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Do biskupské služby vstupují s lilií i mečem
Biskupské svěcení přijmou 14. října v katedrále sv. Václava noví pomocní biskupové Antonín
Basler a Josef Nuzík.
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Oba přiznali, že zápasí se smíšenými pocity. „Cítím svou nedostatečnost i velké očekávání
od jiných. Naštěstí to všechno vyvažuje Boží milost, kterou bude přinášet svátostné svěcení,“
shrnul Mons. Nuzík.
Pomoci v přípravách jim mělo i duchovní cvičení, které pro ně v Kostelním Vydří vedl tento
týden pražský generální vikář Mons. Zdenek Wasserbauer. „Prožít je chci v tichu a modlitbě
– dát se Bohu k dispozici,“ svěřil se Mons. Basler před zahájením exercicií a Mons. Nuzík
doplnil: „Bez těchto dní v tichosti bych si připadal jako ten, kdo se chystá na dalekou cestu, a
nestačil si sbalit věci.“
Součástí příprav na svěcení přitom bylo také vytvoření biskupského znaku a představení
hesla do nadcházející služby.
Mons. Basler se rozhodl pro heslo „Skrze Něho, s Ním a v Něm“.
A vysvětlil: „Vyjadřuje můj životní postoj, ke kterému jsem po 33
letech kněžské služby dozrál a v němž bych chtěl růst i nadále.“
Dominantními symboly na jeho znaku jsou andělská křídla a
plamenný meč. „Symbolizují archanděla Michaela a znamenají pro
mne především 18 let kněžské služby v olomouckém kostele tohoto
zasvěcení,“ prozradil Mons. Basler a dodal, že dvě křídla zároveň
připomínají slova sv. Jana Pavla II., podle nichž jsou „víra a rozum dvě křídla, jimiž se
lidský duch pozvedá k Bohu“. Plamenný meč je pak výzbrojí v boji proti Zlému a zároveň
symbolem Božího slova. Ostatní prvky znaku – modrá barva a hvězda – odkazují k Panně
Marii.
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Mons. Nuzík zvolil za klíčová slova pro svou biskupskou
službu „Hlásat radostnou zvěst“. „V tomto hesle se spojuje
můj vnitřní postoj s vnějšími okolnostmi: smutných a
složitých zpráv je přespříliš, evangelium je ale radostnou
zprávou pro člověka všech dob,“ uvedl. Znak tvoří trojvrší v
moravských barvách jako připomínka jeho rodné obce Strání.
„Obilné klasy mi připomínají, že jsem syn zemědělců a také
to, že úroda může být velká i malá. A lilie sv. Josefa vybízí, abych zůstal bez falše,
upřímný,“ popsal svůj znak Mons. Nuzík.
Biskupské svěcení začíná v sobotu v 10 hodin. Oběma kandidátům ho udělí arcibiskup Jan
Graubner, spolusvětiteli budou biskupové Josef Hrdlička a Vojtěch Cikrle. Katedrála je
podle jejího faráře P. Ladislava Šviráka připravena pojmout až tři tisíce lidí a pro ostatní
budou připraveny venkovní obrazovky. „Další přidáme také dovnitř, takže odevšad bude
dobře vidět,“ uvedl.
Autobusy mohou vysazovat poutníky u hotelu Palác tři minuty chůze od katedrály,
automobilům je k dispozici parkoviště na ulici Hanáckého pluku. V katedrále se bude od půl
deváté zpovídat a v 9 hodin začne modlitba růžence. „Zpěvníky nejsou potřeba, všichni
dostanou brožuru s texty i písněmi,“ dodal dómský farář. Událost v přímém přenosu odvysílá
TV Noe i Radio Proglas.
JIŘÍ GRAČKA
Zdroj: http://www.katyd.cz/
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