KNIHA III
UČITELSKÝ ÚŘAD CÍRKVE
Stať I
Služba božímu slovu
Kán. 756
§ 1. Úkol hlásat evangelium pro celou církev je svěřen hlavně papeži a sboru biskupů.
§ 2. V místní církvi plní tento úkol jednotliví biskupové, kterým byla svěřena a kteří v
ní řídí veškerou službu slova; někdy plní tento úkol někteří biskupové společně v
různých místních církvích podle norem práva.
Kán. 757 - Je vlastním úkolem kněží, jako spolupracovníků biskupa, hlásat boží
evangelium; touto povinností jsou vázáni vzhledem k sobě svěřenému lidu hlavně
faráři a jiní, kterým je svěřena péče o duše; také jáhnům náleží služba božímu slovu při
službě božímu lidu, ve společenství s biskupem a jeho kněžími.
Kán. 758 - Členové společností zasvěceného života vydávají zvláštním způsobem
svědectví evangeliu, a to svým vlastním zasvěcením se Bohu, a biskup je vhodně
přibírá na pomoc při hlásání evangelia.
Kán. 759 - Křesťané laici jsou skrze křest a biřmování svědky evangelijní zvěsti
slovem i příkladem křesťanského života; mohou být povoláni, aby s biskupem a
kněžími spolupracovali při službě božímu slovu.
Kán. 760 - Kristus a jeho učení se věrně a úplně předkládá ve službě slova, která se má
opírat o Písmo svaté, tradici, liturgii, učitelskou službu církve a její život.
Kán. 761 - K hlásání křesťanské nauky se používá různých prostředků, které jsou k
dispozici, především kázání a katechetické výuky, které zaujímají vždy první místo,
ale také výuky ve školách, na vysokých školách, konferencích a různých
shromážděních, a také jejího šíření veřejnými prohlášeními zákonných představených
při různých příležitostech, tiskem a jinými hromadnými sdělovacími prostředky.
Hlava 2
Katechetická výuka
Kán. 773 - Vlastní a závažnou povinností hlavně pastýřů duší je péče o katechezi
křesťanského lidu, aby skrze vzdělání v nauce a zkušenost křesťanského života se víra
věřících rozvinula, oživila a vedla ke skutkům.
Kán. 774
§ 1. Péče o katechezi přísluší pod vedením zákonných církevních představených všem
členům církve, každému úměrně podle jeho podílu.
§ 2. Přede všemi ostatními jsou rodiče povinni slovem i příkladem vzdělávat své děti
ve víře a praxi křesťanského života; stejnou povinností jsou vázáni ti, kdo jsou na
místě rodičů, a kmotři.
Kán. 775
§ 1. Při zachování předpisů Apoštolského stolce vydají diecézní biskupové předpisy o
katechetických záležitostech apostarají se, aby byly po ruce vhodné katechetické
pomůcky, též o přípravu katechismu, je-li to potřebné, a také podporují a koordinují
katechetickou činnost.

§ 2. Je-li to užitečné, má se biskupská konference postarat o vydání katechismu pro
svoje území, po předchozím schválení Apoštolským stolcem.
§ 3. Při biskupské konferenci může být zřízen katechetický ústav, jehož hlavním
úkolem je pomoc jednotlivým diecézím v katechetických věcech.
Kán. 776 - Farář je ze svého úřadu povinen pečovat o katechetické vzdělávání
dospělých, mladistvých i dětí, a k tomu účelu využije pomoci duchovních přidělených
do jeho farnosti, členů společností zasvěceného života i společností apoštolského
života, s ohledem na povahu každé z těchto společností, také používá pomoci křesťanů
laiků, zvláště katechetů; ti všichni, pokud jim nebrání zákonná překážka, ať ochotně
pomáhají. Farář podporuje rodiče a pomáhá jim v úkolech rodinné katecheze podle
kán. 774, § 2.
Kán. 777 - Při dodržení předpisů diecézního biskupa dbá farář zvláště:
1º o provádění vhodné katecheze pro udílení svátostí;
2º aby děti byly pomocí katechetické výuky, po vhodnou dobu
konané, řádně připraveny na první přijetí svátosti smíření, svatého přijímání a
svátosti biřmování;
3º aby děti byly po prvním svatém přijímání důkladněji a hlouběji vzdělávány
katechetickou výukou;
4º aby katechetické vzdělávání bylo poskytováno i tělesně nebo duševně
postiženým, pokud to jejich stav dovoluje;
5º aby různými formami a činnostmi byla posilována, prohlubována a rozvíjena
víra mladistvých i dospělých.
Kán. 778 - Představení řeholních společností a společností apoštolského života dbají,
aby v kostelích, školách a jiných dílech jim svěřených se řádně konala katechetická
výuka.
Kán. 779 - Katechetická výuka se koná za použití všech prostředků, didaktických
pomůcek, hromadných sdělovacích prostředků, které jsou považovány za zvláště
účinné, aby si věřící s ohledem na své vlohy, schopnosti, věk, životní situaci mohli
plněji osvojit katolickou nauku a vhodněji ji uplatnit v praxi.
Kán. 780 - Místní ordináři dbají, aby katecheté byli důkladně připraveni na řádné
plnění svých úkolů, aby se stále dále vzdělávali, aby náležitě poznali učení církve a
teoreticky i prakticky si osvojili pedagogické umění.
Stať III
Katolická výchova
Kán. 793
§ 1. Rodiče a ti, kdo jsou na jejich místě, jsou povinni a mají právo vychovávat děti;
katoličtí rodiče jsou povinni a také oprávněni zvolit si ty prostředky a zařízení, kterými
se podle místních podmínek mohou vhodněji postarat o katolickou výchovu dětí.
§ 2. Rodiče mají také právo na pomoc od světské společnosti, kterou potřebují při
katolické výchově dětí.
Kán. 794
§ 1. Církvi patří zvláštním způsobem povinnost a právo na výchovu, protože jí bylo
Bohem svěřeno poslání pomáhat lidem, aby mohli dospět k plnosti křesťanského
života.

§ 2. Pastýři duší jsou povinni vše tak uspořádat, aby se všem věřícím mohlo dostat
katolické výchovy.
Kán. 795 - Pravá výchova musí mít za cíl utváření celé osoby člověka, se zaměřením
na jeho poslední cíl a zároveň na společný prospěch společností; proto se děti a mládež
vychovávají tak, aby mohli harmonicky rozvíjet své tělesné, mravní a rozumové vlohy,
aby získali dokonalejší smysl pro odpovědnost a pro správné užívání svobody, a byli
tak vychováni k činné účasti na životě společnosti.
Hlava 1
Školy
Kán. 804
§ 1. Církevním představeným podléhá katolická náboženská výuka a výchova na všech
školách a ve všech hromadných sdělovacích prostředcích; biskupská konference vydá
obecné předpisy pro tyto věci a diecézní biskup tyto věci upraví a dozírá na ně.
§ 2. Místní ordináři dbají, aby učitelé náboženství na školách, i nekatolických, vynikali
správnou naukou, svědectvím křesťanského života a pedagogickým uměním.
Kán. 805 - Místnímu ordináři přísluší v jeho diecézi právo jmenovat nebo potvrzovat
jmenování učitelů náboženství a také je odvolávat nebo požadovat jejich odvolání,
jestliže to vyžadují náboženské nebo mravní důvody.
Stať IV
Hromadné sdělovací prostředky a zvláště knihy
Kán. 827
§ 1. K vydání katechismů a jiných písemností patřících ke katechetické výuce a jejich
překladů je třeba schválení místním ordinářem, při zachování kán. 775, § 2.
§ 2. Pouze se schválením, případně dodatečným, od příslušného církevního
představeného mohou být na základních, středních nebo vysokých školách pro výuku
používány učební texty týkající se otázek biblických, teologických,
kanonickoprávních, církevních dějin a vůbec náboženských a morálních oborů.
§ 3. Doporučuje se, aby posouzení místním ordinářem byly podrobeny knihy,
pojednávající o látce podle § 2, i když se jich nepoužívá jako učebních textů, dále
spisy, které obsahují něco, co se zvláště týká náboženství nebo mravnosti.
§ 4. V kostelích a kaplích mohou být vystavovány, prodávány nebo rozdávány pouze
knihy nebo jiné písemnosti, pojednávající o náboženských nebo mravních otázkách,
vydané se schválením příslušného církevního představeného nebo jím schválené
později.

