Biskupské svěcení pomocných biskupů olomoucké arcidiecéze
Mons. Antonína Baslera a Mons. Josefa Nuzíka se uskuteční
v sobotu 14. října 2017 při mši svaté od 10.00 hodin
v olomoucké katedrále sv. Václava.
Mons. Antonín Basler
Narodil se 16. února 1956 v Šumperku jako čtvrté dítě Antonínu a Anně
Baslerovým. Má tři starší sestry – Marii, Annu a Jiřinu. Svoje dětství a mládí prožil
v Olšanech (okres Šumperk). Po základní škole absolvoval v Šumperku Střední
železniční školu, obor elektrická trakce a kolejová vozidla v železniční dopravě
(1971–1975). U Československých státních drah pracoval jako technik rok před
dvouletou základní vojenskou službou a také rok po jejím ukončení.
V roce 1979 nastoupil k pětiletému studiu na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě
v Litoměřicích. Dne 30. června 1984 byl v olomoucké katedrále sv. Václava biskupem Josefem Vranou
vysvěcen na kněze. Od vysvěcení byl do roku 1990 farním vikářem v Luhačovicích, od roku 1990 do roku
1999 farářem ve Vizovicích a administrátorem v Horní Lhotě, od roku 1993 i děkanem vizovického
děkanátu.
V roce 1999 se stal farářem farnosti sv. Michala v Olomouci a od roku 2003 i administrátorem
farnosti Bystročice. V roce 1999 byl také jmenován sídelním kanovníkem Metropolitní kapituly u sv.
Václava v Olomouci a v roce 2000 kancléřem kurie Arcibiskupství olomouckého.
K 1. červenci 2017 byl uvolněn z funkce faráře a administrátora a byl jmenován členem liturgické
komise a členem subkomise pro sakrální umění Arcidiecéze olomoucké. Dne 5. července 2017 jej papež
František jmenoval titulárním biskupem diecéze Vaga v dnešním Tunisku a pomocným biskupem
olomouckým. Ke dni 1. října 2017 ho arcibiskup Jan Graubner jmenoval druhým generálním vikářem
olomoucké arcidiecéze.

Mons. Josef Nuzík
Narodil se 25. července 1966 ve Strání (okres Uherské Hradiště), kde také
vyrůstal v zemědělské rodině spolu se svými deseti sourozenci – čtyřmi bratry a
šesti sestrami. Po maturitě na Středním odborném učilišti ve Slováckých strojírnách
v Uherském Brodě roku 1984 pracoval v těchto strojírnách až do května roku 1989
jako soustružník. V tomto období také absolvoval dvouletou základní vojenskou
službu.
Na podzim roku 1989 začal svou přípravu ke kněžství studiem na Římskokatolické cyrilometodějské
bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích a po roce ve studiu pokračoval na
Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Jáhenské svěcení přijal roku 1994
a jáhenskou službu vykonával ve farnosti Nový Jičín, kde posléze – po přijetí kněžského svěcení
17. června 1995 z rukou olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera – působil také jako farní vikář.
Od léta roku 1996 sloužil jako farní vikář ve farnostech Luhačovice a Pozlovice, v roce 1997 byl
jmenován administrátorem farnosti Nivnice a souběžně spravoval také farnost Korytná, zde působil
později i jako farář až do roku 2003. V tomto roce byl jmenován farářem ve Štípě u Zlína a zároveň
administroval farnost Hvozdná, přitom byl i děkanem vizovického děkanátu.
V roce 2005 byl jmenován vicerektorem Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci, kde
působil čtyři roky. V roce 2009 ho arcibiskup Graubner jmenoval svým generálním vikářem, v tomto
období byl také ustanoven kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci. Papež František
ho 5. července 2017 jmenoval titulárním biskupem diecéze Castra Galbae na území dnešního Alžírska a
pomocným biskupem olomouckým.
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Z činnosti děkanátního Centra pro rodinu Kána Konice v říjnu 2017
Maminky se setkají k modlitbě za své děti v Konici na faře v pondělí 2., 9., 16. a 23.
října v 19.15 hodin a 30. října v 18 hodin, ve středu 4., 11. a 25. října v 7.45 hodin a
v Mateřském centru Srdíčko na zámku v úterý 17. října v 8 hodin. Setkání pro
maminky k modlitbě ve Společenském domě v Ochozi bude v pondělí 2., 9., 23. a 30.
října v 9.15 hodin.
Setkání seniorů ve společenství KLAS bude na faře v Konici v pátek 6. října po ranní
mši svaté a adoraci.
První přípravu snoubenců k přijetí svátosti manželství povedou manželé Hájkovi
v pátek 6. října od 18 hodin.
Spolčátko pro děti bude na konické faře v pátek 13. a 27. října v době od 16 do 17.30
hodin.
Skřivánci budou zpívat při mši svaté v Jesenci v neděli 15. října.
Setkání manželů bude v Konici na faře v pátek 20. října v 18 hodin.
Ve středu 25. října v 18 hodin bude sloužena mše svatá pro děti. Před ní od 17.20
hodin se budou děti společně modlit růženec.
**********************************************************
Jubileum FATIMY 7. října 2017 v Koclířově se zasvěcením ČR Panně Marii
10.00 hod. – slavnostní mše svatá pod vedením primase českého, arcibiskupa pražského, J.Em.
kardinála Dominika Duky OP. Koncelebrují další biskupové, kněží a jáhnové.
12.00 hod. - bude celá naše zem odevzdána Panně Marii a skrze Ni zasvěcena Bohu
„SVĚŘUJEME SE A ZASVĚCUJEME TVÉMU NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI“
Následuje zásvětný průvod s Pannou Marii a příležitost k osobní úkloně úcty.
14.30 hod. - u Kulatého stolu se sejdou kardinál Dominik Duka OP, P. Vítor Coutinho, Dr. Pedro
Valinho a Nuno Prazerés, generální sekretář WAF - hlavní hosté sympozia z portugalské
Fatimy.
16.00 hod. - koncert pěveckého sdružení Musica Animata (Třebíč) „in paradisum“ k poctě Jubilea
Fatimy ve farním kostele sv. Filomény a sv. Jakuba st. pod vedením dirigenta Ing. Karla
Tomka.
17.00 hod. - pravidelná mše sv. 1. mariánské soboty Následuje večerní program a závěrečné noční
bdění s Pannou Marii, které bude probíhat až do nedělního rána (8. 10.), kdy v 10.00 hod. bude
mše sv. a následné rozloučení - návrat sochy Panny Marie do Cova d´ Iria.

BOHOSLUŽBY V ŘÍJNU 2017
Konice Jesenec Skřípov
Za farníky

1. 7.45

Za Františka Štefana, syna, dvoje rodiče, živou a + rodinu
Utíkalovu, Navrátilovu a Bukovu
Za + rodiče Křupkovy, bratra a švagra

9.15
10.45
2.

7.50

3.
4.
5.

7.50
19:00
6.45

6.

7.50
18.00

Na poděkování za 70 let života s prosbou na přímluvu P. Marie o
další pomoc a ochranu
Za živou a + rodinu a duše v očistci
Za živou a + rodinu Jelínkovu, Greplovu a duše v očistci
Za živé a + klienty Charity a pracovníky Charity
Za Jindřicha Kubu, manželku a rodiče z obou stran

18:00

7.

18:00

8. 7.45

9.15

10.45
9. 7.50
10. 6:45
11. 19:00
12.

6.45

13.
14.

7.50

Za + rodiče Funkovy a Březinovy
Za Marii a Antonína Poulíčkovy
Za Marii Novákovou, manžela a rodiče z obou stran
Za farníky
Za Františka Drešra, manželku a duše v očistci

26. neděle v mezidobí
P.: Sv. andělů strážných
P.: sv. Františka z Assisi

P.: Panny Marie Růžencové

27. neděle v mezidobí

Na poděkování Pánu Bohu za všechny milosti s prosbou a další
ochranu a pomoc pro celou rodinu
vl.
Ponikev

18:00

15. 7.45
9.15
10.45
16.
17.

7.50
7.50

Za Františka Ulmana, manželku a duše v očistci

18. 19:00
19. 6.45
18:00
20.
21.

7.50
18:00

22. 7.45
10.45

9.15

23. 7.50
24. 7.50
25. 18.00
26.

P.: sv. Ignáce Antiochijského,
biskupa a mučedníka
Sv.: sv. Lukáše, evangelisty

Nez. P.: Bl. Karla Rakouského

29. neděle v mezidobí

SLAVNOST: VÝROČÍ
POSVĚCENÍ KOSTELA
Za rodiče z obou stran, stařečky a duše v očistci
Za živou a + rodinu Lexovu a Hrouzovu

6.45
7.50
18:00

29. 7.45

9.15

10.45
30.
31.

Za rodinu Křížkovu, dcery, syna, všechna vnoučata a duše v očistci
Na jistý úmysl
Za farníky
Na poděkování za 70 let života s prosbou o požehnání pro děti a
vnoučata s rodinami
Za Bohumila Muzikanta, dvoje rodiče a bratra Aloise
Za Marii Novákovou, manžela a rodiče z obou stran

28. neděle v mezidobí

Za Emilii Vrbovou, vnuka Petra a duše v očistci

18:00
27.
28.

Za + manžela Františka a živou rodinu
Za + rodinu Pavlatovu a Čehovskou
Na poděkování Pánu Bohu za dar života s prosbou o další ochranu a
pomoc
Za Františka Vychodila, otce, živou a + rodinu
Za farníky
Za rodinu Blechtovu, Koutnou a duše v očistci
Za Hedviku, Aloise, Marii Snášelovy

Za Aloise Strouhala a rodiče
Na poděkování P. Bohu za dar života s prosbou o Boží pomoc a
ochranu pro celou rodinu
Za Josefa Dolínka, rodiče a Františku Müllerovu
Za farníky

Sv.: sv. Šimona a Judy, apoštolů

30. neděle v mezidobí

7.50
7.50

BOHOSLUŽBY V KAPLÍCH
Ponikev
Březsko
Budětsko
Ochoz

12. 10.
13. 10.
20. 10.
27.10.

18:00
18.00
18.00
18.00

Za Antonína Faltýnka, rodiče Faltýnkovy a Navrátilovy

Na jistý úmysl

V pořadu bohoslužeb mohou nastat změny, v tom případě budou ohlášeny při nedělní mši svaté.

Kvíz pro farníky – v minulých zpravodajích jste četli vzpomínky na kněze, kteří
působili v našich farnostech a okolí. Poznáte, kdo z nich je na těchto fotografiích? Své tipy
a znalosti můžete sdělit na faře nebo panu Ullmanovi.

