
 

Tisková zpráva 
Čas očekávání 

 a rozjímání nastal 
 

Do posledního místa zaplněné náměstí Dr. Edvarda Beneše vytvořilo v neděli 2. prosince důstojnou 

kulisu slavnostního rozsvěcení vánočního stromu, jehož se ujala primátorka města Martina 

Rosenbergová. Začal adventní čas.  

„Jé,“ zaburácelo najednou snad z tisícovky hrdel náměstím Dr. Edvarda Beneše o první 

adventní neděli 2. prosince v okamžiku, kdy primátorka města Martina Rosenbergová rozsvítila 

vánoční strom před radnicí. Následoval dlouhý potlesk. Čas rozjímání a očekávání příchodu něčeho 

nového nadešel také v Liberci. 

„Adventní čas je obdobím, které bychom měli naplnit pokorou, klidem, rozjímáním, láskou a 

setkáváním se s lidmi, na něž jsme neměli celý rok čas. Vzpomínáme také na naše blízké, kteří už 

nejsou mezi námi,“ zdůraznila primátorka před rozsvícením stromu. „Přeji všem krásné vánoční 

svátky, a především dětem, aby našly pod stromečkem to, co si přejí,“ doplnila. Jak dodala, radnice 

připravila na všechny adventní neděle bohatý kulturní program. Jistě se bude Liberečanům líbit. 

Adventní neděli otevřel koncert pro seniory v obřadní síni radnice, který připravilo Komunitní 

středisko Kontakt. Vystoupily na něm soubory Apricots a Naštorc ze ZŠ a ZUŠ Jabloňová. Program 

odpoledne pokračoval prvním adventním koncertem na schodech před radnicí, kde vystoupily dětský 

pěvecký sbor Lesněnky, pěvecký sbor Ještěd a sopranistka Iveta Hejduková. Po rozsvícení vánočního 

stromu předvedlo sdružení V.O.R.E.L. na balkonu radnice svůj program Orloj. Ten zaujal návštěvníky 

kulturního programu už vloni. 

Před primátorkou Martinou Rosenbergovou promluvil zejména k věřícím o významu čtyř adventních 

nedělí arciděkan Římskokatolické farnosti arciděkanství Liberec Radek Jurnečka. Zdůraznil také 

symboliku adventního věnce a čtyř svíček na něm. Každou neděli, které předcházejí Štědrému dni, 

lidé zapalují na věnci jednu svíčku. 

Pro věřící je advent začátkem církevního roku a je naplněn očekáváním dvou událostí – narození 

Ježíše Krista (24. prosince) a jeho zmrtvýchvstání (Velikonoce). Adventní věnec je vykládán jako 

symbolika Kristova kříže a ve vztahu ke čtyřem světovým stranám jako jeho požehnání na každou 

světovou stranu. Čtyři svíčky symbolizují čtyři týdny, jež předcházejí Vánocům. Jejich světlo pak má 

představovat Krista, který je světlem světa, ozařující plamenem lásky každého člověka. 

 

V Liberci 2. prosince 2012 


