
Štatút diecéznej pastoračnej rady 

 

Je veľmi žiadúce, aby sa v každej diecéze zriadila osobitná pastoračná rada, ktorej nech 

predsedá sám diecézny biskup a na ktorej nech majú účasť osobitne vybraní kňazi, rehoľníci 

a laici. Úlohou tejto rady bude zvažovať a predkladať praktické riešenia týkajúce sa 

pastorálnej činnosti 1. 
 

1. Povaha a cieľ 
 

1. Diecézna pastoračná rada Košickej arcidiecézy (ďalej DPR) utvorená podľa kánonov 

511-514 Kódexu kánonického práva je poradným zborom arcibiskupa prispievajúcim 

k jednote spoločenstva miestnej cirkvi a je nástrojom spoluúčasti všetkých veriacich na 

jej poslaní. Je zložená z klerikov, rehoľníkov a laikov, ktorí sú v plnom spoločenstve 

Katolíckej cirkvi. 

2. Je kompetentná iba v otázkach týkajúcich sa pastoračnej činnosti v arcidiecéze. Nie je 

kompetentná  v otázkach, ktoré sa netýkajú pastorácie a tiež v záležitostiach, ktoré 

svojou vlastnou povahou požadujú diskrétnu procedúru, ako je napríklad menovanie 

osôb do úradu alebo prerokúvanie problémov konkrétnych osôb. 

3. Poskytuje fórum pre dostatočnú a slobodnú diskusiu o všetkých pastoračných otázkach; 

hľadá a navrhuje konkrétne, praktické a účinné spôsoby a prostriedky efektívnej 

pastoračnej služby. 

4. DPR nie je právnickou osobou, ale kolégiovým zoskupením osôb (kán. 115 § 2; 127 § 1). 

Má iba poradný hlas (kán. 514 § 1). 

5. Úlohou DPR je skúmať všetko, čo sa vzťahuje k pastoračnej činnosti v arcidiecéze, 

prejednávať to a predkladať praktické závery ako svoje odporúčanie diecéznemu 

biskupovi, aby sa čo najväčšmi vzmáhalo pastoračné dobro Božieho ľudu. 

6. Členovia DPR konkrétnymi podnetmi a vlastnými skúsenosťami pomáhajú pri 

formulovaní pastoračnej línie, prispievajú k vytváraniu a uskutočňovaniu pastoračného 

plánu arcidiecézy. 
 

2. Členstvo a voľby 
 

1. DPR je ustanovená na obdobie piatich rokov. Uplynutím štvorročného funkčného 

obdobia pokračuje až do ustanovenia novej DPR. Jej jednotliví členovia sú menovaní 

dekrétom. 

2. Členmi DPR na základe úradu, dokiaľ ho zastávajú, sú: generálni vikári, biskupský vikár, 

ktorého činnosť je zameraná na pastoráciu, riaditeľ diecézneho katechetického úradu, 

moderátor arcidiecézneho centra mladých, člen diecéznej komisie pre rodinu2. 

3. Členmi DPR sú traja kňazi v aktívnej pastorácii majúci dobrý prehľad o arcidiecéze; 

jeden člen mužských reholí a jedna členka ženských reholí, traja laici, zástupca 

maďarských veriacich. 

4. Kandidátov do DPR – okrem tých, ktorí sú z úradu – navrhujú dekani a členovia 

presbyterskej rady. Každý z nich zašle v stanovenom termíne na arcibiskupský úrad 

návrh troch osôb. 

5. DPR je menovaná diecéznym biskupom. 

6. Funkčné obdobie DPR začína odo dňa ustanovenia za člena dekrétom. Členstvo v DPR je 

opakovateľné. 

7. Zloženie DPR po podpísaní dekrétov jednotlivým členom sa zverejní v arcidiecéznom 

obežníku ACAC.. 

8. Členstvo v DPR zaniká smrťou, stratou úradu (pre členov ex officio), odvolaním, 

dobrovoľnou rezignáciou prijatou arcibiskupom a ustanovením pre službu mimo 

                                                 
1
 Por. DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL, Christus Dominus, 27. 

2
 Por. SYNODA KOŠICKEJ ARCIDIECÉZY, Dekrét o pastorácií rodín, 41. 



arcidiecézy. 

9. Uprázdnené miesto sa zaplní novým menovaním na zostávajúce obdobie. 

10. DPR zaniká vo chvíli uvoľnenia úradu diecézneho biskupa (sede vacante – kán. 513 § 2); 

predčasne rozpustená môže byť iba z veľmi vážneho dôvodu po porade s kolégiom 

konzultorov. 
 

3. Funkcie 
 

1. Predsedom DPR je arcibiskup; jeho úlohou je DPR zvolať, predsedať jej a vymedziť 

otázky, ktoré sa majú prerokovať, alebo prijať tie, ktoré predložili členovia DPR (kán. 

514 § 1). 

2. Tajomníka DPR menuje arcibiskup spomedzi členov tejto rady. Jeho úlohou je pomáhať 

arcibiskupovi v úlohách súvisiacich so zasadaniami DPR. 

3. Tajomník DPR je zodpovedný za agendu, za poslanie pozvánok a programu aspoň dva 

týždne pred zasadaním, archivuje záznamy a dokumenty a po skončení DPR s dovolením 

arcibiskupa publikuje závažné rozhodnutia a závery v ACAC. 

4. Z poverenie arcibiskupa tajomník môže moderovať jednotlivé zasadania. 

5. Členovia DPR majú zodpovedne preštudovať predložený program, mali by byť 

v kontakte s inými veriacimi a poznať ich mienku vzhľadom na záležitosti, ktoré sa budú 

prerokovávať. 

6. Všetci sa majú účastniť zasadaní a počas nich majú právo a povinnosť slobodne, 

otvorene, úprimne a zodpovedne prejaviť svoju mienku so zreteľom na spoločné dobro 

arcidiecézy a dôstojnosť osôb  

(kán. 127 § 3 a 213 § 3). 

7. DPR svoju službu vykonáva bezplatne a jej členovia zachovávajú náležitú mlčanlivosť 

(kán. 127 § 3). 
 

4. Zasadania 
 

1. DPR sa schádza aspoň dvakrát v roku na riadnom zasadní (jar a jeseň). 

2. Mimoriadne zasadanie DPR sa koná ak o tom rozhodne arcibiskup alebo ak o takéto 

zasadanie požiada aspoň jedna tretina členov DPR. 

3. Pre zasadanie sa vyžaduje prítomnosť viac ako polovice členov DPR. Ak sa požadovaný 

počet nezíde v priebehu jednej hodiny od plánovaného začiatku stretnutia, prítomní 

členovia absolútnou väčšinou hlasov rozhodnú, či zasadanie bude alebo nebude 

prebiehať. 

4. Návrh programu zostavuje tajomník a schvaľuje arcibiskup. 

5. Arcibiskup môže podľa svojho uváženia alebo na návrh členov pozvať na zasadanie DPR 

ďalšie osoby zainteresované do prejednávanej problematiky. 
 

5. Komisie 
 

1. Diecézny biskup môže podľa potreby ustanoviť rôzne študijné a pracovné komisie 

a dohliadať na ich činnosť. 

2. Každá komisia má svojho predsedu z členov DPR. Predseda okrem usmerňovania práce 

komisie podáva správu o jej činnosti. 

3. Členmi komisie môžu byť aj tí, ktorí nepatria do DPR. Na návrh koordinátora ich do 

komisie menuje arcibiskup. 

4. Činnosť niektorých komisií je stabilná, iné sú ustanovené na vymedzený čas (ad hoc) so 

zreteľom na konkrétny cieľ. 

5. Komisie pracujú metódami a prostriedkami, ktoré sú najvhodnejšie k splneniu zverených 

úloh. 
 

6. Osobitné ustanovenia 
 

1. Zmeniť štatút alebo jeho jednotlivé časti môže iba košický diecézny biskup po vypočutí 



mienky presbyterskej rady Košickej arcidiecézy. 

2. Normy tohto štatútu zaväzujú všetkých členov DPR (kán. 94 § 2). 

 

Schválil Mons. Alojz Tkáč, arcibiskup-metropolita 

Košice,  30.11.2006 (Prot. č. 1152/06) 

s účinnosťou od 1.01.2007 


