V Liberci 1. prosince 2013

Tisková zpráva
Rozsvícení vánočního stromu přilákalo
před radnici tisíce Liberečanů
Zvědavost, jak bude vypadat ten letošní vánoční strom, ale také chuť prožít zahájení adventního
času společně s ostatními lidmi. To byly hlavní důvody, které přivedly na náměstí Dr. Edvarda
Beneše v neděli 1. prosince odhadem několik tisíc Liberečanů.
Advent, čas rozjímání a očekávání, začal nejprve v obřadní síni liberecké radnice koncertem pro
seniory pěveckého sboru Matylda a Tylda. Potom program pokračoval 1. adventním koncertem na
schodech před radnicí. Návštěvníkům zazpívali známé i méně známé koledy dětský pěvecký sbor
Lesněnky, pěvecký sbor Ještěd pod vedením sbormistryně Silvie Pálkové a z balkónu radnice
sopranistka Iveta Hejduková za doprovodu trumpetisty orchestru Divadla F. X. Šaldy Pavla Jeníčka.
V 17 hodin se Liberečané konečně dočkali – po zapálení první adventní svíce primátorka Martina
Rosenbergová v doprovodu dvou zbrojnošů a halapartnami rozsvítila vánoční strom. Hlasitým „jé“ a
dlouhým potleskem dali děti i dospělí najevo, že se jim letošní zářící, vyšňořený symbol Vánoc moc
líbí.
„Přeji vám všem to štěstí, abyste Vánoce strávili s těmi, které máte nejraději, v kruhu svých
nejbližších,“ popřála lidem na náměstí primátorka Martina Rosenbergová. Přidal k tomu i přání
do nového roku.
To, jaké poselství přinášejí čtyři adventní neděle, vysvětlil ve svém projevu arciděkan Římskokatolické
farnosti arciděkanství Liberec Radek Jurnečka. Zdůraznil také symboliku adventního věnce a čtyř
svíček na něm, jako čtyř adventních nedělí. „První svíce je symbolem pokory. Druhá jako symbol víry
říká, že je v každém člověku mnoho dobrého a moudrého. Třetí svíce znamená naději a čtvrtá lásku
mezi lidmi,“ řekl Radek Jurnečka. Popřál lidem, aby odpuštění, naděje a láska zavládly o Vánocích ve
všech rodinách.
Program 1. adventní neděle uzavřelo sdružení V.O.R.E.L. na balkónu radnice svým Orlojem. Přehlídka
kostlivců a dalších pohádkových bytostí nadchla nejen děti.
Pro křesťany znamená advent začátek 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 požehnán í 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.
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