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Smernica pre ustanovenie a činnosť
Farského koordinátora Pápežských misijných diel v Košickej arcidiecéze

A. Povaha a cieľ
1. Prameňom každej apoštolskej činnosti je Ježiš Kristus.1
2. Patrónkou a dokonalým vzorom duchovného a apoštolského života je Blahoslavená Panna
Mária Kráľovná apoštolov, svätá Terézia z Lisieux a svätý František Xaverský, patróni misií.
3. Príkladný kresťanský život je posilňovaný častým prijímaním sviatosti, modlitbou, čítaním
Svätého písma, dokumentov pápežov, odbornej literatúry a rôznych náboženských periodík
a aktivít katolíckych masmédií. Výsledkom tohto snaženia je angažovanie sa v službe
v Cirkvi. V konkrétnej službe v Cirkvi je možnosť podporovať aj misijné aktivity a to
konkrétne aj v Pápežských misijných dielach (už len PMD), kde všetci veriaci nachádzajú
svoju jednotu v univerzálnej Cirkvi, ktorú všetkým ukazuje Duch Svätý a vedie ku konaniu
spoločného dobra.2
4. Hlavným cieľom PMD je prebúdzať a rozvíjať misijné povedomie a horlivosť medzi
veriacimi vo farnostiach, lebo „Cirkev je zo svojej prirodzenosti misionárska“.3
5. Pre skvalitnenie činnosti PMD je potrebná spolupráca nadšencov pre misijnú činnosť.
6. PMD ponúka príležitosť pre týchto spolupracovníkov stať sa Farskými koordinátormi
Pápežských misijných diel v Košickej arcidiecéze (ďalej len: FK PMD).
7. Cieľom činnosti FK PMD je prebúdzať misijné povedomie veriacich, aby boli vo svojej
farnosti osobne zapojení do spolupráce pre podporu svetových misií.
8. Táto Smernica obsahuje všeobecné predpisy, týkajúce sa dobrovoľnej služby koordinátora
PMD, poslania a pôsobenia klubu PMD vo farnosti bez akéhokoľvek narušovania Stanov
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PMD a vnútorných predpisov Košickej arcidiecézy a ostatných cirkevných, súkromných
a štátnych spoločností.

B. Farský koordinátor Pápežských misijných diel v Košickej arcidiecéze

1. Kto je farský koordinátor Pápežských misijných diel
a) Každý veriaci človek, ktorý dovŕšil vek 18 rokov a prijal sviatosť krstu.
b) Vedie vzorný, usporiadaný a príkladný kresťanský život v súlade s učením Katolíckej
cirkvi.
c) Pracuje dobrovoľne, zodpovedne a bezúhonne bez nároku na finančné ohodnotenie svojej
služby v akceptovaní rozhodnutí diecézneho biskupa, svojho farára a diecézneho riaditeľa
PMD.
d) Má misijného ducha a záujem o dianie v Katolíckej cirkvi, rovnako o život vo svojej
farnosti a PMD.

2. Ustanovenie farského koordinátora PMD
a) Žiadateľ podá žiadosť o vstup a získanie certifikátu Farského koordinátora. Svoju žiadosť
predloží na odporúčanie miestnemu farárovi. Vyplnenú žiadosť pošle na arcidiecézne PMD
v Prešove.
b) Po registrácii koordinátorov PMD, absolvuje misijný kurz koordinátora PMD, ktorý sa
bude konať v spolupráci s Teologickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku.
c) Po úspešnom absolvovaní misijného kurzu vystaví diecézny riaditeľ PMD príslušný
certifikát s názvom „Koordinátor Pápežských misijných diel pre Košickú arcidiecézu“.
d) Koordinátor PMD sa dekrétom preukáže miestnemu farárovi a všade mimo svojej farnosti,
kde bude chcieť šíriť misijné aktivity PMD. Svoju činnosť vždy vykonáva len s dovolením
miestneho farára.
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3. Náplň farského koordinátora PMD
a) Usiluje sa o príkladný kresťanský život.
b) Svoju činnosť vykonáva pod vedením diecézneho riaditeľa PMD.
c) Zakladá vo farnosti klub PMD z radov všetkých farníkov.
d) Vytvára si svojich najbližších spolupracovníkov.
e) Vedie kroniku klubu PMD, do ktorej zapisuje zoznam členov a aktivity klubu PMD, fotodokumentáciu a iné.
f) Raz v roku zvolá stretnutie svojich pomocníkov a vypracuje ročnú správu o činnosti
miestneho klubu a zašle ju diecéznemu riaditeľovi PMD.
g) Pozýva na besedu misionárov a iných hostí v spojitosti s misijnou témou.
h) Zdarma šíri misijný časopis PMD Svetové misie a iné misijné materiály PMD.
i) Zabezpečuje zbieranie použitých poštových známok pre PMD.
j) Pomáha pri príprave slávenia Misijnej nedele – zabezpečí, napr.: výzdobu pred oltárom,
modlitbu misijného ruženca, zapojenie sa misijných spolupracovníkov do prípravy slávenia
sv. omše a iné.
k) Ochotné sa zapája do ďalších misijných aktivít.
l) Raz v roku absolvuje jednodňovú duchovnú obnovu, ktorú bude zabezpečovať Teologická
fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku.
m) Informuje svojho farára o prebiehajúcich a plánovaných misijných aktivitách vo farnosti.

4. Zánik funkcie farského koordinátora PMD
a) Hrubým porušením Stanov PMD a Smernice farského koordinátora PMD.
b) Písomným zrieknutím sa.
c) Úmrtím.
d) Z iných dôvodov.
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C. Platnosť Smernice farského koordinátora Pápežských misijných diel
v Košickej arcidiecéze
1. Táto smernica nadobúda svoju platnosť dňom jej podpísania diecéznym riaditeľom
PMD.

V Prešove, na sviatok Zvestovania Pána, dňa 25. marca, v roku Pána 2017.

Bc. Štefan KONDIS
diecézny riaditeľ PMD
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