
 

Z diecézního oběžníku… 
(listopad 2015) 

 

1. Ze slov otce biskupa k zahájení Svatého roku milosrdenství 
 

… v úterý 8. prosince 2015 bude v Římě zahájen Svatý rok milosrdenství. Papež František v tento den slavnostně otevře 

Svatou bránu v Bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Jak sám říká, jde o „bránu Milosrdenství, kde každý, kdo tudy vstoupí, 

bude moci zakusit lásku Boha, který potěšuje, odpouští a dodává naději“ (bula Misericordiae vultus, čl. 3). 

Mimořádný Svatý rok milosrdenství se má slavit nejen v Římě, ale i ve všech místních církvích. Papežem je nabídnuta 

možnost otevřít Svatou bránu i v jednotlivých diecézích, a to především v katedrále a dalších významných svatyních.                  

V naší diecézi bude těchto bran celkem pět. 

Svatý rok milosrdenství v naší diecézi zahájíme v neděli 13. prosince 2015 pontifikální bohoslužbou v katedrále 

sv. Petra a Pavla, která bude spojena s převzetím Betlémského světla. Po zahájení v Denisových sadech v 9 hodin vyjde 

ke katedrále slavnostní průvod a po obřadu otevření Svaté brány a slavnostním vstupu do chrámu bude mše svatá 

pokračovat obvyklým způsobem. Méně slavnostním způsobem budou otevřeny i další čtyři brány v diecézi. 

Přehled Svatých bran v brněnské diecézi, termíny jejich otevření a biskupští vyslanci: 

neděle 13. 12. v  9 hodin Brno, katedrála sv. Petra a Pavla 

středa 16. 12. v 18 hodin Žarošice, kostel sv. Anny    Mons. Karel Orlita 

pátek 18. 12. v 18 hodin Kostelní Vydří, kostel Panny Marie Karmelské R. D. Roman Kubín 

sobota 19. 12. v 10 hodin Znojmo, kostel sv. Kříže    Mons. Václav Slouk 

neděle 20. 12. v  9 hodin Žďár nad Sázavou, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše 

          Mons. Jiří Mikulášek 

Všechna tato místa se mají stát příležitostí setkat se s Boží milosrdnou láskou. Po splnění podmínek je zde možné získat 

plnomocné odpustky. Posílena bude i zpovědní služba. Proto vybízím k poutím k těmto Svatým branám. … 

Svatý rok milosrdenství se může stát velkou příležitostí pro celou naši diecézi. Proto je důležité věnovat pozornost 

konkrétním potřebám našich farností. Už teď prosím přemýšlejte nad tím, jak využít tento požehnaný čas, ať už                       

na rovině liturgické, katechetické nebo na rovině lásky k bližnímu. 

Všechny informace o Svatém roku milosrdenství a o aktivitách papeže Františka najdete na vatikánských stránkách 

<http://www.im.va>, informace v češtině hledejte na stránkách Tiskového střediska ČBK <http://tisk.cirkev.cz>. 

Informace o aktivitách v rámci naší diecéze budou zveřejňovány na <http://www.biskupstvi.cz/rok-milosrdenstvi>. 

… 

K požehanému prožití Svatého roku milosrdenství Vám i Vašim farníkům ze srdce žehná biskup + Vojtěch  

 

2. Zpovědní služba u Svatých bran v brněnské diecézi 
 

  Katedrála sv. Petra a Pavla, Brno 

Úterý 18:30–19:00   V blízkosti Svaté brány na Petrově 

Středa 17:00–17:30   v kostele sv. Maří Magdalény (Masarykova ulice) 

Čtvrtek 16:30–17:30   bude nadále ve všední dny dostupná stálá zpovědní služba, 

Pátek 17:00–17:30 20:00–22:00  viz <http://www.biskupstvi.cz/zpovedni -sluzba>. 

Neděle 07:00–07:30 08:30–09:00 10:00–10:30 
 

  Žďár nad Sázavou, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše 

Pondělí 16:30–17:15 V blízkosti Svaté brány ve Žďáru nad Sáz. bude zpovědní 

Středa 16:30–17:15 služba také v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého 

Čtvrtek 17:00–17:45 po celou dobu během adorace na Zelené hoře: 

Pátek 16:30–17:15  Sobota 16:00–16:30 

Neděle 08:30–09:00  16. den v měsíci 20:00–22:00 (při Nikodémově noci) 

 



  Kostelní Vydří, kostel Panny Marie Karmelské 

Pondělí, středa, pátek 17:30–17:50 

Sobota – 1. v měsíci 16:00–18:00 

 – ostatní 09:00–11:30 

Neděle  07:30–08:00 (podle potřeby i déle) 

Je možné se domluvit i na jiném termínu na telefonu 384 420 119, nebo napsat na e-mail 

<kostelni.vydri@karmel.cz>. 

 

  Žarošice, kostel sv. Anny 

Pondělí    06:00–06:25 

Úterý    17:30–17:55 zimní období     18:30–18:55 letní období 

Středa    17:40–17:55 zimní období     18:40–18:55 letní období 

Čtvrtek    06:00–06:25 

Pátek    17:40–17:55 zimní období     18:40–18:55 letní období 

Sobota 

– 1.v měs.: 17:00–19:00 zimní období  18:00–20:00 letní období 

– ostatní:    06:00–06:25 

Neděle     07:30–07:55    10:40–10:55   15:00–17:00 (s adorací)  

13. den v měsíci 16:00–20:00  (13. 5., 13. 6., 13. 7., 13. 8., 13. 9.,  

       13. 10.) … více zpovědníků 

Zlatá sobota 10. 9. celý den 

V případě většího zájmu kněz poslouží svátostí smíření i po večerní bohoslužbě. Na telefonu 608 257 183 je 

možné se domluvit i na jiných termínech mimo uvedenou dobu. 

 

  Znojmo, kostel sv. Kříže 

Pondělí 17:00–18:00 

Úterý 17:00–18:00 

Středa 07:30–08:00 17;00–20:00 

Čtvrtek 17:00–18:00 

Pátek 16:00–17:00 

Sobota 17:30–18:00 

Neděle 07:30–08:00 09:30–10:00 

 

3. Pallotini ke Svatému roku milosrdenství 

 
Svatý Rok milosrdenství bude doprovázet řada aktivit otců pallotinů ve Slavkovicích. Podrobný program poutí 

bude zveřejněn v prosinci na <http://www.slavkovice.cz>, už teď ale otcové pallotini zvou do Slavkovic                         

na každoroční hlavní poutě: Svátek Božího milosrdenství 3. 4. 2016, pouť ke cti sv. Faustyny 8. 10. 2016, pěší 

pouť 9. – 16. 7. 2016 a také na poutě třetích sobot v měsíci. 

Mimořádnou události, na kterou do Slavkovic zve společně s pallotiny také Česká biskupská konference, bude 

Pouť k Božímu milosrdenství ve Svatém roce milosrdenství, která se uskuteční v sobotu, 11. 6. 2016. Mše svatá, 

která začne ve 14 hodin, bude spojena se zasvěcením Božímu milosrdenství. 

Kromě těchto setkání otcové pallotini připravují pro Svatý rok milosrdenství několik publikaci. K zahájení 

tohoho roku vyjde Sborník textů z druhého národního kongresu o Božím milosrdenství v roce 2014; v květnu 

Rozjímání k májovým pobožnostem, navazující na Boží milosrdenství, a ke konci Svatého roku milosrdenství                 

je plánováno vydání knížky s rozjímáním o Božím milosrdenství pro každý den. 

Pro všechny zájemce pallotini nabízejí také k zaslání obrázky milosrdného Ježíše a propagační materiály 

spojené s úctou k Božímu milosrdenství. Je také možné požádat otce pallotiny o duchovní obnovu, exercicie 

nebo přednášky. 

Aktuální informace o jednotlivých projektech otců pallotinů (<http://www.pallotini .cz>, tel. 566 502 855 … 858; 

e-mail <info@slavkovice.cz>) můžete najít na stránkách: 

<http://www.slavkovice.cz>  ..........................  poutní kostel Božího milosrdenství 

<http://www.pout.cz>  ...................................  pěší pouť k Božímu milosrdenství 

<http://www.knihamilosrdenstvi.cz>   .............  kruh vzájemné modlitby o Boží milosrdenství 

<http://www.apostol.cz>  ..............................  časopis o Božím milosrdenství 

<http://www.nikodemovanoc.cz>   ..................  projekt vzniklý u kostela ve Slavkovicích 

 

 

 

 

 



4. Výročí vyhlášení koncilního dekretu Ad gentes 
 

Na 7. 12. 2015 připadá 50. výročí vyhlášení koncilního dekretu Ad gentes papežem bl. Pavlem VI. Tento 

dokument, který je vnímán jako magna carta uspořádání a reorganizace nezměrné a platné misijní činnosti 

církve, si zasluhuje zvláštní pozornosti všech věřících. 

 

5. Změny v projednávání prohlášení neplatnosti manželství 
 

Papež František vydal dne 8. 9. 2015 dva apoštolské listy motu proprio ohledně změn v projednávání prohlášení 

neplatnosti manželství v obou kodexech kanonického práva (CIC, CCEO). Motivem k vydání těchto dokumentů 

byla pastorační starost papeže o spásu duší a ochranu jednoty víry a disciplíny vzhledem k manželství. 

Bezprostředním impulzem k vydání byly zároveň požadavky Biskupské synody o rodině, aby procesy byly 

rychlejší a dostupnější. 

Nově vydané dokumenty nemění dosavadní katolickou nauku o manželství, nemění dříve stanovené 

podmínky pro uzavření platného manželství v katolické církvi, ani důvody, které mohou vést k prohlášení 

manželství za neplatné. Dokumenty se zabývají změnou vedení soudního procesu a zdůrazňují roli biskupa jako 

nejvyššího soudce ve své diecézi. 

Nadále platí, že k prohlášení neplatnosti manželství dochází prostřednictvím soudního řízení, přičemž 

nejvýznamnější zjednodušení spočívá v tom, že stačí pouze jedno soudní rozhodnutí o neplatnosti manželství,                

a pokud se strany neodvolají, rozsudek je pravomocný a mohou případně uzavřít nové manželství (dříve byla 

nutná dvě shodná soudní rozhodnutí). Maximální doba trvání soudního procesu by měla být, jako doposud, jeden 

rok. Ve výjimečných případech, pokud žalobu na platnost manželství podají oba manželé a se žalobou předloží 

nezvratné důkazy, může proběhnout tzv. zkrácené řízení před biskupem, které by mohlo trvat 30 dnů. V závěru 

zkráceného řízení buď prohlásí biskup manželství za neplatné, nebo rozhodne, že manželství musí být 

posouzeno řádným soudním procesem. 

Dokumenty přinášejí ještě jiné drobné změny, které mohou urychlit soudní řízení. Jak ale papež sám 

zdůrazňuje, zrychlení procesu nesmí v žádném případě poškodit pravdu o svátostném manželském svazku. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o nové církevní dokumenty, očekává se jejich podrobnější interpretace                     

od Papežské rady pro legislativní texty.   Mons. Mgr. Karel Orlita, JU.D., soudní vikář 

 

6. Průvodce adventem 2015 – nabídka Pastoračního střediska brněnské 

diecéze 
 

Nabízíme věřícím ve farnostech brožuru Průvodce adventem 2015, která může pomoci k užitečnému prožití 

adventní doby. K doplnění biblických rozjímání byly letos použity především myšlenky těchto autorů: Józef 

Augustin, José Carlos Bermejo, Amedeo Cencini, Vojtěch Cikrle, papež František, Guy Gilbert, Anselm Grün, 

Jiří Mikulášek, Dom Samuel, Wilfrid Stinissen, Marek Vácha. 

Sešitek formátu A5 (minimálně 10 ks) je možné si objednat přes formulář na stránkách Pastoračního střediska 

brněnské diecéze <http://www.biskupstvi.cz/pastorace> , poštou (objednávka s ukázkou je v příloze těchto ACEB), 

e-mailem <dolezelova@biskupstvi.cz> nebo <pastoracnistredisko@biskupstvi.cz> , příp. telefonicky (533 033 299, 

příp. 533 033 290). Cena jednoho kusu je 9 Kč. Nezapomeňte prosím uvést počet objednávaných kusů a jestli 

chcete přiložit složenku. 

R. D. Mgr. Roman Kubín, biskupský delegát pro pastoraci a vzdělávání 

 

7. Betlémské světlo 2015 
 

Ekumenická bohoslužba při příležitosti převzetí Betlémského světla ve Vídni se uskuteční v sobotu 12. 12. 2015 

v katolickém kostele ve farnosti Neusimmering na náměstí Enkplatz. Betlémské světlo dopraví do České 

republiky skauti z Brna a v neděli 13. 12. 2015 při mši v katedrále sv. Petra a Pavla v 9 hodin je předají do rukou 

brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho. 

Po skončení bohoslužby v katedrále si světlo v lucernách či na hořící svíci mohou zájemci odnést domů. Další 

organizace šíření Betlémského světla ve farnostech a obcích již záleží na místních podmínkách. 

V sobotu 19. 12. 2015 bude za spolupráce skautů rozváženo Betlémské světlo vlaky po naší vlasti. Bližší 

informace o Betlémském světle lze získat na internetové adrese <http://www.betlemskesvetlo.cz>                                       

a <http://www.krestanskevanoce.cz>. 

 

8. Adventní duchovní obnova VIR v kněžském semináři 
 

O víkendu 27. 11. – 29. 11. 2015 se uskuteční v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci adventní 

duchovní obnova VIR určená pro mladé muže od 17 do 35 let. Obnovu povede R. D. Mgr. Jiří Kaňa, farář                      

v Blansku. Informace a přihlášky je možné získat na webové adrese <http://www.knezskyseminar.cz/vir> .  

Za organizátory Lukáš Mocek, bohoslovec 



 

 

9. Kurz Služba ve farnosti 
 

Kurz Služba ve farnosti je pokračovacím vzdělávacím kurzem pro ty, kteří již absolvovali Teologický kurz nebo 

katechetický kurz v minulosti (do roku 2001) nebo některou z teologických fakult a budou moci podávat                     

ve farnostech  (v kostele nebo u nemocných) svaté přijímání, budou při liturgii číst Boží slovo, povedou 

bohoslužbu slova bez kněze, křížovou cestu, růženec, breviář apod. Kurz bude probíhat formou čtyř sobotních 

intenzivních setkání (23. 1., 6. 2., 20. 2. a 12. 3. 2016) v Brně na Petrově 2 vždy od 8 do 15:40 hodin. V případě 

zájmu kontaktujte svého duchovního správce. 

 

 

10. Výroční zpráva Biskupství brněnského 
 

Na webových stránkách <http://www.biskupstvi.cz/vyrocnizprava>  je zveřejněna výroční zpráva Biskupství 

brněnského za rok 2014, která informuje nejen o hospodaření a základních údajích biskupství a diecéze, ale 

taktéž o pastoračních, vzdělávacích, kulturních a jiných aktivitách v brněnské diecézi. 

 

 

11. Papežská misijní díla (PMD) – aktuality 
 

  Poděkování za podporu a dary na Misijní neděli „Víra bez skutků je mrtvá.“ (Jak 2,26) 

Předposlední neděli v říjnu se uskutečnila Misijní neděle. V tento den modliteb za misie stejně tak jako po celém 

světě i u nás většina kostelů ožila dětmi v kostýmech a barvami Papežských misijních děl. Velmi si vážíme lidí, 

kterým není lhostejný život druhých a kteří pomáhají potřebným bez ohledu na jejich barvu pleti, náboženské 

vyznání či národnost. Zejména vaším prostřednictvím ožívá naše víra a naše země je obohacena touto štědrostí. 

Děkujeme všem farnostem, Misijním klubkům, jednotlivcům a všem ostatním, kteří se podíleli na přípravách 

a průběhu oslav Misijní neděle. 

Děkujeme za dary, bez ohledu na jejich formu. 

Děkujeme za vaše společné modlitby za misie, misionáře, šíření víry a misijního růžence. 

Děkujeme za vaše ohlasy a fotografie oslav z různých koutů Čech a Moravy. 

Děkujeme, že podporujete Papežská misijní díla, která spojují vaši pomoc se šířením víry v rámci Kongregace 

pro evangelizaci národů. Bůh vám žehnej. 

  Pohled pro misie ® 

Přípravu na Vánoce můžete spojit s pomocí nejchudším dětem. Jednou z takových aktivit PMD na podporu dětí, 

které nemají prostředky k důstojnému životu, je Pohled pro misie ® – var. symbol 140. V kanceláři PMD lze 

objednat předtištěné pohlednice, na které pak děti i dospělí namalují hezké vánoční motivy. Můžete uspořádat 

výstavku těchto pohlednic, spojit např. s promítáním misijních filmů či hudebním vystoupením dětí. Takto 

získané finanční dary budou využity na podporu chudých dětí, např. na Filipínách. 

  Jeden dárek navíc ® pro děti v Africe 

Nezapomeňte o letošních Vánocích na děti, které strádají, a připravte jim Jeden dárek navíc  ®. Přispějte na jídlo, 

zdravotní péči a vzdělání sirotků v Keni. Podpořte farmu a výstavbu rybích sádek při zdravotním centru                         

v diecézi Eldoret v Kaptagatu, aby toto centrum mohlo být nezávislé na cizí pomoci. Náklady na stavbu, materiál 

a práci činí přibližně 650 Kč na jedno dítě, kterému bude z těchto prostředků zajištěna obživa, základní potřeby, 

zdravotní péče a vzdělání. Vaše vánoční dárky prosím pošlete nejpozději do 31. 12. 2015. 

V Keni, kde na 10 000 obyvatel připadá jeden lékař, jsou velmi zapotřebí zdravotní centra, která umožní 

dobrou péči a kvalitní vzdělání. Ve zdravotním centru Kaptagatu jsou opuštěné děti a mnohé z nich jsou 

postiženy virem HIV/AIDS. Z farmy děti dostávají maso a zeleninu a prodejem ryb se hradí všechny jejich 

potřeby. 

Papežská misijní díla, 543 51 Špindlerův Mlýn 33, mob. 604 838 882, <http://www.missio.cz>, e-mail 

<pmd@missio.cz>, číslo účtu 72540444/2700, var. symb. 240. Do zprávy pro příjemce uveďte: Keňa. Zájemcům 

vystavíme potvrzení pro daňové účely.   Mgr. Leoš Halbrštát, národní ředitel PMD 

 

 

12. Změny v ustanovení kněží a jáhnů 
 

R. D. Mgr. Jiří Bradáč, farář ve farnosti Vladislav a excurrendo administrátor ve farnostech Lipník u Hrotovic 

a Střížov - Číměř, s platností od 1. 11. 2015 ustanoven farářem ve farnosti Běhařovice.  



R. D. Mgr. Pavel Bublan, farář ve farnosti Moravský Krumlov, excurrendo administrátor ve farnostech Kadov 

u Miroslavi, Petrovice u Moravského Krumlova a Vémyslice a děkan děkanství moravskokrumlovského 

pověřený péčí o pastoraci mládeže v děkanství moravskokrumlovském, s platností od 1.  11. 2015 

ustanoven navíc excurrendo administrátorem ad interim ve farnosti Lipník u Hrotovic.  

R. D. Mgr. Jiří Dobeš, farář ve farnosti Třebíč - město a děkan děkanství třebíčského pověřený péčí o pastoraci 

mládeže v děkanství třebíčském s platností od 1. 11. 2015 ustanoven navíc excurrendo administrátorem ad 

interim ve farnosti Střížov - Číměř.  

D. ThLic. ICLic, Maximilián Vladimír Filo, OPraem., soudní místovikář Diecézního církevního soudu, farář 

ve farnosti Bučovice a excurrendo administrátor ve farnosti Nevojice, s platností od 15. 10. 2015 

ustanovení soudním místovikářem ukončeno.  

R. D. Mgr. Jaromír Gargoš, farář ve farnosti Běhařovice, s platností od 1. 11. 2015 ustanoven farářem                    

ve farnosti Oslavany a excurrendo administrátorem ve farnostech Čučice a Zbýšov u Brna.  

R. D. Jiří Hének, farář ve farnosti Loděnice u Moravského Krumlova a excurrendo administrátor ve farnostech 

Malešovice a Medlov nad Jihlavou, s platností od 1. 11. 2015 ustanoven farářem ve farnosti Vladislav 

a excurrendo administrátorem ve farnostech Lipník u Hrotovic a Střížov - Číměř.  

R. D. ThLic. Tomáš Koumal, farář ve farnosti u kostela sv. Augustina v Brně - Masarykově čtvrti, vedoucí 

Diecézního katechetického centra a spirituál Cyrilometodějské církevní základní školy v Brně na 

Lerchově 65, s platností od 1. 11. 2015 do 30. 11. 2016 jmenován navíc hlavním koordinátorem aktivit 

Svatého roku milosrdenství v brněnské diecézi.  

Mons. František Koutný, farář ve farnosti Troubsko a děkan děkanství rosického, s platností od 1. 11. 2015 

ustanoven navíc excurrendo administrátorem in spiritualibus ve farnosti Neslovice.  

R. D. Jiří Paleček, farář ve farnosti Neslovice, s platností od 1. 11. 2015 ustanoven výpomocným duchovním            

ad interim v děkanství žďárském.  

R. D. Mgr. Jiří Polach, administrátor ve farnosti Budišov u Třebíče a excurrendo administrátor ve farnosti 

Pyšel, s platností od 1. 11. 2015 ustanoven navíc excurrendo administrátorem ad interim ve farnosti 

Vladislav.  

P. František Pospíšil, SDB, dosud působící v litoměřické diecézi, s platností od 1. 11. 2015 uděleno pověření                

k udílení svátosti smíření po dobu trvání kanonického bydliště v brněnské diecézi. 

R. D. Mgr. Vít Rozkydal, farář ve farnosti Oslavany a excurrendo administrátor ve farnostech Čučice a Zbýšov 

u Brna, s platností od 1. 11. 2015 ustanoven farářem ve farnosti Loděnice u Moravského Krumlova                     

a excurrendo administrátorem ve farnostech Malešovice a Medlov nad Jihlavou.  

P. Mgr. Mariusz Józef Sierpniak, kněz Kongregace kněží mariánů, administrátor ve farnosti Moravany, 

excurrendo administrátor ve farnosti u kostela sv. Jiří v Ořechově a ve farnosti u kostela Všech svatých 

v Ořechově a spirituál Společenství sv. Peregrina Laziosi, OSM, v Ořechově, s účinností od 1. 11. 2015 

inkardinován do brněnské diecéze,  

   . . . platnost jmenování spirituálem Společenství sv. Peregrina Laziosi, OSM, v Ořechově 

prodloužena do 31. 10. 2017.  

PhDr. Ing. Vladimír Večeřa, stálý jáhen brněnské diecéze působící v jáhenské službě ve farnostech Zbraslav                     

u Brna a Vysoké Popovice a pověřený duchovní službou ve věznicích v Brně - Bohunicích a v Rapoticích, 

s platností od 1. 11. 2015 ustanoven navíc excurrendo administrátorem in materialibus ve farnosti 

Neslovice.  

Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí! 

 

13.  Úmrtí 

 
24. 10. 2015 zemřel kard. Ján Chryzostom Korec, emeritní biskup nitranský.  

Narodil se 22. 1. 1924 v Bošanech (u Topoľčan). V roce 1939 vstoupil v Ružomberku k jezuitům.                        

Po maturitě studoval filosofii a teologii v Ružomberku, Trnavě a Brně, ale v dubnu 1950 byl internován 

(Jasov, Podolínec a Pezinok). V internaci byl 1. 10. 1950 tajně vysvěcen na kněze a 24. 8. 1951 ho biskup 

Pavol Hnilica vysvětil tajně i na biskupa. Po propuštění pracoval do roku 1960 jako dělník, přesto působil            

ve skryté církvi a tajně připravoval studenty ke kněžskému svěcení. Dne 11. 3. 1960 byl zatčen a 21. 5. 1960 

odsouzen za vlastizradu ke 12 rokům vězení (Praha   -  Pankrác, Ruzyně, Valdice, Leopoldov, Ilava).                        

Po propuštění (24. 2. 1968) pracoval opět v dělnických profesích, při osobní audienci převzal 8.  7. 1969                  

od papeže Pavla VI. biskupské insignie, státní souhlas však neobdržel. V lednu 1990 se stal rektorem 

bratislavského semináře, v únoru 1990 ho pak papež Jan Pavel II. jmenoval sídelním nitranským biskupem, 

28. 6. 1991 byl jmenován kardinálem a stal se členem Kongregace pro instituty zasvěceného života                        

a společenství apoštolského života a členem papežské komise pro kulturu. Úřad diecézního biskupa 

vykonával do 9. 6. 2005. Zemřel v Nitře 24. 10. 2015, pohřben byl 31. 10. 2015 v katedrále sv. Emeráma                  

v Nitře.  

Kard. Korec činný pastoračně, vědecky i literárně (na 60 titulů – teologie, filosofie, historie, etika, 

sociologie, problematika náboženského života a katolické církve na Slovensku) a obdržel řadu státních 

vyznamenání a několik čestných doktorátů univerzit v Evropě i USA. R. I. P. 


