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Tisková zpráva 
 Apoštolský nuncius celebroval v Liberci  

slavnostní mši a navštívil radnici 
 

Desítky věřících si nenechaly ujít ojedinělou nedělní bohoslužbu v kostele sv. Antonína Velikého v 

Liberci. Mši svatou celebroval apoštolský nuncius v České republice Giuseppe Leanza. Velvyslanec 

Vatikánu přijel do Liberce u příležitosti 130. výročí posvěcení kostela po poslední generální opravě. 

Právě před 130 lety získal arciděkanský chrám z 16. století podobu, kterou si uchoval až do 

současnosti. 

Slavnostní mši si vyslechli také primátorka města Martina Rosenbergová a její náměstek Kamil Jan 

Svoboda. Vzácnou návštěvu doprovodili generální vikář litoměřické diecéze Stanislav Přibyl, liberecký 

arciděkan Radek Jurnečka a další církevní hodnostáři. „Mše svatá se na výslovné přání pana nuncia 

sloužila v českém jazyce,“ sdělil Radek Jurnečka. 

Z kostela se apoštolský nuncius přesunul na libereckou radnici, kde ho v obřadní síni přivítala 

primátorka Martina Rosenbergová. Ve své zdravici se zamyslela nad tím, jak lidé mnohdy srovnávají 

dobu současnou s dobou již minulou. Přivedla ji k tomu slova nuncia při dopolední bohoslužbě.  

„Často slýcháme, že dříve byli lidé jiní. Lepší. Lepší byla doba, lepší byla společnost. Lidé se k sobě lépe 

chovali, projevovali si více respekt a úctu a vážili si světa kolem sebe. Nemám ráda toto paušalizování, 

každá doba měla své charakteristické vlastnosti a myslím, že ke každé době patří i to, že lidé v ní žijící 

považují za lepší to období, které již bylo. Přesto jeden velký rozdíl mezi tehdejším člověkem a tím 

dnešním vidím. Dnešnímu světu a lidem v něm žijícím chybí pokora. Společnost je sobečtější. To vede k 

problémům, které se odráží ve vztahu člověka k zemi i společnosti, ve které žije, ale i ve vztahu k sobě 

samotnému,“ řekla primátorka.  

Giuseppe Leanza poděkoval za vřelé přijetí a mimo jiné vyjádřil podporu lidem postiženým 

nedávnými povodněmi. Na závěr setkání se podepsal do kroniky města. 

Mons. Giuseppe Leanza je italský katolický duchovní, diplomat Svatého stolce a titulární arcibiskup 

lilibejský. Pochází ze sicilského města Cesarò. Na kněze byl vysvěcen v roce 1966. O čtyři roky později 

začal studovat Papežskou církevní akademii v Římě. Po získání doktorátu vstoupil do diplomatických 

služeb Svatého stolce. 

Apoštolským nunciem v České republice se stal v září roku 2011, kdy ho do funkce jmenoval Svatý 

otec Benedikt XVI. Předtím působil na stejném postu v mnoha zemích světa, například na Haiti, v 

Zambii, Bosně a Hercegovině, Makedonii nebo Irsku. Sloužil také na nunciaturách v Paraguayi, 

Ugandě a USA. 
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