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Římskokatolická farnost  ......................................................................................................................................................................................................................................... 

Číslo jednací: ...........................................   Dne ................................................................... 

Věc:  Žádost o ud ělení kanonické mise pro vyu čování římskokatolickému náboženství  
1 

Pro níže uvedeného katechetu (katechetku) žádám o udělení kanonické mise 
2 � na jeden školní rok 

 � na tři školní roky 

Titul, jméno a příjmení katechety: 

Datum a místo narození: 

Adresa bydliště (včetně PSČ): 

Tel./ mobil: E-mail: 

 
Vzdělání 
pro výuku 
náboženství 

� Kurz – číslo osvědčení: .............................................................................................................................................................................................. 

� Jiné teologické nebo pedagogické vzdělání – jaké: ............................................................................................................................ 

Praxe � Vyučoval(a) již v minulých letech. 

� Dosud nevyučoval(a), začíná. 

Formační 
setkání 

3 
� V minulosti se zúčastňoval(a) 

formačních setkání katechetů v .......................................................................................................................................................................... 

� Formačních setkání katechetů 
se nezúčastňoval(a) z těchto důvodů: ............................................................................................................................................................ 

� V následujícím období se bude zúčastňovat 
formačních setkání katechetů v .......................................................................................................................................................................... 

Místo výuky 
4 � na faře, resp. v církevním objektu (uveďte kde a v jakém): ......................................................................................................... 

� na základní škole (adresa 
5): .................................................................................................................................................................................. 

� na střední škole (název, adresa): ...................................................................................................................................................................... 

� na jiném typu školy (název, adresa): ............................................................................................................................................................... 

� jinde (název zařízení, adresa): ............................................................................................................................................................................. 

Prohlašuji, že výše jmenovaného (jmenovanou) osobně znám, že jde o psychicky zdravou a vyrovnanou osobnost, řím-
ského katolíka (katoličku) s dobrou pověstí, žijícího v plném společenství římskokatolické církve včetně svátostné praxe a 
aktivně se zapojujícího do farního života. 

L. S. 
 .............................................................................. 
 farář (administrátor) 

Vysvětlivky: 
1 Vyplněnou žádost přeložte na 3 části a vložte do obálky s adresním okénkem – ušetříte psaní adresy. 
2 Požadovanou dobu označte křížkem. U katechetů, kteří dosud nevyučovali, žádejte pouze na 1 rok. 
3 Místo setkávání katechetů příslušné pro vaši oblast vám v případě nejasnosti sdělí váš děkan nebo Diecézní katechetické centrum. 
4 Katecheté vyučující na školách jsou placeni školami (pokud škola má právní subjektivitu).  

Katecheté vyučující na farách a v jiných církevních objektech jsou placeni Římskokatolickou farností, v níž katechetickou činnost 
vykonávají. 

5 Uveďte obec. V případě, že v dané obci je škol více, uveďte také ulici. 

Poznámka (uveďte, co se nevešlo do rubrik): 



 
 

Biskupství brněnské 
Diecézní katechetické centrum 
Petrov 8 
601 43  BRNO 

 


