
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  

na církevní škole při katechetické výuce a vyučování náboženství 
 
  Škola, jejíž sídlo je na území arcidiecéze olomoucké  
 
.......................................................................................................... 

název školy 
žádá o udělení kanonické mise na: 
          1 školní rok 
          3 školní roky 
(požadovanou délku kanonické mise označte křížkem) 

            toto místo ponechejte volné pro evidenční razítko podatelny 

Pro: 
        .......................   ..................................    .............................................    ....................................................... 
               Titul             Křestní jméno              Řeholní jméno               Příjmení 
 
.....................................    .....................................     .....................................       .......................................... 
     Datum narození        Datum křtu    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 učitel vykonávat – (označte křížkem): 

 
Vyučovací předmět Náboženství   Příprava dětí a mládeže ke svátostem 
Příprava dospělých ke svátostem Katecheze dětí, mládeže a dospělých 

 
Katecheta se bude účastnit pravidelných setkání pod vedením školního kaplana nebo děkana.  
Potvrzuji, že výše jmenovaná učitelka (učitel) je na naší škole 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 ............................. 
 
Pro udělení kanonické mise není překážek. 
 
V ................................................................................ dne .................................................... 
                                                                      Razítko školy 

.......................................     ........................................ 
   podpis ředitele školy    podpis školního kaplana (faráře místa školy) 

________________________________________________________________________________ 
Souhlasím se všemi údaji na této žádosti o kanonickou misi a přijímám pověření ke katechetické 
službě. Také souhlasím, aby Arcibiskupství olomoucké uchovávalo a zpracovávalo mé osobní údaje 
pro potřeby katechetické služby Arcibiskupství olomouckého. 
 
V ............................................................. dne ................................................ 

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

                                                                                          podpis učitele 
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