Smernice pre kánonickú misiu
Povolanie laika pre katechézu pramení vo sviatosti krstu a posilňuje ho birmovka –
sviatosti, prostredníctvom ktorých má účasť na kňazskom, prorockom a kráľovskom úrade
Krista. Okrem všeobecného povolania k apoštolátu niektorí laici cítia vnútorné Božie volanie
vziať na seba úlohu katechétov. Cirkev vzbudzuje a zisťuje toto Božie povolanie a udeľuje
misiu katechizácie1.
1. Základné ustanovenia
1. Kánonická misia je uznaním hodnovernosti a súcosti katechétu pre cirkevnú sluţbu
v oblasti katechézy a vyučovania náboţenstva. Zo strany diecézneho biskupa je úkonom
oficiálneho zverenia úlohy katechizovania konkrétnemu veriacemu ako súčasti
ohlasovania Boţieho slova2.
2. Platná kánonická misia pre vyučovanie náboţenskej výchovy na všetkých typoch škôl je
zároveň poţadovaná vyhláškou Ministerstva školstva SR.
3. Kánonickú misiu udeľuje diecézny biskup (kán. 804 a 805).
4. Náboţenskú výchovu na štátnych školách a náboţenstvo na cirkevných školách môţu
vyučovať iba drţitelia kánonickej misie.
2. Žiadosť o kánonickú misiu
1. Veriaci, ktorý má ochotu vykonávať úlohu katechétu a je na ňu odborne, duchovne
a ľudsky pripravený, informuje o tom svojho farára prípadne farára, na území ktorého
chce vykonávať katechetickú činnosť. Zároveň mu odovzdá vyplnené tlačivo Žiadosť
o službu v školskej katechéze.
2. Kánonickú misiu pre konkrétneho katechétu ţiada farár, na území ktorého má katechéta
vyučovať, a to na tlačive Žiadosť farára o udelenie kánonickej misie.
3. Ţiadosť o kánonickú misiu adresovaná na DKÚ má obsahovať nasledujúce údaje: meno
a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, dosiahnuté vzdelanie, stav a situáciu v rodine,
doterajšiu prax v katechéze a v školstve, angaţovanosť vo farnosti. K ţiadosti farár
priloţí svoje hodnotenie o katechétovi spolu s odporúčaním. Pokiaľ katechéta doteraz
nebol evidovaný na DKÚ, k ţiadosti má byť priloţená kópia diplomu o absolvovaní
teologického štúdia.
4. DKÚ preskúma či sú splnené všetky náleţitosti a podmienky pre udelenie kánonickej
misie a výsledok predloţí diecéznemu biskupovi.
5. Začínajúcemu katechétovi sa misia udeľuje na rok.
6. Uchádzač o kánonickú misiu má spĺňať nasledujúce podmienky:
a) prijal všetky iniciačné sviatosti a je zrelý vo viere
b) vyniká
pravou
náukou,
svedectvom
kresťanského
života
a pedagogickým umením
c) vedie usporiadaný osobný a rodinný život
d) má ukončené teologické vzdelanie
e) je ľudsky, psychicky a kresťanský zrelou osobou
f) usiluje sa o sviatostný život
g) aktívne sa zúčastňuje na živote farnosti
h) má korektný vzťah k deťom
i) nežije v cirkevne neplatnom manželstve, netrpí psychickou chorobou a nebol trestaný
za kriminálne prečiny.
3. Doklady k vyučovaniu
1
2

Por. KONGREGÁCIA PRE KLERIKOV, Všeobecné direktórium pre katechizáciu, 231.
Por. CIC, kán. 228 § 1; PAVOL VI., Evangelium nuntiandi, 73.

1. Udelenú kánonickú misiu zašle DKÚ príslušnému farárovi, ktorý ju odovzdá katechétovi.
2. K vyučovaniu náboţenstva na škole katechéta potrebuje zo strany farára písomné
Poverenie na vyučovanie náboženskej výchovy (náboženstva).
3. Škola môţe uzavrieť pracovný pomer s uchádzačom o vyučovanie náboţenskej výchovy
iba po predloţení kánonickej misie a písomného poverenia zo strany farára.
4. Pri odovzdaní kánonickej misie, čo sa má uskutočniť vo farskom spoločenstve, katechéta
zloţí sľub, ţe zverenú úlohu bude vykonávať zodpovedne, v súlade
s učením Katolíckej cirkvi a s ustanoveniami diecézneho biskupa, v úzkej spolupráci
s farárom.
4. Udržanie kánonickej misie
1. Kánonická misia je udelená buď na vymedzený čas alebo „do odvolania“ na časovo
neobmedzenú dobu.
2. K tomu, aby si katechéta udrţal kánonickú misiu má sa usilovať o svedectvo
kresťanského ţivota, sviatostný ţivot, spoluprácu s farárom farnosti, v ktorej pôsobí.
3. Učiteľ náboţenskej výchovy na štátnej škole a náboţenstva na cirkevnej škole má
vynikať pracovnou disciplínou, korektným vzťahom k ţiakom a kolegom v
pedagogickom zbore, svedomitou prípravou na vyučovanie.
4. V priebehu školského roka je povinný sa zúčastniť predpísaných metodických
seminárov.
5. Má sa zúčastňovať na duchovných obnovách organizovaných katechetickým strediskom.
6. Váţne porušenie cirkevnej disciplíny má za následok prehodnotenie kánonickej misie.
Jej odobratie znamená, ţe katechéta tým samým dňom nesmie vykonávať úlohu
katechétu a škola s ním ukončí pracovný vzťah ako s katechétom.
Schválil Mons. Alojz Tkáč, arcibiskup-metropolita
Košice, 30.11.2006 (Prot. č. 1160/06)
s účinnosťou od 1.01.2007

