Kanonická mise pro výuku náboženství a katechezi ve farnostech
Aktuální pravidla
Kanonická mise (dále KM) je úřední pověření církve k vyučování náboženství
a katechezi konané jménem církve ve farnosti, pro niž je kanonická mise udělena (srov. Kán.
229, par. 3 a kán. 805 CIC). Uděluje se zpravidla katechetům – laikům, ale má se o ni žádat
i pro kněze a jáhny, pokud působí v jiné farnosti, než ke které jsou ustanoveni. Další pravidla
pro svou diecézi stanovuje diecézní biskup (Kán. 775 CIC – týká se katecheze, kán. 804 CIC
se týká výuky náboženství). Níže proto uvádíme aktuální pravidla platná v Královéhradecké
diecézi.
Pravidla pro žádosti a udělení kanonické mise
O udělení KM pro katechetu – laika žádá duchovní správce farnosti, ve které bude
katecheta působit.
Udělení kanonické mise opravňuje katechetu k výuce náboženství nebo k vedení katechezí
pro různé věkové skupiny, kterými ho duchovní správce farnosti pověří.
V prvních dvou letech od začátku této služby lze žádat o udělení KM na jeden rok.
Po dvou letech praxe je možné žádat o kanonickou misi na tříleté období.
O kanonickou misi se zpravidla žádá na školní rok, proto je nutné podat žádost před jeho
začátkem, tj. nejpozději v srpnu.
K udělení KM pro katechetickou službu a výuku náboženství se vyjadřuje Katechetické
centrum, které vede evidenci o práci a průběžném školení katechetů, kteří by s ním měli
být v osobním kontaktu. Katechetické centrum může na základě závažných skutečností
doporučit neudělení kanonické mise. Takovou situaci pak řeší biskupský vikář pro
pastoraci, konečné rozhodnutí náleží diecéznímu biskupovi (kán. 805 CIC)
Žádost o udělení KM pro katechetu – laika obsahuje osobní údaje, dále údaje o vzdělání
katechety a zamýšleném rozsahu jeho katechetické služby. Žádost podepisuje duchovní
správce farnosti i katecheta. Duchovní správce se svým podpisem zaručuje za
osobnostní, zdravotní a odbornou způsobilost katechety vykonávat katechetickou
službu. Katecheta svým podpisem souhlasí s evidencí osobních údajů a zároveň
potvrzuje, že bere na vědomí níže uvedené povinnosti katechety, a to vzhledem ke
katechizovaným nebo vyučovaným a vzhledem k nárokům na svůj odborný růst
a spolupráci s ostatními katechety a Katechetickým centrem. Údaje o vzdělání slouží
Katechetickému centru k plánování nabídky celoživotního vzdělávání, pracovních
schůzek a hospitací. Pozn. srov. Kán. 804, par. 2 CIC, také kán. 231 CIC.
Vzhledem k tomu, že katecheta má přístup k osobním údajům dětí, je důležité, aby byl
informován o svých povinnostech vyplývajících z „Vnitřní směrnice o zpracování
a ochraně osobních údajů“, kterou jsou dle bodu 1.3 zavázáni také další pracovníci

farností, duchovních správ a dalších církevních právnických osob zřizovaných
Biskupstvím královéhradeckým.
Od roku 2019 svým podpisem v žádosti o udělení kanonické mise katecheta také
prohlašuje, že byl knězem, který o KM žádá, proškolen o ochraně osobních údajů
a zavazuje se dodržovat „Vnitřní směrnice o zpracování a ochraně osobních údajů“.
Katechetické centrum (dále KC) poskytuje katechetům s kanonickou misí následující
servis:
 bezplatné zasílání Občasníku katechetického centra, který obsahuje informace
a nabídky pro další vzdělávání a k vlastní výuce a ke katechezi
 bezplatné využívání katechetické knihovny (knihy, pomůcky)
 metodické poradenství k výuce náboženství a ke všem typům katecheze (osobně,
telefonicky, e-mailem)
 odborná školení organizovaná KC
 možnost využít duchovní obnovu pro katechety, kterou organizujeme, a na jejíž
pobytové náklady poskytuje dotaci z finančních prostředků grantů nebo biskupství
Katechetické centrum zprostředkovává
 nákup učebnic náboženství, metodických materiálů a pomůcek, které dále
katechetům prodává za pořizovací cenu
Povinnosti katechety s kanonickou misí:
 jednou ročně se účastnit celodenního diecézního setkání katechetů se vzdělávacím
a formačním zaměřením
 účastnit se podvečerního pracovního oblastního setkání katechetů k projednání
aktuálních úkolů nebo informací
 sledovat zasílané organizační informace KC (v občasníku nebo na internetových
stránkách KC)
 respektovat směrnice vydané diecézním biskupem ke katechetické činnosti a výuce
náboženství. K prvnímu svatému přijímání je to: Směrnice pro přípravu dětí
k prvnímu svatému přijímání a svátosti smíření. Ohledně ochrany osobních údajů je
to směrnice: Vnitřní směrnice o zpracování a ochraně osobních údajů.
Pozn.: první dva body odpovídají požadavku kán. 780 CIC
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