Prihláška za Farského koordinátora PMD vo farnosti
Košickej arcidiecézy1

Meno a priezvisko (titul):...............................................................................................................................
Dátum narodenia:............................................................................................................................................
Farnosť (filiálka):.............................................................................................................................................
Adresa bydliska (ulica, č. domu, PSČ, obec):..................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Telefónne číslo:....................................................e-mail:................................................................................
Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
pre Pápežské misijné diela Košickej arcidiecézy, Hlavná 80, 080 01 Prešov na spracúvanie a archiváciu
mojich osobných údajov v poskytnutom rozsahu na dobu neurčitú: meno, priezvisko, fotografia na
vyhotovenie preukazu FK PMD, farnosť, e-mailová adresa, telefónne číslo, v zmysle § 13 ods. 1 písm. a)
Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

V.............................................................................................................dňa:...................................................

Podpis prihlasujúceho (dotknutej osoby):2.....................................................................................
Farský koordinátor Pápežských misijných diel v Košickej arcidiecéze (FK PMD).
- z farnosti/filiálky môžu byť FK PMD najviac dvaja veriaci, ktorí dovŕšili vek 18 rokov
1

Farským koordinátorom PMD – FK PMD (vo farnosti, filiálke), môžu byť najviac dvaja dobrovoľníci, ktorí dovŕšili vek
18 rokov. Ak poznáte vo svojej farnosti (inej farnosti, filiálke) ochotných ľudí, ktorí by radi pomáhali misiám, ponúknite im
túto službu a tento formulár. Kurz sa uskutoční na budúci rok, budem Vás včas informovať. Poprípade nás kontaktujte.
2
Svoju fotografiu k vydaniu preukazu FK PMD zašlite e-mailom.

Touto dobrovoľnou službou vo farnosti bude pomáhať:
- ako dobrovoľník diecéznemu riaditeľovi PMD a svojmu kňazovi, ktorému nebude na obťaž
- svojho duchovného otca – farára, informuje vopred o pripravovanej misijnej aktivite a požiada ho o jeho
súhlas, aby sa mohol vo farnosti konať napríklad:
- zber použitých poštových známok (nie finančné zbierky!),
- v predposlednú októbrovú nedeľu pripraviť výzdobu na slávenie Misijnej nedele
- šíri zdarma časopis PMD „Svetové misie“
- po absolvovaní kurzu FK PMD získa certifikát. Kurz sa uskutoční v spolupráci s Teologickou fakultou
Katolíckej univerzity v Ružomberku, ( viac o kurze nájdete na www.pmd.rimkat.sk v rubrike Aktuality).
Pre FK PMD pripravujeme jednodňové duchovné obnovy
- diecézny riaditeľ PMD po dohode s kňazom, môže vo vašej farnosti po sv. omši pripraviť pre veriacich
prednášku o poslaní PMD dátovým projektorom (30 min./Po-Pi)
- prihlášku vyplniť (podľa záujmu spravte kópie, ponúknite známym... v iných farnostiach, na filiálkach)
dať potvrdiť farárovi a zaslať na našu adresu, kde získate viac informácii:
PMD Košickej arcidiecézy, Hlavná 80, 080 01 Prešov.

Odporúčanie miestneho farára:
ODPORÚČAM
NEODPORÚČAM

......................................................
podpis farára
* (nehodiace sa škrtnite)

