
 

DOBROVOLNÍK VE FARNOSTI  
 

Osobní údaje dobrovolníka: 
 

Jméno, příjmení, titul: ....……………..……………………………………………… 
 

Korespondenční adresa (ulice, obec): …..……………..….…………………………. 
 

Rok narození (nepovinný údaj): …………………………..………………………… 
 

Telefon*: ……..………………….………………………………………………….. 
 

E-mail*: ………..………………………………….………………………………… 
 

*vyplňte, kterou komunikaci preferujete 
 

V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění 

(dále jen „Zákon“) uděluji tímto Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora, se 

sídlem Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 464 03 523 (dále jen „farnost“), jakožto správci 

osobních údajů, dobrovolně souhlas se zpracováním osobních údajů týkajících se mé osoby ve 

výše uvedeném rozsahu a k níže uvedenému účelu. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou 

počínaje dnem udělením souhlasu. Osobní údaje budou zpracovávány při dodržení všech 

bezpečnostních zásad pro nakládání s osobními údaji. 
 

Poučení: Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat písemným podáním doručeným do sídla 

farnosti. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a farnost nemá právní nárok na jejich 

získávání. Poskytovatel má právo na informace, výpis, opravu jeho osobních údajů vedených 

farností, a to buď osobně v sídle farnosti, či písemnou žádostí o změnu údajů doručenou na 

adresu sídla farnosti. Ochrana osobních údajů poskytovatele se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. 

v platném znění. 
 

Místo a datum: ………………………………………………………  
 

Podpis dotčené osoby: ……………………………………………… 
 

Druhá strana dotazníku nabízí řadu činností, které jsou ve farnosti potřebné a do 

kterých je možné se zapojit. Některé již fungují velmi dobře, jiné je potřeba nově 

uchopit a rozvinout. Každá z aktivit má nebo bude mít svého koordinátora, který 

bude zajišťovat jejich chod.  
 

Vyplněním dotazníku a výběrem aktivit se dobrovolník k ničemu nezavazuje. 

Dotazník slouží pouze ke zmapování možností a zájmu farníků podílet se na 

různých službách ve společenství. Na zpracované výsledky dotazníku naváže 

aktivita koordinátorů, kteří přímo zkontaktují jednotlivé dobrovolníky a domluví 

s nimi konkrétní formu jejich služby ve farnosti. Další informace najdete na str. 5 

farního zpravodaje 1/2015. 
 

Vyplněný dotazník odevzdejte do 1. března 2015 v kterémkoli z našich kostelů 

nebo v kanceláři arciděkanství.   
 

pokračování na druhé straně 



Aktivity, do kterých jsem a/nebo chci být zapojen: 
 

 Lektorská služba (čtení) při mši svaté 

   v neděli v 7:00 v chrámu sv. Barbory 

   v neděli v 9:00 v kostele sv. Jakuba 

   v neděli v 18:00 v kostele Matky Boží Na Náměti 

   ve všední dny 

 Přinášení obětních darů při mši svaté 

   v neděli v 7:00 v chrámu sv. Barbory 

   v neděli v 9:00 v kostele sv. Jakuba 

   v neděli v 18:00 v kostele Matky Boží Na Náměti 

   ve všední dny 

 Sbírka při nedělní mši svaté (vybírání příspěvků do kasiček) 

 Ministrantská služba 

   v neděli v 7:00 v chrámu sv. Barbory 

   v neděli v 9:00 v kostele sv. Jakuba 

   v neděli v 18:00 v kostele Matky Boží Na Náměti 

   ve všední dny 

 Příprava přímluv na vybrané neděle 

 Zpěv ve sboru 

 Úklid kostela   

   sv. Jakuba 

   Matky Boží Na Náměti 

 Pomoc s květinovou výzdobu kostelů  

   pomoc s aranžováním květin 

   věnování živých květin 

 Praní kostelního prádla 

 Příležitostné zastoupení kostelníka v přípravě na bohoslužby 

 Příležitostné hlídání kostela (např. o Vánocích či Velikonocích), aby mohl být 

otevřený kolemjdoucím k zastavení a modlitbě 

 Příležitostná „stráž“ při výstavu Eucharistie (např. při kurzu Alfa) 

 Pomoc při přípravě občerstvení na různé farní akce 

 Pomoc s technickým zajištěním farních akcí či slavností (přivézt židle, sestavit 

stánky, lavičky, postavit betlém, stromky…) 

 Pomoc s programem pro děti při farních akcích 

 Pomoc s provozem farní knihovny 

 Skládání vytištěných zpravodajů (zpravidla v pátek večer nebo v sobotu 

dopoledne; zpravodaje je možné skládat i doma) 

 Návštěva nemocných 

 Modlitba za potřeby druhých (dobrovolníkovi přijde každý týden sms, nebo mu 

koordinátor služby zatelefonuje, aby mu „zadal“ konkrétním úmysl; modlitba 

může být jakákoli, i velmi krátká; prosíme, pokud se chcete ujmout této služby, 

vyplňte v hlavičce dotazníku číslo svého telefonu) 

 Jiné: ………….…………………………………………………………………… 


