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Ježíš je jediné
pravé světlo
Drazí ministranti, jak už víte, je tradičním zvykem, že si
biskup po svém jmenování zvolí svůj erb a biskupské heslo.
Obojí má naznačovat jeho duchovní program, jak osobní, tak
i pastorační.
I já jsem po svém jmenování v roce 2003 stál před
rozhodnutím, na které jsem
sice nebyl připraven, ale které hned vyplynulo spontánně
z toho, jak jsem byl duchovně i pastoračně orientován.
Čtvrcený štít v prvém
a ve čtvrtém poli je znak apoštolského exarchátu, v prvém zlatém poli je šedohnědý
řeckokatolický kříž vyrůstající z kotvy. Symbolizuje mučednickou smrt sv. Klimenta,
patrona naší katedrály, s jehož kultem jsou úzce spojeny
prvopočátky křesťanství u nás, po stranách provázený červenými literami K a M, připomínají počátky křesťanství, cyrilometodějskou misi. Ve čtvrtém modrém poli na šedohnědé
skále stojí stříbrný Beránek se zlatou, červeným křížem ozdobenou svatozáří, z pod jeho
přední pravé pozdvižené nohy vytéká stříbrný pramen. Znázorňuje výjev ze života sv. Klimenta, zázračné objevení pramene ve vyhnanství na Krymu. Freska
Stál jsem před
nad hlavním oltářem v katedrále sv. Klimenta byla vyrozhodnutím,
tvořena r. 1715 malířem Janem Hiebelem.
na které jsem
Ve druhém a třetím červeném poli je zlatý latinský heroldský kříž z jehož příčného břevna září
nebyl připraven
dolů zlaté paprsky, provázený nahoře vpravo zlatým
sluncem a vlevo stříbrným měsícem. Zlaté paprsky
symbolizují osobní biskupské heslo: „Já jsem světlo světa“ (J 8, 12). To světlo září z kříže,
kde se dokonalo a ve vrcholné míře ukázalo Ježíšovo poslání být světlem světa. Stříbrný
měsíc symbolizuje „ženu oděnou sluncem“, Marii, která jako měsíc není zdrojem světla,
ale v největší míře odráží Boží světlo symbolizované zlatým sluncem.
Můj vlastní znak je tedy opakovaný v druhém a třetím červeném poli. V jednoduchém tvaru
opakuje základní pravdu evangelia, že Ježíš je jediné a pravé světlo světa. Vše ostatní při něm
jsou jenom nepatrná
bledá světýlka.
Mons. Ladislav Hučko

Foto archiv otce biskupa
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Sedím na korbě náklaďáku,
který s rachotem a kolíbáním ujíždí do dálky. Panuje mezi námi ticho.
Škvírou v plachtě pozoruji rychle
ubíhající oblohu. Nevím, kam jedu,
tuhle válku jsem si nevymyslel. Setmělo se a pořád ujíždíme, zdá se,
že jedním směrem. V nastávající
noci i rachot motoru jako by zněl
tlumeněji. Bliknutí baterky. Zastavujeme. Tiché jasné rozkazy, rychle seskakujeme z korby. Sotva si
protáhneme nohy, nástup po družstvech a příprava na přesun do
bojových pozic. Utahuji si opasek
a řemení, kontroluji kvér. Můj pohled zabloudí vzhůru na hvězdnou
oblohu. Noc se přehoupla přes polovinu. Vysoko nad obzorem svítí
jasná hvězda. V tichu noci tušíme
na východě svítání. Co mě čeká zítra ráno? Nesmete mě první vlna
útoku? Dožiji se večera? Ave Maria,
Stella maris, ora pro me! Zdrávas
Maria, hvězdo mořská, oroduj za
mne! Vzhůru do boje!
Svítá nový rok. Nevím, zda se
dožiji jeho konce. Bude mě chtít
smést nejedna vlna zla a hříchu.
Pomoz Maria, hvězdo mořská, až
se bude se mnou svět houpat, ať
vytrvám na svém místě, v první linii
– u oltáře. Ať neuteču z boje.
otec Marek Miškovský

Jak jste asi postřehli, náš Svatý otec
jmenoval 17. 10. 2007 23 nových kardinálů, kteří v sobotu 24. 11. 2007 obdrželi červený biret, odznak své hodnosti. Mezi novými kardinály je také jeden,
který má velice úzký vztah jak k naší
zemi, tak také k časopisu Tarsicius. Je
jím J. Em. Giovanni Coppa, bývalý apoštolský nuncius (papežský velvyslanec)
v České republice. K tomuto jeho vyznamenání za zásluhy o prospěch Církve mu všichni blahopřejeme. Zároveň
si v lednu připomeneme 59. výročí jeho
kněžského svěcení a 18. výročí biskupského svěcení.
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Tarsicius je náš!

Stránky pro mazáky

Tarsicius je nás všech, a to proto, že Tarsicia nedělá jeden člověk, ale spousta lidí.
Aby každý nový Tarsicius mohl vzniknout, je potřeba mnoho nápadů a redaktorů, kteří tyto nápady zrealizují. Znáš nějakou zajímavou osobnost? Sehnal bys kontakt, nebo
rozhovor přímo udělal? Neváhej a ozvi se nám! Ozvi se i se svými nápady a náměty
nebo pokud bys uměl napsat článek z těchto okruhů:
• cestování (ČR, svět),
• příroda – zajímavosti z přírody,
• astronomie,
• zajímavosti, novinky z kultury,
• recenze na zajímavou nebo novou knížku,
• technické věci, zajímavosti, novinky,
• zajímavosti z historie.
Vše zasílej na email redakce@tarsicius.cz. Do předmětu e-mailu uveď prosím
Článek (námět) pro redakci. Nebo piš na známou adresu Horní náměstí 12, 466 01
Jablonec nad Nisou.
Upřímné veliké DÍKY za tvoji pomoc!!!
Vaše redakce

Ach zase další složenka!
Kolikátá už to je složenka, která se hromadí na pracovních stolech
tatínků, farářů nebo farních účetních? Rádi bychom vás i my poprosili o pomoc při vydávání našeho časopisu. Věříme, že i v roce 2008
nám pomůžete připravovat časopis tak jako doposud a že zvládneme
i zvýšení DPH, a tedy i zdražení výroby, tisku a poštovného. Budeme
vděční za každý dar, protože Tarsicius je vyráběn výhradně ze čtenářských darů.
Pokud nemůžete přispět finančně, velice nám pomůžete svou
modlitbou a obětí. I v tomto roce budeme posílat časopis všem
bez ohledu na jejich finanční dar, proto prosím časopis neodhlaPravidelně
šujte, pokud dělá radost někomu ve vašem okolí.
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