
ŽÁDOST O KANONICKOU MISI KE KATECHETICKÉ SLUŽBĚ VE FARNOSTI  
A K VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ VE VEŘEJNOPRÁVNÍCH A SOUKROMÝCH ŠKOLÁCH (vzor 2019) 

 
Titul: .......... Jméno: .........................................   Příjmení: ....................................................................................…….  
 
Řeholní jméno: ………………………………….  Řeholní společnost: …………………………………………………… 
 
Datum narození: ............................ Datum křtu: ………………………… Datum biřmování: ……………………..… 
 
Předchozí kanonická mise ke katechetické službě:  NE   ANO   Číslo předchozí KM: ……………………… 
 
Bydliště (ulice, č.p., obec, PSČ): ......................................................................... ..........................................................……...… 
 
Telefon (domů, do zaměstnání, mobil):……………………………………………………………………………………………... 
 
E-mail:………………………………………………………………………………………………………………………………...… 
 
Nejvyšší dosažené vzdělání (stupeň a typ):………………………………………………………………………………………… 
 
Katechetická formace (teologická fakulta, katechetický kurz, atp.): ...............................................................…….................. 
 
Jiné teologické a pedagogické vzdělání: …………………………………………………………………………………………….. 
 
Typy katechetické služby, které bude jmenovaný vykonávat (zaškrtněte, příp. vypište): 

 Náboženská výchova předškolních dětí 

 Farní katecheze - mladší školní věk 

 Farní katecheze - starší školní věk 

 Farní katecheze - mládež 

 Skupinové přípravy prvokomunikantů 

 Skupinové přípravy biřmovanců 

 Skupinové přípravy na sv. manželství 

 Skupinové přípravy na sv. nemocných 

 Katechumenát 

 Biblické hodiny 

 Studium Katechismu katolické církve 

 Katecheze seniorů 

 Jiné katecheze mládeže a dospělých (vypište):………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Farnosti (název i obec), kde katecheta bude působit: ........................................................................ ..................................... 
 
Školy (název i obec), kde katecheta bude působit: ………………………………………………………………………………. 

 
Potvrzuji, že výše jmenovaný/á je křesťan dobrých mravů a pověsti, zralý ve víře, plně iniciovaný a žijící v plném 
společenství s katolickou církví včetně svátostí. Má dostatečné katechetické, teologické i pedagogické znalosti a 
schopnosti ke své službě. 
 
V ................  dne ........................  ……………………….……………................ .....................………….    
     Jméno duchovního správce (hůlkově)   Podpis 
 
 
Razítko ŘKF: 
 
 
Přijímám katechetickou službu, ke které se vztahuje tato žádost o kanonickou misi, a souhlasím, aby Arcibiskupství 
pražské uchovávalo a zpracovávalo mé osobní údaje pro potřeby katechetické služby v Arcidiecézi pražské: 
 
 
V ...........….  dne ...................... ...................................……………    
     Podpis katechety 
 

Žádost s přiloženou kopií dokladu o katechetické formaci (KTF, katechetický kurz apod.) adresujte na: 
Pastorační středisko – Středisko katecheze a výuky náboženství, Thákurova 3, 160 00 Praha 6 – Dejvice



Kanonická mise ke katechetické službě 

 
Toto pověření biskupa musí mít každý laik, kterého duchovní správce vybere, aby jménem církve 
soustavně a organizovaně vykonával katechetickou službu, tzn.: 
 
a) vedl skupinové přípravy – katecheze k přijetí svátostí (křest, svátost smíření, svaté přijímání, 

biřmování, manželství, svátost nemocných) všech věkových skupin; 
b) individuálně katechizoval – připravoval katechumena k přijetí křtu nebo dospělé křesťany 

k udělení jiných svátostí; 
c) vedl systematické farní katecheze dětí a mládeže; 
d) vedl jiné typy soustavných skupinových katechezí různého zaměření: např. katecheze mládeže, 

dospělých, seniorů, biblické hodiny, hovory o víře, studium KKC atd.; 
e) vedl výuku náboženství dětí a mládeže ve veřejnoprávních a soukromých školách. 
 
Katechetickou službou může být pověřen pouze křesťan dobrých mravů a pověsti, žijící v plném 
společenství s katolickou církví včetně svátostí, zralý ve víře – kromě jiného tedy již přijal všechny 
iniciační svátosti (křest, biřmování a eucharistii). Musí mít dostatečné katechetické, teologické 
i pedagogické znalosti a schopnosti ke své službě. Má mít patřičnou požadovanou katechetickou 
(teologickou) formaci. 
 
O kanonickou misi pro katechetu žádá duchovní správce místa (společenství), kde katechetická 
činnost probíhá. Tento duchovní správce si katechetu vybírá, řídí, kontroluje a podporuje jeho 
činnost i návaznou formaci. Postará se, aby katecheta podle pokynů Střediska katecheze a výuky 
náboženství vedl náležitou evidenci své činnosti a zúčastňoval se formačních setkání katechetů. 
 
Kanonické mise vyřizuje Pastorační středisko – Středisko katecheze a výuky náboženství a uděluje je 
příslušný biskupský vikář. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žádost o kanonickou misi spolu s kopií dokladu o katechetické formaci (KTF, katechetický kurz 
apod.) odesílejte na adresu: 
 
 
 

Pastorační středisko – Středisko katecheze a výuky náboženství 
160 00 Praha 6, Thákurova 3 

tel: 220 181 317, e-mail: kvn@apha.cz, http://apha.cz/adks 


