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V Oseckém klášteře cisterciáků a tamním klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie se 
konal dne 27.11.2016 VELKÝ ADVENTNÍ KONCERT ÚSTECKÉHO KRAJE.

O oseckém klášteře a kostele se mluví vždy jako o „perle litoměřické diecéze“. Koncert 
provedl teplický vokálně instrumentální soubor „COLLEGIUM HORTENSIS“ pod vedením Jana 
Zástěry, dirigenta, skladatele především duchovních skladeb. Jan Zástěra působí jako 
umělecký vedoucí a dirigent teplického souboru Collegium hortensis. Je také dirigentem 
orchestru Hudby Hradní stráže na Pražském hradě, kde se realizuje jako dirigent při mnoha 
koncertních a protokolárních příležitostech jako skladatel ceremoniální a liturgické hudby.

Jako sólistka vystoupila Bronislava Smržová, absolventka pražské konzervatoře a 
pedagogické fakulty v Praze. Jako sólistka vystupuje s Komorním orchestrem Akademia KOA 
pod vedením Pavla Hryzáka, komorním orchestrem Quattro corde pod vedením Jiřího 
Kubíka, souborem Musica Bohemica, jehož uměleckým vedoucím je Jaroslav Krček, a 
s orchestrem Hudby Hradní stráže a policie ČR.

Collegium hortensis vybočuje z řady hudebních těles regionu především svou nevšední 
dramaturgií, zaměřenou na hudbu skladatelů severozápadních Čech. Letos se soubor 
Collegium hortensis představil i v Římě, kde uspořádal několik koncertů a doprovázel mši 
svatou v bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Stal se tak prvním českým hudebním tělesem 
v historii, kterému bylo umožněno se podílet na liturgii v hlavním chrámu křesťanství.

My jsme byli pozváni na tento koncert Ústeckým krajem a Trautzlovou uměleckou 
společností.

Adventní koncert byl pořádán pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a 
litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta.

V průběhu 1,5hodinového koncertu zaznělo 15 krásných skladeb a v úplně plném ztišeném 
klášterním kostele zněly písně Jana Zástěry, Jakoba Trautzla, Charlese Gounoda, Josefa 
Wolframa, Hansi Schurz, Wolfanga Amadea Mozarta, Johanna Sebastiana Bacha, Georga 
Friedricha Händela, Francise Wady a dalších.
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Úvodní slovo měla nová radní Ústeckého kraje pro kulturu, památkovou péči, zemědělství a 
životní prostředí paní Jitka Sachetová a litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

Ač byla neskutečná zima, nikdo z kostela neodešel a všichni vydrželi až do konce. Adventní 
koncert měl tak velký úspěch – potlesk vestoje – že museli umělci ještě přidávat.

Advent je doba čekání na příchod velké radosti. Doba rozjímání, ztišení, dobročinnosti a 
pospolitosti. Advent začíná první nedělí adventní – letos 27.11.2016. Tradičním symbolem 
adventu je od 19. století adventní věnec – v ČR a katolických zemích věnec se čtyřmi 
svíčkami, z nichž tři jsou fialové (modré) a jedna růžová. Fialová (modrá) barva symbolizuje 
pokání, ztišení a čekání. Poslední, tzv. „andělská“ svíčka, kterou zapalujeme na čtvrtou 
adventní neděli, představuje mír a pokoj,

Konec adventu pak představuje západ slunce Štědrého večera.

Také my, přátelé, se v tuto adventní dobu zklidněme, neboť rytmus prací zemědělců byl a je 
intenzivní práce v době od jara do podzimu, a tak odpočívejte.

Vzpomeňte na své blízké, přátele, kteří už mezi námi nejsou.

Zhodnoťte celý uplynulý rok, co se vám podařilo či nepodařilo, co musíte v příštím roce 
napravit.

Najděte k sobě tu správnou cestu – bez nenávisti, závisti, podejme si ruku na přátelství.

Pomozte těm, kteří jsou chudí a ne vlastní vinou žijí na pokraji chudoby.

Přispějte na charitu, třeba dětem v dětských domovech, nebo seniorům v pečovatelských 
domech.

Pomozte také při obnově kulturních památek, které chátrají a mnohdy jsou perlami naší 
země.

Udržujte v rodinách lidové tradice o Vánocích a mějte se rádi.

Vždyť v každém z nás je určitě mnoho dobrého, ale neumíme to vyslovit, pomoci, a nebo to 
dát najevo.

To byla troška „adventního zamyšlení“ před koncem roku 2016.

MÁME VÁS VŠECHNY RÁDI A PŘEJEME HLAVNĚ ZDRAVÍ!
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