ŠKOFIJA: _________________________
DEKANIJA: _______________________
ŽUPNIJA: ________________________

STATISTIKA BOGOSLUŽNEGA DELA
za leto _______________
Prebivalci: _________

Katoličani: _________

A. Zakramenti in zakramentali
1.

Krsti

v 1. letu življenja

iz cerkvenega zakona

od 2. do 6. leta

iz samo civilnega zakona

od 7. do 18. leta

iz zunajzakonske skupnosti (starši živijo skupaj)

nad 18. letom

nezakonski

SKUPAJ

SKUPAJ

2.

Prvo obhajilo

K prvemu obhajilu je pristopilo:
iz 2. razreda
iz 3. razreda
od 4. do 9. razreda
po obveznem šolanju do 18. leta
SKUPAJ

3.

Obhajila

Število vseh podeljenih obhajil v župniji (nakup hostij): ________________
Povprečno je v cerkvi prejelo obhajilo:
na nedelje
na delavnike
na prve petke
Povprečno število obhajil na domu:
mesečno (prvi petki,…)
ob božiču
ob veliki noči
Skupno število razdeljenih obhajil:
v bolnišnicah ____________, v domovih za starejše _____________, v redovnih hišah __________.
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4.

Birma

Letos je bilo v župniji podeljenih ____________ birm (glede na birmansko knjigo!)
Od teh je bilo _____________ birmanih po 18. letu starosti.

5.
a)

Spokorna opravila (spoved)

Število spokornih opravil s posamično spovedjo:
za otroke
za mlade
za odrasle

b) Število spokornih opravil brez spovedi
za otroke
za mlade
za odrasle

6.

Bolniško maziljenje

v župniji (v cerkvi in na domu)
v domu ostarelih
v bolnišnici
SKUPAJ

7.

Poroke

med katoličanoma
med katoličanom in nekatoliškim kristjanom
med katoličanom in nekrščenim
SKUPAJ
Od teh se je poročilo eno ali več let po civilni poroki _______ par(-a; -ov).

8.

Pogrebi

V župniji je bilo cerkveno pokopanih: ____________, od tega je bilo previdenih _____________.
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9.

Nedeljska maša v soboto zvečer
kraj maševanja

ura

moški

ženske

otroci (do 15 let)

VSI

ura

moški

ženske

otroci (do 15 let)

VSI

ura

moški

ženske

otroci (do 15 let)

VSI

1. štetje
2. štetje
SKUPAJ

Povprečje obeh števil v soboto

10. Nedeljska maša
1. Štetje smo opravili dne: _________________
kraj maševanja

VSOTA
2. Štetje smo opravili dne: _________________
kraj maševanja

VSOTA
Povprečje obeh vsot v nedeljo
NEDELJNIKI: Seštevek obeh povprečij, t. j.
povprečje v soboto in v nedeljo

11. Bogoslužje Božje Besede
Število nedeljskih bogoslužij Božje Besede v župniji (letno): __________.

12. Odrasli katehumeni
Skupno število katehumenov, ki so prejeli zakramente uvajanja v naši župniji: ___________.

13. Izstopi iz Katoliške Cerkve
Število uradnih izstopov:__________.
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B. Bogoslužni sodelavci
Število
sodelavcev

Pogostnost srečanj (označite samo s križcem)
tedensko

mesečno

včasih

nikoli

Bralci Božje besede
Cerkovniki – zakristani
Izredni delivci sv. obhajila
Ministranti
Voditelji bogoslužja Božje besede
Instrumentalna skupina
Mešani pevski zbor
Mladinski pevski zbor
Moški pevski zbor
Otroški pevski zbor
Ženski pevski zbor
Kantor
Organisti – zborovodje
Zborovodja (če ni organist)

C. Pobožnosti
Pogostnost (označite samo s križcem)
Običajno vodi:
vsak dan

tedensko

mesečno

letno

včasih

nikoli
posv. os.

laik

Adoracija
Križev pot (v postu)
Litanije
Molitveni shodi
Molitveno bogoslužje:
hvalnice ali večernice

Nedeljska popoldanska pobožnost
Romanja
Rožni venec
Šmarnice (v maju)
Ure molitve

Številka opravilnika: _____________

V (na, pri) ______________ , dne _______________

pečat

4

____________________
župnik

