Arcibiskupství olomoucké, Katechetické centrum
Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel. 587 405 241, e-mail: katecheti@arcibol.cz

Žádost o udělení kanonické mise
k hlásání katolické nauky při katechetické výuce
Římskokatolická farnost v
................................................................................................................

žádá o udělení kanonické mise na:
1 školní rok

....................................................

3 školní roky

....................................................

(požadovanou délku kanonické mise označte křížkem)

Pro:

......................
Titul

..................................
Křestní jméno

.....................................
Datum narození

toto místo ponechejte volné pro evidenční razítko podatelny

..................................................
Řeholní jméno

.....................................
Datum křtu

.......................................................
Příjmení

.....................................
Datum biřmování

..........................................
Datum církevního sňatku

Adresa bydliště .............................................................................................................................................................................
Telefon ............................................................

E-mail

.....................................................................................................

Katechetické vzdělání: Teologická fakulta v ..............................................................

Rok ukončení .....................

Katechetický kurz v ...............................................................

Rok ukončení .....................

Jiné vzdělání

......................................................................... Rok ukončení .....................

Typy katechetické služby, které bude katecheta vykonávat – (označte křížkem):
Náboženská výchova na ZŠ
Katecheze dospělých
Náboženská výchova na SŠ (učiliště)
Katecheze seniorů

Katecheze předškolních dětí
Příprava dětí a mládeže ke svátostem
Farní katechetická výuka
Příprava dospělých ke svátostem

Katecheta se bude účastnit pravidelných formačních setkání v ............................................................................................
Potvrzuji, že výše jmenovaná katechetka (katecheta) je v mé farnosti svědkem evangelní zvěsti jak slovem tak příkladem křesťanského života. Vyniká správnou naukou a žije v plném společenství s katolickou církví.
Naposledy se zúčastnil duchovní obnovy nebo duchovního cvičení: rok ............... místo ................................................
Formačních setkání pro katechety se v posledním šk. roce účastnil: .......................................................... (místo, kolikrát)
Pro udělení kanonické mise není překážek.
V

.......................................................

L. S .

......................................................................
podpis kněze zodpovídajícího za katechety v děkanátu

dne ................................................................

................................................................................
podpis duchovního správce

Souhlasím se všemi údaji na této žádosti o kanonickou misi a přijímám katechetickou službu. Také souhlasím, aby
Arcibiskupství olomoucké uchovávalo a zpracovávalo mé osobní údaje pro potřeby katechetické služby Arcibiskupství olomouckého.

V ............................................................. dne ................................................
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................................................................................
podpis katechety

Kanonická mise ke katechetické službě ve farnosti
Podmínky pro udělení kanonické mise na jeden rok
Toto pověření biskupa musí mít každý katolík, kterého farář (administrátor) pověří ve své farnosti
jménem církve k pravidelné výchově ve víře a s tím souvisejícím vyučováním, tj. k činnosti, která uvádí
někoho do styku s Kristem, do společenství s Kristem, především do důvěrného vztahu s Ježíšem Kristem
a církví.
Tato katechetická služba se ve farnosti projevuje:
a) vyučováním nepovinného předmětu náboženská výchova na základní škole, střední škole, učilišti
atd.
b) vyučováním a pravidelným setkáváním, jak ve výuce náboženství na faře, tak v uvádění do opravdového života s Kristem v různých skupinách a typech katecheze
c) všemi typy příprav k přijetí svátostí, jak individuálně, tak ve skupinách
Katechetickou službou může byt pověřen katolík zralý ve víře, který přijal všechny iniciační svátosti,
žije pravidelným svátostným životem, jeho víra je opravdová, vydává o tom svědectví v rodině a ve veřejném životě. Má zájem o tuto službu a chce ji dále rozvíjet, má schopnost vyučovat a pracovat s lidmi,
zvláště s dětmi a mládeží. Musí mít dostatečné odborné katechetické, teologické a pedagogické vzdělání
(kvalifikaci) – viz Školský zákon a související předpisy (Zákon č. 563/2004 Sb. §14 Učitel náboženství
odbornou kvalifikaci získá v akreditovaném bakalářském nebo magisterském studijním programu zaměřeném na přípravu učitelů náboženství). Minimálně musí být absolvent katechetického kurzu, který je dostačující pro farní katechezi.
Katecheta musí počítat s tím, že se bude zúčastňovat formačních setkání v děkanátě. Katecheta vede
podle pokynů Arcidiecézního katechetického centra evidenci své činnosti v katechetické službě formou
„Třídní knihy", kde si zaznamenává jednotlivá probraná témata během celého roku.
Překážkou pro udělení kanonické mise pro katechetu je: život v církevně neplatném manželství nebo
pokud žije ve vztahu druh – družka, různé sexuální deviace, homosexuální praxe, transsexualismus v jakékoliv podobě, pedofilie a vážné psychické nemoci.
O kanonickou misi pro katechetu žádá vždy farář (administrátor) toho místa, kde katechetická činnost
probíhá. Tento farář si katechetu vybírá, řídí, kontroluje, duchovně doprovází a podporuje jeho formaci.
Vše pokud možno ve spolupráci s knězem pověřeným službou pro katechety v děkanátě.
K přijetí kanonické mise se bude požadovat složení přísahy věrnosti při převzetí katechetické služby
jménem církve a vyznání víry před biskupským delegátem pro katechezi (nebojím pověřeným knězem),
které nebude třeba opakovat při dalším prodlužování mise udělené na dobu určitou.

Další podmínky pro udělení kanonické mise na tři roky
- katecheta se zúčastňuje dalšího katechetického vzdělávání, které určuje Katechetické centrum ve spolupráci s CMTF UP Olomouc. Pro katechety, kteří ukončili akreditované bakalářské nebo magisterské
obory v odborné způsobilosti učitel náboženství se otevře ,,Tříletý vzdělávací kurz pro katechety“, podrobnosti ke kurzu budou zveřejněny později;
- katecheta se minimálně lx za dva roky zúčastní rekolekce nebo duchovního cvičení;
- katecheta má katechetické vzdělání odpovídající školskému zákonu 561/2004, zákonu o pedagogických
pracovnících 563/2004, nebo minimálně zdárně dokončil katechetický kurz a prošel tři roky nepřerušenou katechetickou službou ve farnosti.
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