
Odpověď nedělního žalmu: 

Hledejte, ubožáci, Hospodina  
a pookřejte v srdci. 

 

Kapka rosy z Božího slova: Ježíš místo odpovědi na původ-
ní otázku – kdo je můj bližní – odpovídá na otázku jinou: 
jak se mám chovat, abych já byl bližním pro ostatní… 
Místo zdlouhavého a nic neřešícího dumání nad tím, 
proč se lidé ke mně nechovají lépe je toto ten správný 
„Koperníkovský obrat“. Podstatná otázka tedy zní: Jsem 
já dobrým bližním pro lidi ve svém okolí? 

Evangelium z neděle Lk 10,25-37
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Msgre Josef NUZÍK 
ADMINISTRÁTOREM OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE 

V Olomouci se v pondělí 4. VII. 2022, sešel tzv. 
sbor poradců, aby po odchodu arcibiskupa Jana 
Graubnera, který se v sobotu 2. VII. ujal vedení 
pražské arcidiecéze, zvolil podle předpisů církev-
ního práva nového administrátora olomoucké arci-
diecéze. Stal se jím dosavadní pomocný biskup a 
generální vikář Josef Nuzík.  

 

„Volbu sboru konzultorů přijímám s vě-
domím své lidské nedostatečnosti a také 
toho, že diecéze potřebuje dočasného správ-
ce. Tato služba přitom pro mě není nezná-
má, protože jsem prožil třináct let jako ge-
nerální vikář vedle arcibiskupa Jana,“ byla 
první slova nově zvoleného administrátora.

 

 
 

Biskup Josef Nuzík se narodil 25. VII. 1966 
ve Strání v zemědělské rodině. Po maturitě 
pracoval jako soustružník, na podzim roku 
1989 pak začal svou přípravu ke kněžství. 
Jáhenské svěcení přijal roku 1994 a jáhen-
skou službu vykonával v Novém Jičíně, kde 
posléze – po přijetí kněžského svěcení
17. VI. 1995 z rukou arcibiskupa Jana Graub-
nera – působil také jako farní vikář. Od léta 
roku 1996 sloužil jako farní vikář v Luha-
čovicích a Pozlovicích, v roce 1997 byl jme-
nován administrátorem farnosti Nivnice a 
souběžně spravoval také Korytnou. V roce 
2003 byl jmenován farářem ve Štípě u Zlí-
na a zároveň administroval farnost Hvozd-
ná, přitom byl i děkanem vizovického dě-
kanátu. 

V roce 2005 byl jmenován vicerektorem 
Arcibiskupského kněžského semináře v Olo-
mouci, kde působil čtyři roky. V roce 2009 
ho arcibiskup Graubner jmenoval svým ge-
nerálním vikářem, v tomto období byl také 
ustanoven kanovníkem Metropolitní kapi-
tuly u sv. Václava v Olomouci. Papež Fran-
tišek ho 5. VII. 2017 jmenoval titulárním 
biskupem diecéze Castra Galbae a pomoc-
ným biskupem olomouckým. Biskupské 
svěcení z rukou arcibiskupa Jana Graubne-
ra přijal 14. X. 2017. 

obraz, který se stává jednak podobou
Jeruzaléma shůry a jednak součástí boju-
jící církve, jež je, podle apoštola, dcerou 
onoho nebeského Jeruzaléma. Tvrdí totiž: 
Jeruzalém shůry je svobodný, a to je naše 
matka (srv. Gal 4,26). Duše věřící a dou-
fající v Ježíše Krista a milující toho, který 
je Slovo vtělené, nestvořené a inspirova-
né, tedy cesta, pravda a život, když tedy 
tato duše vírou přijímá Krista jako nestvo-
řené Slovo, které je Slovem Otce a jeho 
odleskem, znovu nabývá duchovního slu-
chu a zraku. Sluchu, aby přijala Kristovo 
kázání, zraku, aby nazírala záři jeho svět-
la. Když duše nadějí dychtí po přijetí inspi-
rovaného Slova, v touze a zanícení znovu 
nabývá duchovního smyslu pro vůni. Když 
láskou objímá vtělené Slovo a dostává sejí 
od něho rozkoše a přechází do něho uchva-
cující láskou, znovu nabývá chuti a citu. 

Když těmito znovu nabytými smysly vidí, 
slyší, cítí, okouší a objímá svého Ženicha, 
může zpívat spolu s nevěstou z Písně písní, 
napsané jako vzor nazírání na tomto čtvr-
tém stupni, jejž nezná nikdo jiný než ten, 
komu se ho dostává (srv. Zj 2,18), protože 
spočívá více v citové zkušenosti než v ro-
zumovém uvažování. Duše se obnovenými 
vnitřními smysly, které jsou schopny vidět 
nejvyšší krásu, slyšet vše převyšující har-
monii, pociťovat nevýslovnou vůni, okou-
šet svrchovanou slast, dotýkat se nepopsa-
telné rozkoše, disponuje k uchvácení my-
sli oddaností, úžasem a jásotem, podle tro-
jího zvolání z Písně písní. První z nich spo-
čívá v přemíře oddanosti, pro niž je duše 
jakoby proužek vonného dýmu z myrhy a 
kadidla (srv. Pís 3,6); druhé v nevýslovném 
úžasu, kterým se duše stává jakoby Jitřen-
kou, Lunou a Sluncem, podle postupu osví-
cení, která duši povznášejí k uchvacují-
címu nazírání Ženicha; třetí v překypují-
cím jásotu, v němž duše zaplavená nevý-
slovnou rozkoší zcela spočívá v Milovaném.

Přeložil Ctirad Václav Pospíšil
  

  Církev se směje  

„Ty Franto,“ říká žena. „Konečně vím, jak 
skutečně ušetřit za elektřinu.“ „No to jsem 
zvědavý,“ odpovídá muž, „jak to má jako 
fungovat?“ „Všechno doma napojíme jen 
na jednu zásuvku!“ 
 

Biblická hádanka 
 

Kolikrát udeřil v Kádeši Mojžíš holí do 
skály, když Izraelci neměli na poušti vodu? 

   

Správná odpověď z minula:  

Královna ze Sáby Šalomounovi – 1 Král 10,7 

Předpisy týkající se nově zvoleného admi-
nistrátora zmiňuje oficiál církevního 
soudu P. Libor Botek. „Má stejné povin-
nosti jako diecézní biskup: povinnost 
rezidence, mše svaté „pro populo“ nebo 
účasti na naddiecézních zasedáních cír-
kevní provincie a biskupské konference,“ 
vyjmenovává. Přesto je právní postavení 
administrátora v praxi omezeno obecným 
pravidlem sede vacante nihil innovetur, 
tedy „v době uvolnění úřadu diecézního 
biskupa se neprovádějí žádné změny“. Je 
tak zakázáno, aby administrátor prová-
děl jakékoli úkony, které by mohly způso-
bit škodu nebo újmu diecézi a biskup-
ským právům, aby například odstraňo-
val, ničil nebo jakkoli měnil jakýkoli do-
kument diecézní kurie. Administrátor 
také nesmí udělovat exkardinaci nebo 
rozhodovat o inkardinaci kleriků, odvo-
lávat kancléře nebo diecézní notáře, 
zakládat veřejná sdružení věřících nebo 
jmenovat faráře, ledaže by farnost byla 
neobsazená déle než rok.  

www.ado.cz

 
VSTUPOVAT VÍROU, NADĚJÍ A LÁSKOU 

Svatý Bonaventura, biskup a učitel cír-
kve (1217-1274), jehož liturgická památka 
připadá na 15. VII., byl jednou z nej výraz-
nějších postav středověké teologie a mys-
tického života. Kromě mnoha jiných
zásluh obhájil například existenci žebra-
vých řádů, františkánů a dominikánů, 
jimž po určitou dobu hrozil zánik. Když 
někdo někam spadne, musí tam také zů-
stat, dokud se k němu někdo jiný nesklo-
ní, aby ho pozvedl. Proto by se naše duše 
nemohla dokonale pozdvihnout od smy-
slových věcí k nazírání sebe samé a věčné 
Pravdy v sobě samé, kdyby v Kristu sama 
Pravda nepřijala lidskou podobu a nestala 
se pro ni žebříkem obnovujícím ten, který 
v Adamovi vzal za své. Proto někdo, i když 
je osvícen přirozeným světlem získaného 
vědění, může vstoupit do sebe sama, aby 
zakoušel blaho v Pánu, jedině skrze Kris-
ta, který praví: „Já jsem dveře. Kdo vstoupí 
skrze mne, bude zachráněn a bude vchá-
zet a vycházet a nalezne pastvu“ (Jan 
10,9). K tomuto vstupu se přibližujeme 
jedině vírou a nadějí v něho a láskou k ně-
mu. Když tedy chceme znovu vejít jakoby 
do ráje a okoušet Pravdu, je nutné, aby-
chom vstupovali vírou, nadějí a láskou 
k prostředníku mezi Bohem a člověkem 
Ježíši Kristu, který je jakoby strom života 
uprostřed ráje. 

 

Duchovní sluch a zrak 
Je tedy zapotřebí, aby se obraz naší mysli

přioděl třemi teologickými ctnostmi, ji-
miž je duše očišťována, osvěcována a při-
váděna k dokonalosti. Tak se obnovuje 
 



2022 od 21 hodin. Vstupné 50 Kč. Těšíme 
se na naše tříkrálové koledníčky a zveme 
i děti, které s námi ještě nekoledovaly. 

POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 10. VII. do 17. VII. 2022 

 

Liturgický kalendář Místo Čas | kněz Intence – úmysl mše svaté 

 

 
 

10. VII. 

Ústí 7:00 
P. František 

Za † Jana Žeravíka, snachu Marii, živou 
rodinu a DVO 

Hranice 

8:30 
P. František 

Za † rodiče Jakubkovy a Naiserovy a DVO 

10:00 
P. František 

Ke cti Nejsvětější Trojice, Panny Marie,  
sv. Judy Tadeáše, sv. Antonína,  
andělů strážných a za DVO 

18:30 
P. Milan 

Na poděkování za 30 let společného života 
s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu 

Potštát 8:00 
P. Milan Za † manžela a syna a za BP pro živou rodinu 

Partutovice 9:30 
P. Milan Za živé a † farníky 

Pondělí 
11. VII. 

sv. Benedikt 
svátek 

Hranice 
8:00 

P. Milan 
Za dar uzdravení a obrácení pro Janu 
Krausovou 

Hranice 

DS 

9:30 
P. Milan 

Za živé a † klienty a zaměstnance DS 

Úterý 
12. VII. 

sv. Jan Qualbert 

Hranice 
7:00 

P. Milan dantis 

Středa 
13. VII. 

sv. Jindřich 

Hranice 
17:30 
P. Milan 

Za † rodiče Zedkovy, sestru Janu a švagra 
Jindřicha Honkovy a BP pro živou rodinu 

--- --- --- 

Čtvrtek 
14. VII. 

sv. Kamil de Lellis 

Hranice 
17:30 
P. Milan 

Za vedení Charity, za zaměstnance  
a za klienty 

--- --- --- 

Pátek 
15. VII. 

sv. Bonaventura 
památka 

Hranice 

17:30 
P. František 

P. Pavel 
P. Milan 

Za † tatínka Jindřicha Honku 

--- --- --- 

Sobota 
16. VII. 

Panna Maria Karmelská 

Hranice 8:00 
P. František 

Za † Marii Magdalénu Macháčovou  
a spolusestry 

 
 

17. VII. 

Ústí 7:00 
P. Pavel 

Za živé a † farníky 

Hranice 

8:30 
P. Pavel 

Za † rodiče Pavlovy 

10:00 
P. Pavel 

Za Adélu a Jaromíra Vránovy, rodiče, sestry,  
† rodinu a DVO 

18:30 
P. František Za † Josefa Ježíka 

Potštát 8:00 
P. František Za živé a † farníky 

Partutovice 9:30 
P. František 

Za † Boženu Janíčkovou, rodiče, bratra  
a sestru, za Valentína Janíčka, manželku, 
rodiče a sourozence z obou stran 

 

 
 
 
 
 

\ Charita Hranice zve na promítání ani-
movaného rodinného filmu ENCANTO 
do Letního kina v Hranicích v pátek 15. VII.

Ohlášky 
 

\ Střídání kaplanů bude při mši svaté 
v pátek. Poděkujeme P. Milanovi za jeho 
službu a přijmeme P. Pavla.  
 
 
 
 


