
KANONICKÁ MISE KE KATECHETICKÉ SLUŽBĚ VE FARNOSTECH 

  

Kanonická mise je pověření biskupa, které je nezbytné k vykonávání katechetické 

služby, tj. k systematické výchově svěřených osob ve víře (katecheze) a s tím souvisejícím 

vyučování. Žádá o ni duchovní správce působící ve farnosti, kde bude katechetická činnost 

uskutečňována.  

Rozměry katechetické služby ve farnosti: 

a) vyučování náboženství na základních a středních školách, případně i v předškolních 

zařízeních, a na faře, 

b) katecheze v rámci pravidelných setkávání skupin mládeže a dospělých ve farnosti, 

pro niž je kanonická mise udělena (srov. Kán. 229, par. 3 a kán. 805 CIC),  

c) formou vedení všech typů příprav k přijetí svátostí, ať už individuálních nebo 

skupinových, 

d) knězem vyžádaná pomoc při přípravě a organizaci dalších pastoračních aktivit 

(poutě, adorace, významné dny farnosti apod.). 

 

Kanonická mise se uděluje katechetům a současně je v rámci dekretu udělována také 

kněžím a jáhnům. Další pravidla pro svou diecézi stanovuje diecézní biskup. 

 

Podmínky udělení: 

a) vyplnění formuláře žádosti, ve kterém farář potvrzuje lidskou i duchovní zralost 

a svědectví života ve víře žádajícího katolíka, který má prokazatelný zájem o tuto 

službu a chce ji svou prací dále rozvíjet, 

b) odbornost získaná vzděláním v akreditovaném bakalářském nebo magisterském 

studijním programu zaměřeném na přípravu učitelů náboženství, případně kombinací 

jiného typu pedagogicky zaměřeného studia a absolvování alespoň katechetického 

kurzu, 

c) pro katechetickou službu mimo školu je zatím dočasně akceptováno jako dostačující 

maturitou dokončené středoškolské vzdělání a absolvování dalšího vzdělání 

v krátkodobějších kurech zaměřených na poskytovanou službu, 

d) spolupráce s místním farářem a knězem v děkanátu pověřeným službou pro katechety. 

Překážky bránící udělení kanonické mise: 

Odmítnutí akceptování některé z výše uvedených podmínek, společný život s partnerem 

mimo svátostné manželství, všechny druhy sexuálního chování odporujícího současnému 

morálnímu učení církve, vážné psychické problémy. 

Platnost udělení: 

Kanonická mise se uděluje zpravidla na jeden školní rok. Po třech letech nepřerušené 

katechetické služby ve farnosti lze žádat o udělení kanonické mise na tři roky. K tomu je 

potřeba kromě ukončení výše uvedeného vzdělání účast na rekolekcích nebo jiném 



duchovním cvičení nejméně jedenkrát během dvou let a účast na dalším vzdělávání, které 

určuje katechetické centrum ve spolupráci s CMTF UP Olomouc. Katecheta se pravidelně 

účastní formačních setkávání v děkanátu a aktivně se zapojuje. 

Další povinnosti vyplývající z udělení kanonické mise 

Pokud katecheta vyučuje ve škole, je povinen řídit se vedením dokumentace podle platných 

školských směrnic a pokynů vedení školy. K nim patří mimo jiné vypracování ročních 

tematických plánů pro jednotlivé ročníky nebo skupiny a vedení záznamů v třídní knize 

nepovinného předmětu nebo zájmové činnosti. 

Každý vyučující náboženství ve škole nebo na faře je povinen vést evidenci své pracovní 

činnosti také podle pokynů Arcidiecézního katechetického centra Olomouc formou „Třídní 

knihy“ v listinné nebo elektronické podobě, kterou svému duchovnímu správci odevzdá 

na konci školního roku. 

Další aktuální informace, podněty, cíle a organizační směrnice AKC sleduje na webových 

stránkách www.katechetiolomouc.cz 

 

 

 

 


