 

společně, není třeba tužky ani pera.  

 

Následující text čtěte pomalu a důrazně:  

Každá osoba přítomná na této bohoslužbě vyplní jeden lístek.  

Také za každé přítomné dítě je třeba vyplnit samostatný lístek.  

Pokud někomu lístek chybí, ozvěte se, teď hned – přihlaste se, vstaňte, pojďte sem, 

ministrant (kostelník) Vám jej ihned předá.  

 

Zjistit (opticky) požadavky a případně dorozdat lístky.  

Rozdat lístky také ministrantům, kněžím... a sobě.  

NEPOKRAČOVAT, dokud lístky nemají opravdu všichni !  

 

Vezměte si nyní každý svůj lístek do ruky.  

Nejprve vyplníme věk.  

  



Následující text čtěte velmi pomalu:  

Uděláme to tak, že na obou stranách natrhneme okraj lístku po lince vedoucí k příslušné 

číslici; na levém okraji natrhneme desítky věku, na pravém okraji jednotky věku.  

Příklad: Má-li někdo 52 let, natrhne vlevo číslo „50“ a vpravo „plus 2“.  

Počkat asi 5 vteřin.  

Pokud má někdo z vás v okolí souseda, který si s vyplněním neví rady, pomozte mu, prosím. 

  

Počkat asi 10–15 vteřin, zjistit reakci věřících, případně postup zopakovat.  

Pokud věřící ještě stále zatrhávají věk, NEPOKRAČUJTE, protože další pokyny nebudou 

poslouchat. (Zde byl při minulém sčítání největší zádrhel.) – POMALU !  

Obdobně vyplníme na spodním okraji další údaje:  

pánové natrhnou lístek po lince vedoucí ke slovu „muž“, dámy ke slovu „žena“.  

 

Počkat asi 10–15 vteřin, opět zjistit reakci věřících, případně postup zopakovat.  

K poslednímu údaji:  

Výdělečně činným je ten, kdo je zaměstnán a pobírá mzdu, nebo kdo podniká a má příjmy. 

Tito všichni natrhnou odpověď „ano“.  

 

Chvilka ticha.  

„Ano“ natrhnou i výdělečně činní důchodci.  

Chvilička ticha.  

Všichni ostatní natrhnou odpověď „ne“; i ti, kdo pobírají jen důchod a jen mateřský 

příspěvek.  

 

Opět počkat několik vteřin.  

Pokud zde máte malé děti, vyplňte nyní po jednom lístku i za ně.  

Pokud jste v některém lístku udělali chybu, pak u správné volby proveďte natržení výrazně 

delší.  

 

Opět počkat několik vteřin.  

Děkuji vám za trpělivost a za pomoc při zjišťování údajů.  

Lístky, prosím, odevzdejte – u východu z kostela do připravené krabice.  

– ministrantům (u východu z kostela).  

 

Po každé bohoslužbě projděte kostel a veškeré zbylé lístky posbírejte – mnohé jsou vyplněny.  

Sečtěte sbírku.  

Spočítejte rozdané lístky (= všechny minus zbylé). 


