DIECÉZNA SYNODA – PRÍPRAVA A PRIEBEH
Druhý vatikánsky koncil v dekréte Christus Dominus o pastorálnej sluţbe biskupov
v Cirkvi vyslovil ţelanie: „aby sa ctihodná ustanovizeň synod [...] uplatňovala s oživenou
priebojnosťou, a tak sa čím vhodnejším a účinnejším spôsobom pričinila o vzrast viery
a dodržiavanie disciplíny [...] súhlasne s časovými okolnosťami“ (36a).
PRÍPRAVNÉ OBDOBIE 30.11.2002 – 27.11.2004
Konkrétne uskutočnenie koncilovej výzvy našlo odozvu v rozhodnutí J. E. Mons. Alojza
Tkáča, arcibiskupa-metropolitu. Na sviatok sv. Ondreja, apoštola a patróna Košickej
arcidiecézy, 30. novembra 2002 v katedrále dekrétom o zvolaní diecéznej synody oznámil
výnimočnú a ojedinelú udalosť s praktickým dosahom pre šírenie Evanjelia a napĺňanie
pastoračných úloh.
Uskutočnenie diecéznej synody – podľa skúseností partikulárnych cirkví, ktoré sa uţ skôr
vydali touto cestou – moţno presvedčivo vnímať ako „kairos – zvláštny čas milosti“,
v ktorom sa výnimočným spôsobom prihovára Duch Svätý. Dva roky po Veľkom Jubileu,
ktorým Cirkev vstúpila do nového tisícročia, a dva roky pred dvestým výročím vzniku
Košickej diecézy sa začalo prípravné obdobie na diecéznu synodu.
TÉMA SYNODY
Tému synody určujúcu jej smerovanie tvorí trojica slov: svedectvo – svätosť – služba,
ktoré korešpondujú tak s mottom a obsahom sluţby o. arcibiskupa: praedicare – sanctificare
– regere, ako aj s krstným poslaním kresťana katolíka. Téma synody zároveň určila špecifické
ciele synody: spoznať, ako najlepšie vydávať svedectvo o Kristovi; ako vyuţívať všetky
zdroje pre svätosť svojho ţivota, vlastnej rodiny a iných; čo urobiť, aby sa služba v prospech
človeka a spoločnosti stala pevnou súčasťou ţivota veriacich.
LOGO DIECÉZNEJ SYNODY
kríž predstavuje milosť vykúpenia získanú Kristom a zároveň je symbolom kresťanov
a ich patričnosti Kristovi
tri žlté „V“ dynamického tvaru v podobe otvorenej knihy Svätého písma pripomínajú
trojitú úlohu kresťana-katolíka: ohlasovať, posväcovať a spravovať
päť modrých bodiek naznačuje Cirkev –spoločenstvo veriacich, ktoré tvoria biskupi –
kňazi – diakoni – rehoľníci – laici. Logo je farebne riešené vo farbách erbu Košickej
arcidiecézy – tmavo modrá a ţltá. Autorom loga je veriaci laik z Prešova, pán Peter Sedlák.
SEKRETARIÁT A PRÍPRAVNÁ KOMISIA
Bezprostredne po zvolaní diecéznej synody sa vo všetkých kostoloch čítal pastiersky list,
v ktorom o. arcibiskup vysvetlil dôvody svojho rozhodnutia a predstavil súhrnný program
prípravného obdobia. Neskôr (9.03.2003) adresoval listy všetkým komunitám Bohu
zasvätených osôb a členom cirkevných hnutí.
Prípravná komisia bola ustanovená o. arcibiskupom dva týţdne po zvolaní synody
(13.12.2002) v nasledujcom zloţení:
Mons. Bernard BOBER, biskup
dp. Pavel KAMINSKÝ
Mons. Juraj KAMAS, sekretár
dp. Jozef KOREM
dp. Jozef VIHONSKÝ, vicesekretár dp. Radoslav LOJAN
Mons. Pavol DRÁB
dp. Ondrej NAGY
Mons. Anton FABIAN
dp. Michal REBREŠ
Mons. Ladislav HUČKO
dp. Bartolomej SALANCI
Mons. Anton KONEČNÝ
dp. Jozef TREŠČÁK
dp. Pavol BUGOŠ
pán Jaroslav FABIAN
dp. Marek FORGÁČ
pani Mária HRICOVÁ

Generálnyn sekretárom diecéznej synody bol menovaný kancelár arcibiskupského
úradu, Mons. Juraj Kamas, ktorý bol zároveň poverený moderovaním a koordináciou
prípravného obdobia.
V priebehu prípravného obdobia došlo k týmto zmenám: dp. Pavol Bugoš, Mons.
Ladislav Hučko, dp. Jozef Korem, dp. Michal Rebreš, dp. Marek Forgáč boli nahradení
novými členmi. Stali sa nimi: dp. Ladislav Cichý, dp. Jozef Gnip, dp. Ferdinand Jurčišin, dp.
Vladimír Šosták, dp. Zoltán Pásztor.
Harmonogram prípravného obdobia rozvrhol úlohy do šiestich etáp:
1. Príprava: štúdium, plánovanie a formovanie
2. Informovanie, poznávanie, pozvanie k účasti
3. Katechetická príprava a diecézna konzultácia
4. Analýza, vyhodnotenie, voľba delegátov
5. Diecézna konzultácia v dekanátoch
6. Bezprostredná príprava na slávenie synody.

KATECHÉZA A KONZULTÁCIA
Celá arcidiecéza sa pripravovala na diecéznu synodu katechézou vo farnostiach,
rozvrhnutou do dvanástich nosných tém, usporiadaných do štyroch okruhov:
I. Naše povolanie byť Cirkvou
III. Naše povolanie k svätosti
II. Naše povolanie k svedectvu
IV. Naše povolanie k službe
Písomne spracované katechézy s vyznačenými bodmi a vydané v štyroch zväzkoch moţno
povaţovať zároveň aj za lineamentá – prvé náčrty a body pre program synody.
Katechézu sprevádzala konzultácia vo farských synodálnych spoločenstvách, v ktorých
si veriaci pod vedením duchovných otcov ešte viac prehĺbili poznanie náuky Cirkvi, oţivili
svoju spoluzodpovednosť za farnosť, spoznávali čím sú, čím by mali byť a hľadali vlastnú
odpoveď na otázku čím chcú byť ako ţiví členovia Cirkvi.
Podľa písomných záznamov z jednotlivých farností, v I. etape sa do predsynodálnej
konzultácie z 209 farností zapojilo 166 farností to znamená 80 %. Spolu sa uskutočnilo 1246
farských synodálnych stretnutí.
Predsynodálna konzultácia vo farnostiach oţivila vzťahy kňaza s veriacimi. Bola školou
dialógu, ktorej lekcie neboli vţdy ľahké. Napriek tomu priniesla pekné výsledky v podobe
návrhov a podnetov, ktoré sa stali predmetom činnosti dvanástich odborno-študijných
komisií ustanovených 31.05.2003:
Komisia pre diecézne usporiadanie
Komisia pre farnosti
Komisia pre rodinu
Komisia pre katolícku výchovu
Komisia pre evanjelizáciu
Komisia pre kultúru a ekuménu
Komisia pre duchovnú formáciu
Komisia pre sviatosti a liturgiu
Komisia pre duchovné povolania
Komisia pre špeciálnu pastoráciu
Komisia pre laikov
Komisia pre solidárnosť a charitu
Výsledkom práce farských synodálnych spoločenstiev a odborno-študijných komisií sa
stal návrh pracovného textu pre diecéznu synodu (Instrumentum laboris), ktorý obsahoval
45 tém. Publikovaním tohto návrhu pod názvom V ústrety diecéznej synode sa skončila prvá
etapa predsynodálnej konzultácie a začala druhá etapa konzultácie v dekanátoch. Kaţdá
farnosť vyslala svojho delegáta, ktorému prípravná komisia doručila spomenutý pracovný
materiál, aby ho mohol preštudovať a vystúpiť so svojím príspevkom.
KONZULTÁCIA V DEKANÁTOCH
Dekanátna konzultácia konaná tesne pred začiatkom slávenia synody bola veľmi úspešná.
Chcela poskytnúť moţnosť vyjadriť názory aj doteraz nezapojeným farnostiam, preskúmať,
overiť a potvrdiť návrh pracovného textu, pripraviť kňazov a veriacich laikov na aktívnu
účasť na synode. Výsledky dekanátnej konzultácie predišli očakávanie. Zapojilo sa 95 %
farností (100 % účasť farností bola v dekanátoch: Košice I., Prešov – Solivar, Sabinov,
Stropkov). Zúčastnilo sa 220 kňazov a 362 laikov, bolo prednesených alebo písomne
odovzdaných spolu 300 príspevkov.
Táto druhá etapa odhalila veľký záujem veriacich laikov o záleţitosti Cirkvi, ich vysokú
úroveň a pripravenosť. Najdiskutovanejšími témami boli: Farnosť ako spoločenstvo, Veriaci
laici a ich angaţovanosť, Spoločenské komunikačné prostriedky, Katechéza, Evanjelizácia,
Rodina a príprava na manţelstvo, Katolícka škola a Stála formácia.

INSTRUMENTUM LABORIS
Závery dekanátnych konzultácii poslúţili na dopracovanie znenia Pracovného textu na
synodu (Instrumentum laboris). Jeho definitívne usporiadanie odráţa tri dôleţité momenty:
– obsah dvojročnej katechetickej prípravy
– výsledky a návrhy farskej a dekanátnej konzultácie
– prácu sekretariátu a komisií - prípravnej a študijných.
Pracovný text na synodu v podobe 35-tich tém – bodov – otázok, o ktorých sa má na
synode diskutovať, schválil o. arcibiskup 9.11.2004. Urobil tak so zámerom, aby členom
synody poskytol východiskový bod pre ich slobodnú diskusiu na zasadaniach synody.
Pracovnému textu predchádza list o. arcibiskupa všetkým členom diecéznej synody,
v ktorom vyslovil nádej, ţe aktívnou účasťou všetkých členov sa spoločne podarí „vytvoriť
synodálne dokumenty, ktoré napomôţu obnove našej arcideicézy, stimulujú a oţivia
evanjelizačné poslanie, dodajú nové pastoračné impulzy a skvalitnia charitatívnu sluţbu“.
V úvode k instrumentum laboris bol podaný veľmi stručný pohľad na súčasnosť
arcidiecézy s dôrazom na jej 200-té výročie a diecéznu synodu ako medzník uzatvorenia
jedného veľkého obdobia a otvorenia nového. Je správne, ţe najhlbšiu náplň tohto
prelomového okamihu tvorí vďakyvzdanie Trojjedinému Bohu za jeho otcovskú starostlivosť
a silu ducha našich otcov, ktorí nám odovzdali vzácne dedičstvo viery. Hneď po vďakyvzdaní
nasleduje úkon zmierenia a za ním presvedčenie plné nádeje na „rast v svätý chrám Pánov“
(Zjv. 2,22) spolu s povzbudením k hodnovernému ţivotu viery vytváraním opravdivého
spoločenstva Jeţišových bratov a sestier a budovaním civilizácie lásky.
Úvod potom prechádza do krátkeho panoramatického pohľadu na Cirkev ako
spoločenstva Boţieho ľudu ţijúceho v dnešnom svete. Pracovný text bol rozdelený na tri
časti.
Prvá časť pracovného textu s názvom Svedectvo zhromaţdila otázky a prezentovala
základné koncepty súviasiace s jednotlivými formami ohlasovania a evanjelizácie. Poväčšine
v závere kaţdej témy boli uvedené krátke odporúčania, ktoré vzišli z predsynodálnej
konzultácie, a ktoré mali sústrediť pozornosť členov synody a vyvolať adekvátnu odpoveď.
Druhá časť s názvom Svätosť spracovala ďalších 10 tém a tretia časť s názvom Služba mala
15 tém. Spolu teda 35 tém zoskúpených do troch komponentov svetelného lúča pre hľadanie
odpovedi, pastoračných návrhov a riešení. Alebo povedané ináč, bol to základ pre následnú
synodálnu aktivitu a jej ovocie v podobe vyhlásení a dekrétov.
ČLENOVIA SYNODY
Členstvo na diecéznej synode v základe vymedzuje Kódex kánonického práva a Inštrukcia
k diecéznym synodám (spoločne vydaná 19.03.1997 Kongregáciou pre biskupov
a Kongregáciou pre evanjelizáciu národov). Tieto všeobecné normy boli skonkretizované do
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s účinnosťou od 1.10.2004. Diecéznu synodu tvorili 115 členovia, z ktorých bolo 30 členov
ex officio, 78 členov na základe zvolenia bolo a 7 členov menovaných priamo
o. arcibiskupom. Z celkového počtu členov synody boli dvaja biskupi, 61 kňazov, 44 laikov
a 7 rehoľníkov.
KOMISIE PODĽA DIREKTÓRIA SYNODY
Na pomoc prácam a činnosti diecéznej synody boli ustanovené nasledujúce komisie,
ktorých úlohy a kompetencie špecifikovalo direktórium synody.
Hlavnú komisiu, ktorej predsedal arcibiskup, tvorili 2 pomocní biskupi, 2 biskupskí
vikári a generálny sekretár synody.
Generálny sekretariát riadil generálny sekretár synody Mons. Juraj Kamas. Členmi
sekretariátu boli dp. Jozef Vihonský a sr. Františka Sedláková.

Medzi ďalšie synodálne zloţky patrili: Organizačná komisia (dp. Jozef Ondovčák);
Liturgická komisia vedená synodálnym ceremonárom (dp. Jozef Pekár); Informačná komisia
pod vedením hovorcu synody (Mons. Pavol Dráb); Redakčná komisia a Právna komisia.
ZAČIATOK SYNODY – 27.11.2004
Po dvojročnej príprave dňa 27. novembra 2004 Mons. Alojz Tkáč, arcibiskup-metropolita,
otvoril diecéznu synodu počas slávnostnej sv. omše v košickej katedrále. Členovia synody sa
v ten istý deň zišli na úvodnom zasadaní, kde si vypočuli Reláciu o priebehu prípravy na
diecéznu synodu, ktorú predniesol Mons. Juraj Kamas, generálny sekretár synody. Mons.
Bernard Bober, pomocný biskup a generálny relátor synody, predniesol prvú časť Relácie
pred synodálnou rozpravou (Relatio ante disceptationem) týkajúcu sa svedectva,
evanjelizácie a ohlasovania. Všetci členovia dostali v kniţnej podobe Direktórium synody
spolu s Pracovným textom pre diecéznu synodu.
PRVÉ PLENÁRNE ZASADANIE SYNODY – 15.01.2005
Na prvom zasadaní sa zúčastnilo 112 synodálnych členov, aby prediskutovali 10 okruhov
týkajúcich sa témy svedectvo. Zo zasadania vzišli nasledujúce záväzné odporúčania:
1.
Potrebnosť
dynamickejšej
evanjelizácie
s
novou
silou
a zápalom
2. Venovať väčšiu pozornosť aktívnemu čítaniu Svätého písma
3. Doriešiť katechézu vo všetkých rovinách
4. Doriešiť katolícke školy v arcidiecéze
Týmto odporúčaniam sa mali ďalej venovať príslušné odborné komisie, ktorých úlohou
bolo podrobnejšie štúdium a príprava synodálnych dokumentov. Na prvom zasadaní sa
členovia synody rozdelili do deviatich odborných komisií a boli ustanovení ich moderátori:
Komisia pre katolícku výchovu – Dp. Miroslav GIRA
Komisia pre kultúru a ekumenu – Mons. Anton FABIAN
Komisia pre duchovné povolania – Dp. Juraj RENDEŠ
Komisia pre sviatosti a liturgiu – Mons. Anton KONEČNÝ
Komisia pre farnosti – Dp. Bartolomej GÁBOR
Komisia pre laikov – Pán Pavol HRIC
Komisia pre mládeţ – Dp. Peter SEPEŠI
Komisia pre rodinu – Dp. Ladislav CICHÝ
Komisia pre charitu a hospodárenie –
Dp. Ferdinand JURČIŠIN
DRUHÉ PLENÁRNE ZASADANIE SYNODY – 5.03.2005
Na druhé plenárne zasadanie sa zišlo 102 synodálnych členov. V úvode si vypočuli druhú
časť Relácie pred synodálnou rozpravou (Relatio ante disceptationem), v ktorej pomocný
biskup a generálny relátor synody, Mons. Bernard Bober, upriamil pozornosť na témy
týkajúce sa svätosti a pastoračných metód a foriem zameraných na duchovný rast, posvätenie
a spásu. Výsledkom diskusie boli štyri odporúčania:
1.
Zodpovednosť
za
osobnú
svätosť
chápanú
ako
ţivý
a dôverný vzťah s Bohom
2. Starostlivosť o duchovné povolania
3. Skvalitnenie permanentnej formácie
4. Príprava a slávenie sviatostí kresťanskej iniciácie
TRETIE PLENÁRNE ZASADANIE SYNODY – 23.04.2005
Témou tretieho plenárneho zasadania bola Sluţba. Zúčastnilo sa na ňom 98 členov.
V úvode si vypočuli tretiu časť Relácie pred synodálnou rozpravou (Relatio ante
disceptationem). Potom diskutovali o 15 bodoch tejto témy a v závere zasadania formovali
ďalšie odporúčania:

1. Vypracovať program pastorácie rodín vrátane prípravy na manţelstvo
2. Venovať pozornosť a podporu rozličným formám angaţovania laikov
3. Skvalitniť a prehĺbiť pastoráciu mládeţe
4. Základné línie a smernice týkajúce sa hmotných dobier a charity
PRÁCA V KOMISIÁCH
Počnúc prvým plenárnym zasadaním začala činnosť odborných komisií. Niektoré sa stretli
viackrát, iné menej. Diskutovali o predloţených odporúčaniach, študovali otázky načrtnuté
v Pracovnom texte pre synodu a pracovali na príprave návrhu synodálnych dokumentov.
Postupne
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zoslabla.
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o. arcibiskup na stretnutí s generálnym sekretárom synody podnet k oţiveniu synodálnych
prác. Zároveň poţiadal sekretára synody, aby zvolal stretnutia jednotlivých komisií a spolu
s ich moderátormi dokončil návrhy dokumentov. 13.12.2005 sa uskutočnilo stretnutie
sekretára s komisiou pre katolícku výchovu. 10.01.2006 generálny sekretariát zaslal všetkým
členom návrhy prvých štyroch dokumentov, ku ktorým sa mali vyjadriť písomnou formou
s uvedením svojho vota: súhlasím, nesúhlasím. súhlasím s pripomienkou.
Nasledovali ďalšie stretnutia. Obdobným postupom boli pripravené a zaslané na
vyjadrenie ďalšie návrhy dokumentov. Celkovo boli rozdelené do štyroch skupín (votum A, B,
C, D). Posledná séria dokumentov (votum D) bola zaslaná členom synody 3.07.2006.
Moderátori synodálnych komisií sa stretli 15.02.2006, aby rozhodli o metodologickom
postupe zapracovania pripomienok. Kaţdej pripomienke či doplňujúcemu návrhu sa venovala
pozornosť. Nie všetky pripomienky mohli byť prijaté. Niektoré neboli v súlade s univerzálnou
náukou, iné vyjadrovali príliš subjektívny postoj nepodloţený prameňmi cirkevných
dokumentov, alebo úplne menili navrhované, čo ostatní prijali.
Ţiaľ, deviati synodálni členovia ani raz neposlali svoje votum, a nesplnili si teda svoju
váţnu povinnosť vyjadriť svoj vlastný názor. O kaţdom dokumente v prvom čítaní písomnou
formou hlasovalo viac ako 80 synodálnych členov to znamená 2/3 z celkového počtu. Tým
vyjadrili svoj prvý súhlas či nesúhlas, alebo súhlas s pripomienkou. Kaţdý dokument získal
viac ako 90 % pozitívnych hlasov od hlasujúcich členov.
Listom zo dňa 8.08.2006 o. arcibiskup pozval všetkých členov synody na štvrté plenárne
zasadanie. Súčasťou pozvánky bola aj konečná verzia dokumentov (deklarácie a dekréty),
o ktorých sa malo na zasadaní hlasovať.
ŠTVRTÉ PLENÁRNE ZASADANIE SYNODY – 9.09.2006
Na štvrtom plenárnom zasadaní sa zúčastnilo 103 členov. Prvým bodom programu bola
správa generálneho relátora synody – biskupa, Mons. Bernarda Bobera, o doterajšom
priebehu synodálnych prác a predstavenie ich výsledkov. V jej závere konštatoval:
„Dvanásť navrhovaných synodálnych dokumentov, ktoré sú objektom dnešného
plenárneho zasadania, plne odráža v sebe náuku Katolíckej cirkvi vyjadrenú Druhým
vatikánskym koncilom a pokoncilovým učením a usmerneniami Apoštolského Stolca. Zároveň
zohľadňujú naše vlastné pomery a dnešnú dobu s určitou pastoračnou víziou do budúcnosti.
Môžem potvrdiť, že sú predovšetkým dostatočnou spoločnou odpoveďou na otázky, debaty,
návrhy
a
predovšetkým
na
odporúčania,
ktoré
vzišli
z predchádzajúcich troch plenárnych zasadaní. Nie sú odpoveďou na všetko a ani
nepokrývajú všetky oblasti do každého detailu. Určite sú však dobrým základom, na ktorom
možno
budovať
ďalej.
Sú
v
mnohom
evanjelizačným
a pastoračným impulzom pre celú arcidiecézu a jej jednotlivé farské spoločenstvá.
Pohľad na doterajší priebeh diecéznej synody môže byť rôzny. Je to prvá synoda, odkedy
sa
Košice
stali
arcidiecézou,
a
tiež
je
to
prvá
synoda
na
samom
začiatku
nového
storočia
i tisícročia. Spoločným zámerom bolo, aby táto synoda mala evanjelizačno-pastoračný zámer.

Odráža spoločnú náboženskú skúsenosť, našu vieru, ako aj podmienky a okolnosti života,
ktorý žijeme. Je výpoveďou o Košickej arcidiecéze. Už len v tomto je jej veľký prínos. Nikto z
nás so synodálnou prácou nemal žiadne skúsenosti. Prešli sme spoločnou cestou, ktorú tvorili
niekoľkomesačné debaty vo farských synodálnych spoločenstvách, nasledovali dekanátne
predsynodálne stretnutia a potom práca samej synody. Ovocie synodálnych prác máme na
dosah svojich rúk. Čaká nás ako zástupcov celej arcidiecézy urobiť posledný dotyk –
odporúčať ich formou hlasovania pre prijatie a uverejnenie autoritou diecézneho biskupa.
Potom sa vytvorila komisia pre sčítanie hlasov. Nasledovalo súhrnné predstavenie znenia
kaţdého dokumentu, krátka diskusia a tajné hlasovanie o kaţdom dokumente. Prijaté
dokumenty a výsledok hlasovania (celkový počet: súhlasili+/nesúhlasili-) :
Deklarácia o katechéze 103: 94+/9Deklarácia o katolíckom školstve 103: 98+/5Deklarácia o evanjelizácii 102: 95+/7Dekrét o spoločenstve s kresťanmi iných cirkví 103: 100+/3Dekrét o masmédiách 102: 97+/5Dekrét o pastoračnej službe vo farnosti 102: 91+/11Dekrét o spiritualite kňazského povolania 102: 94+/8Dekrét o charitatívnej službe 102: 97+/5Dekrét o poslaní laikov 102: 95+/7Dekrét o pastoračnej službe mládeži 102: 97+/5Dekrét o pastorácii rodín 103: 94+/9Zásady hospodárenia a správy cirkevného majetku
100: 75+/25Deklarácie (vyhlásenia) sú aktuálnym potvrdením pravdy katolíckej viery alebo mravov
zvlášť vo vzťahu k dôleţitejším stránkam ţivota miestnej cirkvi. Dekrétmi, sa uvádza,
usmerňuje a podporuje zachovávanie kánonických noriem.
Všetky dokumenty získali v súlade s direktóriom diecéznej synody potrebný počet
kladných
hlasov,
čo
znamená,
ţe
ich
diecézna
synoda
odporúčala
o. arcibiskupovi, aby ich schválil a vydal autoritou diecézneho biskupa.

UKONČENIE DIECÉZNEJ SYNODY
Diecéznu synodu slávnostne ukončil Mons. Alojz Tkáč, arcibiskup-metropolita, dňa
25.11.2006 v košickej katedrále pri slávnostnej sv. omši spojenej so spevom Te Deum
laudamus. Ukončenia diecéznej synody sa zúčastnili: Mons. Eduard Kojnok, roţňavský
diecézny biskup, Mons. Andrej Imrich, spišský pomocný biskup, vladyka Ján Babkaj,
prešovský eparcha, protosynkel Vladimír Tomko z Košického exarchátu, košickí pomocní
biksupi Mons. Bernard Bober a Mons. Stanislav Stolárik, ďalej členovia diecéznej synody, a
tieţ kňazi, rehoľníci a laici Košickej arcidiecézy. Svoj pozdrav zhromaţdeným na záver
synody poslali J.Em. Jozef kardinál Tomko a J.E. Mons. Henryk J. Nowacki, Apoštolský
nuncius na Slovensku. Na záver sv. omše o. arcibiskup podpísal Dekrét o ukončení synody
a Dekrét o vyhlásení dokumentov diecéznej synody, ktoré vzišli ako ovocie synodálnych prác.
Týmto schválením dostali synodálne dokumenty záväznosť pre Košickú arcidiecézu. Ich
účinnosť je od 1.01.2007. Tento dátum sa stal začiatkom post-synodálneho obdobia, ktoré sa
má vyznačovať uţivotnením výsledkov diecéznej synody.

DEKRÉT O UKONČENÍ SYNODY KOŠICKEJ ARCIDIECÉZY
Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista!
Dvesto rokov jestvovania Košickej diecézy, ktorú pápeţ Ján Pavol II. povýšil na arcidiecézu, sa
spolu s výzvami nového tisícročia stalo mocným impulzom pre rozhodnutie zvolať diecéznu
synodu, ktorú som slávnostne otvoril 27. novembra 2004, aby sme spoločným úsilím synodálnych
členov hľadali a formovali odpovede na tri základné témy týkajúce sa svedectva, svätosti a služby.
Počas dvoch rokov, neustále vyprosujúc si silu a svetlo Ducha Svätého, laickí veriaci, členovia
reholí a diecézni kňazi, reprezentujúci celú Košickú arcidiecézu, svojou aktívnou účasťou na
synodálnom procese poskytli cenné skúsenosti, názory a odporúčania pre dobro celého
diecézneho spoločenstva. Svojím hlasom mi odporúčali prijať synodálne výsledky a zverejniť ich
mojou autoritou.
S veľkým potešením, vďačnosťou a ocenením prijímam výsledky synody našej arcidiecézy,
ktoré sú mi predstavené ako ovocie dvojročného synodálneho úsilia a námahy so zámerom
prispieť
k stvárneniu
pastoračných
aktivít
v arcidiecéze a podporiť kontinuitu liturgických, duchovných a kanonických tradícií majúc na
mysli potrebu neustálej obnovy a apoštolského zanietenia.
Keďže boli úspešne zavŕšené všetky synodálne záležitosti, týmto slávnostne vyhlasujem,
že dnešným dňom 25. novembra 2006 je synoda Košickej arcidiecézy oficiálne ukončená.
Nech nás Trojjediný Boh naďalej poţehnáva, ochraňuje a zahŕňa svojimi milosťami.
Dané v katedrále sv. Alţbety v Košiciach, 25. 11. 2006.
 Mons. Alojz TKÁČ, arcibiskup-metropolita
DEKRÉT O VYHLÁSENÍ DOKUMENTOV DIECÉZNEJ SYNODY
Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista!
Diecézna synoda Košickej arcidiecézy sa konala od 27. 11. 2004 do 25. 11. 2006. Plenárne
zasadanie synodálnych členov svojim hlasovaním odporúčalo prijať dvanásť synodálnych
dokumentov týkajúcich sa dôleţitých aspektov ţivota diecézneho spoločenstva.
Po dôkladnom preštudovaní návrhov, odporúčaní a všetkých výsledkov synodálneho
procesu, s veľkou vďačnosťou voči Pánovi a v súlade s kán. 466 zákonodarnou autoritou,
ktorá mi bola zverená ako diecéznemu biskupovi pre sluţbu Boţiemu ľudu, týmto
schvaľujem, potvrdzujem a vyhlasujem v plnom rozsahu za záväzné pre Košickú
arcidiecézu
s účinnosťou od 1. januára 2007
nasledujúcich dvanásť synodálnych dokumentov:
Deklarácia o katechéze: Povolaní k zrelosti viery
Deklarácia o katolíckom školstve: Vzdelanie a výchova
Deklarácia o evanjelizácii: Poznanie pravdy
Dekrét o spoločenstve s kresťanmi iných cirkví:
Cesta ekumény
Dekrét o masmédiách: Komunikácia posolstva
Dekrét o pastoračnej službe vo farnosti:
Opravdivé spoločenstvo
Dekrét o spiritualite a formácii kňazského povolania:
Svätosť života
Dekrét o charitatívnej službe: Dôstojnosť človeka
Dekrét o poslaní laikov: Apoštolát laikov
Dekrét o pastoračnej službe mládeži:
Pohľad lásky a dôvery
Dekrét o pastorácii rodín: Kresťanská rodina
Zásady hospodárenia a správy cirkevného majetku

Zároveň nariaďujem, aby boli tieto dokumenty v priebehu jedného mesiaca zverejnené
a publikované v kniţnej forme a následne, aby boli k dispozícii všetkým veriacim vo
farnostiach a cirkevných inštitúciách Košickej arcidiecézy.
Nech tieto synodálne dokumenty spolu s naším spoločným úsilím podporujú prijímanie
spásonosnej náuky Cirkvi, nech sú povzbudením pre veriacich v ich nasledovaní Krista
a zároveň nech upevňujú jednotu a vzrast diecézneho spoločenstva.
Dané v katedrále sv. Alţbety v Košiciach, 25. 11. 2006.
 Mons. Alojz TKÁČ, arcibiskup-metropolita

