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Nadbiskupov dekret promulgacije  

sinodskih izjava i odluka Druge biskupijske sinode đakovačke i srijemske  

i njihova usvajanja za Đakovačko-osječku nadbiskupiju 

 

 
 

 MARIN 

u svetoj Crkvi 

nadbiskup đakovačko-osječki 

 

 

Dekret proglašenja 

Izjava i odluka Druge biskupijske sinode đakovačke i srijemske 

 

Druga biskupijska sinoda đakovačka i srijemska, koju sam sazvao uoči Nedjelje 

Pedesetnice, 30. svibnja 1998. godine – u razdobljima priprave i slavljenja, u župnim i drugim 

vjerničkim zajednicama, podržavana iskrenim molitvama i nastojanjima brojnih Kristovih 

vjernika, predvođenih pastirskom službom prezbiterâ – nakon četiri zasjedanja (prvo: 15. – 18. 

listopada 2000., drugo: 15. – 17. ožujka 2001., treće: 25. – 27. listopada 2001., četvrto: 3. – 5. 

listopada 2002.) sretno je privedena kraju 5. listopada 2002. godine. 

 

Priprava i odvijanje Sinode u tim su godinama istinski i vrlo snažno obilježili život naše 

partikularne Crkve. Bilo je to vrijeme u kojem je naša Crkva produbljivala svijest o svojoj 

vjerničkoj stvarnosti, o životnim i društvenim prilikama u kojima se nalazi, pitajući se: »Što 

kažeš o sebi, Crkvo đakovačka i srijemska«? Ozračje sinodskoga hoda poticalo je među svim 

članovima Božjega naroda duh intenzivnije molitve, duhovnog i pastoralnog razlučivanja kao i 

snažnijega doživljaja kršćanskoga zajedništva. 

 

Pod geslom: »Ti si Krist – za nas i za sve ljude!« naša je Crkva promatrala četiri vida 

svoga života i djelovanja, razvrstavajući mnogobrojna pitanja i prijedloge u pripadajuće tematske 

cjeline, posvetivši svakoj cjelini po jedno sinodsko zasjedanje: (1.) evangelizacija, (2.) liturgija, 

(3.) kršćanski poziv i služenje te (4.) ustroj biskupijske zajednice. 

 

Osobitu važnost i značenje naše sinodske obnove snažno je istaknuo Sluga Božji papa 

Ivan Pavao II., koji nas je pohodio za vrijeme svoga 3. pastirskoga posjeta Hrvatskoj, te nas, 

slaveći Euharistiju u Osijeku 7. lipnja 2003., pozvao: »Pođite u svoje vjerničke zajednice, u svoje 

domove i na svoja radna mjesta te, kao vjerni učenici Gospodinovi, u duhu Evanđelja u svojoj 

životnoj svakodnevici ostvarujte sinodske odluke.« 

 

Sada, pošto su različite službe i skupine određeno vrijeme provele u priređivanju njezina 

konačnoga teksta, Knjigu Sinode pod naslovom »Izjave i odluke Druge biskupijske 

sinode đakovačke i srijemske«, koju mi je u ime čitavoga Božjeg naroda predao tajnik 

Sinode, mons. dr. Đuro Hranić, đakovačko-osječki pomoćni biskup, pažljivo sam 

pročitao te ovim dekretom, na temelju Zakonika kanonskoga prava (kann. 8 §2 i 466), 

vlašću pastirske službe koja mi je u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji povjerena, 
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odobravam, proglašavam i određujem da se objavi 

Knjiga Sinode. 

 

Njezin zdrav nauk – utemeljen na Božjoj riječi i nauku Učiteljstva Crkve, dragocjeno je 

sredstvo nove evangelizacije o kojoj je naša Crkva razmatrala i na koju je pozvana 

založiti se u današnjim prilikama ljudskoga osobnoga i društvenoga života. 

 

Neka ova knjiga bude istinsko uporište i pastoralno pravilo života i poslanja Crkve 

đakovačko-osječke. Neka bude živi poticaj na zajedništvo i jasni putokaz u ostvarivanju 

pastoralnog djelovanja koje u mnogostrukim ostvarenjima ostaje jedinstveno, otkrivajući 

kako je nezaobilazno da se Crkva izgrađuje zdušnim zauzimanjem svih svojih članova, 

usklađenih različitim službama na koje su pozvani. 

 

Neka ona svima bude vrelo hrabrosti i putokaz za odvažnost u apostolatu, usmjeravajući 

u svima duh vjernosti i potičući kreativno suočavanje s novim izazovima što nam ih 

donosi vrijeme u kojem živimo. 

 

Kako su odnedavna, tj. 18. lipnja 2008. odlukom pape Benedikta XVI. ista područja 

dosadašnje Đakovačke ili Bosanske i Srijemske biskupije, na koja se odnosi i na kojima se 

odvijala Biskupijska sinoda, na planu crkvenoga ustrojstva uređena kao dvije samostalne 

biskupijske zajednice – Đakovačko-osječka nadbiskupija te Srijemska biskupija, ovo proglašenje 

sinodskih izjava odnosi se na Đakovačko-osječku nadbiskupiju a njihovo proglašenje za 

Srijemsku biskupiju ravnat će se prema posebnome očitovanju i odluci novoga srijemskog 

dijecezanskoga biskupa, mons. mr. Đure Gašparovića. 

 

Pozivam sve svećenike, redovnike i redovnice i sve Kristove vjernike da u duhu 

istinskoga zajedništva prihvate odredbe donesene u Knjizi Sinode te se marno njome služe u 

ispunjavanju svoga poslanja – živjeti i naviještati Evanđelje, Radosnu vijest spasenja u Isusu 

Kristu. 

 

Neka nas u tome prati Blažena Djevica Marija, Zvijezda nove evangelizacije, koju smo 

puni pouzdanja zazivali kroz čitavo vrijeme priprave i slavlja Sinode. 

 

 

U Đakovu, 6. srpnja 2008. 
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Izjava srijemskog dijecezanskog biskupa 

o usvajanju sinodskih izjava i odluka 

Druge biskupijske sinode đakovačke i srijemske  

za Srijemsku biskupiju 

 

U pripremu i slavljenje Druge biskupijske sinode đakovačke i srijemske od početka, sve 

do završetka sinodskih zasjedanja, kao i u izradu završnih sinodskih dokumenata, zajedno sa 

mnom, tada pomoćnim biskupom đakovačkim i srijemskim te generalnim vikarom za Srijem s 

posebnim ovlastima, bili su uključeni i svećenici, članovi posvećenoga života i vjernici laici iz 

srijemskoga dijela Đakovačke i Srijemske biskupije. 

 

U svim razdobljima pripreme i slavljenja Sinode srijemski je dio tadašnje Biskupije 

promišljao i svoje vlastite crkvene i pastoralne prilike, dajući prijedloge koji su bili uvršteni u 

radne materijale za sinodska zasjedanja. Isto tako sinodski članovi iz srijemskoga dijela biskupije 

aktivno su sudjelovali na sinodskim zasjedanjima. Druga biskupijska sinoda đakovačka i 

srijemska bila je i sinoda Crkve u Srijemu te ju svećenici i vjernici laici Srijemske biskupije, koja 

je odlukom Svetoga Oca Benedikta XVI. 18. lipnja 2008. godine odvojena od Đakovačke ili 

Bosanske biskupije, u potpunosti smatraju i svojom biskupijskom sinodom. 

 

Zbog toga, kao dijecezanski biskup ponovno osamostaljene Srijemske biskupije u 

potpunosti prihvaćam sinodske izjave i odluke Druge biskupijske sinode đakovačke i srijemske 

koje je proglasio nadbiskup i metropolit đakovačko-osječki, mons. dr. Marin Srakić te ih ovime 

proglašavam važećima i za Srijemsku biskupiju. 

 

Istodobno ih prepoznajem milosnim darom i prikladnim pastoralnim programom za 

područje Srijemske biskupije na početku njezina samostalnoga hoda i evangelizacijskih 

nastojanja u trenutnim društvenim, gospodarskim i crkvenim prilikama u kojima je ona danas 

pozvana djelovati. 

 

Po zagovoru Blažene Djevice Marije i Svetog Dimitrija, đakona i mučenika molim Božji 

blagoslov za našu drevnu te istodobno mladu Srijemsku biskupiju i pozivam svećenike, članove 

posvećenoga života i vjernike laike Srijemske biskupije da zajednički ostvarujemo ono što smo 

na sinodskim zasjedanjima promišljali i predložili, a što je uvršteno u proglašene sinodske izjave 

i odluke. 

 

 

U Srijemskoj Mitrovici, 6. srpnja 2008. 

 

 

                                                                                                 Đuro 

                                                                                    biskup srijemski 
 


