
Smernice  

pre pastoračnú prax diakonov 

 

V súlade s kánonom 1032 § 2 diakon má pred povýšením do presbyterátu mať účasť na 

pastoračnej starostlivosti vykonávaním posvätného stavu diakonátu. 
 

1. Časový rozsah praxe  
 

1. V rámci letných prázdnin si všetci diakoni vykonajú mesačnú diakonskú prax 

(júl/august) vo farnosti mimo svojho bydliska a dekanátu. 

2. V priebehu školského roka budú diakoni systematicky zapojení do pastoračnej činnosti 

vo farnostiach. Touto praxou nemá byť narušený program seminára  

a teologického inštitútu. Zvlášť je žiadúce, aby diakonom bolo umožnené pôsobiť v 

katechéze,  

v príprave na prijatie sviatostí, pri vysluhovaní sviatostí a svätenín a to pod dohľadom tak 

predstavených seminára ako aj jednotlivých farárov. 

3. Na oba formy diakonskej praxe diecézny biskup dekrétom menuje diakona do určenej 

farnosti. 

4. Presné dni pobytu vo farnosti stanoví rektor kňazského seminára po dohode so 

zainteresovanými farármi. 
 

2. Úlohy a povinnosti diakona  
 

1. Vo farnosti diakon bude podľa mandátu farára vykonávať diakonskú prax. Zvlášť má 

vykonávať službu ohlasovania Božieho slova kázaním, poučeniami, katechézou. Podľa 

možností primerane diakonskému stavu sa má podieľať na posväcujúcej úlohe (krsty, 

sobáše, pohreby, pobožnosti, sv. prijímanie chorým). Je žiadúce, aby získal praktické 

skúsenosti z vedenia farnosti a kancelaristiky, stretával sa s jednotlivými skupinami 

veriacich (napr. miništranti, mládež, hnutia). 

2. Vykonávanie diakonskej praxe z pracovno-právneho pohľadu nie je ani brigádou ani 

čiastočným pracovným úväzkom, ale tvorí súčasť formácie  

a prípravy na kňazstvo. S diakonmi nebudú uzatvárané pracovné dohody a diakoni 

nemajú nárok na plat či odmenu zo strany arcibiskupského úradu. Diakonom naďalej 

zostáva štatút študenta teológie  

a seminaristu. 

3. Diakon po skončení svojej diakonskej praxe písomne vypracuje o nej stručnú správu. 

4. Zvyšný čas prázdnin diakon podlieha svojmu principálovi. Má mu pomáhať vo farnosti. 

Samotní rodáci si to žiadajú a tešia sa na homílie a diakonskú účasť na živote farnosti, z 

ktorej diakon pochádza. 

5. Diakon má právo na určitý oddych a študentské voľno, ktoré si vyberie po dohode s 

principálom. 

6. Diakon svoju službu má vykonávať horlivo, ochotne  

a nezištne. 

7. Mesiace máj a jún sú vyhradené pre prípravu na štátnicové skúšky, obhajobu diplomovej 

práce a tiež bezprostrednú prípravu na kňazské svätenie. Počas tohto obdobia diakon 

býva v kňazskom seminári. 

8. Počas pobytu v seminári diakon sa zúčastňuje spoločného duchovného programu, 

stanovených prednášok a kurzov, formačných stretnutí a ďalších podujatí a úkonov, ktoré 

určí rektor kňazského seminára ako súčasť spoločného života v seminári  

a prípravy na kňazskú službu. 
 

3. Zodpovednosť farára  
 

1. Počas pobytu diakona vo farnosti farár sa stáva jeho predstaveným, má mu otcovsky 

pomáhať v začiatkoch pastoračnej služby, zasvätiť ho do celkového života farnosti a 



svojimi radami a skúsenosťami podporiť jeho prípravu na kňazskú službu.  

2. Povinnosťou farára, u ktorého diakon vykonáva mesačnú prax, je zabezpečiť bývanie, 

stravu a preplatiť cestovné. 

3. Farár vypracuje reláciu o pobyte a pôsobení diakona  

vo farnosti a odošle na arcibiskupský úrad. 
 

4. Záverečné ustanovenie  
 

Tieto smernice nahrádzajú doteraz platné smernice vydané v Košickej arcidiecéze 

dňa 13.05.1999 (490/99) a dňa 28.05.2001 (690/01).  

Svoju účinnosť nadobúdajú dňom 1.09.2006 a zaväzujú všetkých diakonov Košickej 

arcidiecézy, ktorí sa pripravujú na prijatie kňazstva a tiež tých, ktorým je zverená 

zodpovednosť za diakona a jeho pastoračnú prax. Akákoľvek zmena týchto smerníc alebo 

výnimka z ich dodržania podlieha diecéznemu biskupovi. 
 

Schválil Mons. Alojz Tkáč, arcibiskup-metropolita 

Košice, 31.08.2006 (Prot. č. 916/06) 

 


