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Anotace 

Diplomová práce se zaměří na řádovou premonstrátskou liturgii, konkrétně na 

oficium sv. Norberta, jeho vznik, vývoj, strukturu a uplatnění v rámci řádového 

liturgického roku. 

Tuto liturgickou úctu charakterizuje spojení již s počátkem řádu, v průběhu vývoje 

norbertinské úcty se však setkáváme od 12. do 17. století se značnou proměnlivostí 

zaměření jednotlivých liturgických oslav (připomínka, triumf, přenesení). Slavení 

vlastního norbertinského oficia se posléze odráží na vzniku tzv. oficia votiva a antifony 

ke svatému Norbertu. Základem pramenného bádání budou jednotlivá vydání římského 

a premonstrátského breviáře a zvláště pozdější vydání breviáře od 16. do 19. století. Pro 

celkové srovnání práce budou zohledněny také první životopisy sv. Norberta (Vita A, 

B) s jejich specifiky. 

Tato diplomová práce by měla přispět k hlubšímu poznání problematiky oficia 

v premonstrátském kontextu a také poukazuje na širší tradici, z níž vychází dnešní 

slavnost sv. Norberta, svátek Přenesení sv. Norberta a připomínka v podobě votivního 

oficia ke svatému Norbertu. 

 

 

Klíčová slova 

Svatý Norbert 

Premonstráti 

Breviář 

Liturgie 

 

  



4 

Abstract 

Officium to Saint Norbert and its development 

This thesis focuses on Premonstratensian order  liturgy, in particular, on officium of 

St. Norbert, its origin, development, structure and implementation within the liturgical 

year of the order. 

This liturgical devotion is closely connected already with the early existence of the 

order, however, in the course of development of Norbertine devotion in the period of 12 

-17 centuries significant variations in the focus of individual liturgical celebrations can 

be observed (memorial, triumph, translation). Celebration of the Norbertine officium 

later results in creation of the so-called Officium Votivum and the antiphony to St. 

Norbert. As the basis of source research, following documents were used: individual 

editions of the Roman and Premonstratensian Breviary, and, in particular, the later 

editions of the breviary of the period of 16-19 centuries. For the comparative purposes 

in general, I take into account also the first biographies of St. Norbert (Vita A, B), with 

their characteristic features. 

This thesis should contribute to a deeper understanding of the issues of officium in 

the Premonstratensian context. It also points to the broader tradition underpinning the 

current Premonstratensian solemnity of St. Norbert, the feast of translation of relics of 

St. Norbert, as well as the memorial in the form of a votive officium to St. Norbert. 
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Úvod 

Hic est electum vas! Denně tato slova říkají a zpívají tisíce bratří a sester 

premonstrátského řádu na celém světě, aby pozdravili svatého Norberta, svého 

zakladatele, a vzdali mu úctu.  

O této „vyvolené nádobě“, jak je svatý Norbert nazýván, bylo sepsáno mnoho knih, 

odborných článků a studií. Existuje tedy mnoho odborných i beletrizovaných 

životopisů, zpracovaných dějin řádu, který sv. Norbert založil, a studií o Norbertově 

vlivu na spiritualitu církve i řádu. Nacházíme však velmi málo prací o způsobu, jakým 

byl Norbert v průběhu dějin uctíván, a v českém prostředí zatím nikdo nezmapoval 

texty, jimiž je tento světec oslavován v rámci breviáře. Proto jsem se rozhodl vybrat si 

toto téma jako svou závěrečnou práci. Je to rovněž dáno tím, že jsem více než dva roky 

pobýval denně v blízkosti svatého Norberta v klášteře na Strahově, kde jsme ho 

společně s bratry uctívali a oslavovali ho. 

Než přistoupíme k popisu jednotlivých textů, které se objevují během mnoha desítek 

let v jednotlivých vydáních řádových breviářů, je potřeba, abychom v krátkosti uvedli, 

kdo skutečně Norbert byl. Proto se v druhé kapitole stručně věnuji jeho životu a dílu, a 

v druhé části této kapitoly se zmíním o řádu, jež tento světec založil, tedy 

o premonstrátech, a v krátkosti o dějinách tohoto řádu a jeho struktuře. 

V této práci mnohokrát zmíním o breviáři. S tímto pojmem se setkáváme dodnes 

velmi často. Proto budu v tématu historie pokračovat, a to charakteristikou dějin vývoje 

tohoto typu modlitby od Tridentského koncilu po současnost. 

Jádrem celé práce je čtvrtá kapitola. V průběhu času bylo svatému Norbertovi 

věnováno vícero dní, na něž připadala v breviáři norbertinská propria. Nejstarším z nich 

byla slavnost svatého Otce Norberta, která připadala na den 6. června, výročí světcovy 

smrti, ale později byla přenesena na jedenáctý den měsíce července, aby po mnoha 

staletích mohla být opět přesunuta zpět na svůj původní den. V 17. století se objevuje 

další oficium týkající se tohoto světce. Jde o událost, která je spojena s českou zemí a 

s klášterem na Strahově. Těla zakladatele tehdy bylo přeneseno právě do tohoto 

kláštera. Po těchto dvou největších slavnostech najdeme v historii ještě další momenty, 
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kdy svatého Norberta členové řádu slavili liturgií hodin a z nichž jeden najdeme 

v některých klášterech řádu dodnes. 

V poslední, páté kapitole, se obrátíme k textu, kterým sv. Norberta uctívají 

premonstráti až dodnes, který však stojí mimo strukturu vlastních oficií.  

Cílem této práce je seznámit čtenáře jednak se životem sv. Norberta a řádem 

premonstrátů, což je ovšem cíl druhořadý. V první řadě chci čtenářům přiblížit 

jednotlivá oficia, která se v tradici premonstrátského řádu užívala a užívají dodnes. 

Pokusím se také tyto texty rozšifrovat podle zdrojů, ze kterých byly vzaty, aby mohly 

být použity právě v textech oficií ke svatému Norbertovi. 
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1  Metodologie 

Při vzniku této práce bylo potřeba prostudovat několik různorodých druhů literatury. 

Jednalo se zejména o životopisy svatého Norberta, a to jak pramenné, tak v sekundární 

literatuře, liturgické knihy, převážně breviáře, ale i některé další. 

Ve druhé kapitole, která se věnuje jednak životopisu svatého Norberta, jednak 

dějinám a struktuře řádu premonstrátů, jsem používal jednak primární prameny, 

zejména nejstarší životopisy Vita A1 a Vita B2. Ze sekundární literatury jsem použil 

knihu strahovského premonstráta Tadeáše Řeháka Svatý Norbert3, kterou sepsal v době 

totality, a proto ji vydal pod pseudonymem Tomáš Říha. Dlouhou dobu to byla jediná 

moderní příručka v českém jazyce, která se Norbertovu životu a řádovým dějinám 

věnovala. Další publikací, kterou jsem použil pro sestavení Norbertova životopisu, je 

kritický životopis současného francouzského premonstráta Dominique-Maria Dauzeta 

Krátký životopis svatého Norberta4, který byl v češtině vydán v roce 2014. Velmi 

cenným dílem, které shrnuje dílčí události ze života svatého Norberta, je kolektivní dílo 

dvou premonstrátů, Donatiana De Clercka a Gabriela Wolfa, současného postulátora 

řádu, Hagiologion5, který je do češtiny přeložen pouze v pracovní verzi. Každou 

z těchto prací mohu kvůli některým aspektům vysoce ocenit: Dauzet kriticky hodnotí 

pramenné životopisy sv. Norberta, Řehák se kromě Norbertova životopisu věnuje i 

reáliím, které jsou relevantní pro české prostředí, neboť pracoval převážně se zdejšími 

archivními prameny, Hagiologion zachycuje i tradované legendistické příběhy o sv. 

Norbertovi, které neuvádějí kritické životopisy, ale s nimiž se můžeme v některých 

úsecích oficií setkat. 

                                                 
1 Vita A. In PERTZ, Georgius Henricus (ed.). Monumenta Germaniae Historica. Tomus XIV. 

Hannoverae: Impensis Bibliopolii Aulici Hahniani, 1856, s. 663–706. 
2 Vita B. In HENSCHENIUS, Godefridus – PAPEBROCHIUS, Daniel et al. (eds.). Acta sanctorum 

iunii, tomus I. Antverpiae: Typographia Henrici Thieullier, 1695, s. 819–858. 
3 ŘÍHA, Tomáš. Svatý Norbert a jeho dílo. Řím: Křesťanská akademie, 1971. 
4 DAUZET, Dominique-Marie. Krátký životopis sv. Norberta. V Doksanech: Klášter sester 

premonstrátek, 2014. 
5 DE CLERCK, Donatian – WOLF, Gabriel (Hgs.): Hagiologion. Lebensbilder der Heiligen, Seligen 

und großen Gestalten des Prämonstratenser-Ordens. Erweiterte Neuauflage. Windberg: Poppe-Verlag, 

2014. 
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Pro podkapitolu 2.2, která se věnuje dějinám a struktuře řádu premonstrátů, jsem 

použil pouze sekundární literaturu, a to jednak opět knihu Tadeáše Řeháka Svatý 

Norberta, dále monografii Dr. Milana Bubna Encyklopedie řádů, kongregací a 

řeholních společností katolické církve v českých zemích. II. díl, I. svazek, Řeholní 

kanovníci6, ve které podává celkem uceleně jak dějiny řádu, ale popisuje přehledně 

i vývoj struktury, ze které jsem mohl hojně čerpat. Použil jsem rovněž knihu 

strahovského bibliotékáře a převora Cyrila Straky Přenešení ostatků sv. Norberta 

z Magdeburku na Strahov: (1626 – 1628)7, ve které je přepsán text důležité buly, která 

upravuje možnost rozdávání světcových ostatků, což je důležitý moment pro úctu ke 

sv. Norbertovi v českých zemích a rovněž pro pozici Strahova v rámci 

premonstrátského řádu. 

Třetí kapitola, která se stručně věnuje struktuře a vývoji římského breviáře jsem 

použil výhradně sekundární literaturu, pro první část zejména knihu Bedřicha Maliny 

Dějiny římského breviáře8, která je dodnes v českém prostředí jedním z nejucelenějších 

zdrojů, z něhož lze studovat vznik i strukturu breviáře a význam jeho jednotlivých částí. 

Pro druhou část kapitoly jsem použil konstituci Druhého vatikánského koncilu 

o posvátné liturgii Sacrosanctum Concilium9 a přihlížel jsem k uspořádání jednotlivých 

částí „nového“ breviáře. 

Pro čtvrtou kapitolu této práce bylo možno využít téměř výhradně pramennou 

literaturu. Abych mohl srovnat vývoj jednotlivých oficií, musel jsem provést 

pramennou heuristiku jednotlivých vydání řádového breviáře od doby, kdy se poprvé 

objevilo oficium ke svatému Norbertovi jako vlastní text premonstrátského breviáře. 

Prostudoval jsem proto breviáře od konce 16. století, kdy byl norbertovský kult 

oficiálně uznán, a tím potvrzena Norbertova odedávná svatost, až po liturgickou 

                                                 
6 BUBEN, Milan. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých 

zemích. II. díl, I. svazek, Řeholní kanovníci. 1. vyd. Praha: Libri, 2003. 
7 STRAKA, Cyril Antonín. Přenešení ostatků sv. Norberta z Magdeburku na Strahov: (1626-1628). 

Praha: Ladislav Kuncíř, 1927. 
8 MALINA, Bedřich. Dějiny římského breviáře. Díly 1. a 2. Praha: Vyšehrad, 1939. 
9 Sacrosanctum concilium. In Dokumenty II. vatikánského koncilu. Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 2002, s. 125–169. 
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reformu Druhého vatikánského koncilu, kdy se od té doby texty pro oslavu svatého 

Norberta nezměnily, pouze se zredukoval jejich počet. 

Dále jsem pro tuto kapitolu, zvláště pro podkapitolu 4.2.4, využil interní text 

strahovského kláštera, který je určený pro modlitbu nešpor, pokud se bratři modlí 

pondělní votivní oficium ke sv. Norbertovi. 

K tématům, která se vyskytují v textech oficia, jsem mohl mimo jiné rovněž použít 

nejnovější knihu o premonstrátské spiritualitě současného generálního opata Thomase 

Handgrätingera Setkání a poslání: premonstrátská spiritualita.10 

Pro poslední kapitolu této práce byla použita sekundární literatura, a to kniha 

strahovského premonstráta Dominika Čermáka Svatý Norbert, arcibiskup magdeburský, 

patriarcha a zakladatel řádu premonstrátského, patron český: vypsání jeho života jakož 

i přenešení jeho sv. ostatků z Magdeburku do Prahy11. Dále jsem zde využil řádového 

Liber usualis, který používají bratři na Strahově ke zpěvu podle nápěvu gregoriánského 

chorálu. 

                                                 
10 HANDGRÄTINGER, Thomas. Setkání a poslání: premonstrátská spiritualita. Doksany: Klášter 

sester premonstrátek, 2015. 
11 ČERMÁK, Dominik Karel. Svatý Norbert, arcibiskup Magdeburský, patriarcha a zakladatel řádu 

premonstrátského, patron Český: vypsání jeho života jakož i přenešení jeho sv. ostatků z Magdeburku do 

Prahy. V Praze: Nákladem kanonie Strahovské, 1877. 
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2 Svatý Norbert a řád premonstrátů 

Jelikož celá práce se bude věnovat svatému Norbertovi a zvyklostem v řádu 

premonstrátů, je vhodné, abych nejdříve pojednal o této problematice. Kapitola bude 

proto rozdělena na dva větší celky, z nichž první se bude zabývat Norbertovým životem, 

druhý pak samotným řádem premonstrátů, jeho vznikem a organizační strukturou. 

2.1 Svatý Norbert 

Chceme-li v dalších kapitolách mluvit o oficiu sv. Norberta a o obsahu, který se 

k tomuto světci v jednotlivých hodinkách vztahuje, musíme nejprve alespoň nastínit 

život toho, kdo je hlavním „protagonistou“ všech těchto textů. Nejde ovšem o sepsání 

dalšího kritického životopisu, ale o to, abychom v krátkosti shrnuli, kým tento muž byl. 

2.1.1 Mládí sv. Norberta až po jeho obrácení (konverzi) 

O Norbertově narození toho moc nevíme, neboť z doby, kdy se narodil, se o tom 

nedochovaly žádné písemné záznamy. Existuje domněnka, že to bylo mezi lety  

1080–1090 v městečku Xanten12 severozápadně od Dortmundu, na hranicích dnešního 

Německa a Nizozemí. Otec druhorozeného Norberta se jmenoval Herbert z Gennepu, 

což je hrad, který leží nedaleko lesa Ketela. Herbert spravoval Xanten jako císařský 

úředník. Norbertova matka se jmenovala Hedvika. Není možné přesně určit, proč byl 

Norbertovi vybrán život klerika, nejspíše však proto, že jako každý druhorozený syn byl 

pro tuto dráhu určen, ale také i proto, že podle legendy paní Hedvika měla sen, ve 

kterém viděla, že se od jejího syna, který se má narodit, očekávají veliké věci13. Víme, 

že jako mladý14 přijal kanonikát v kapitule sv. Viktora v Xanten, ke kterému se vázala 

určité obročí, ale také povinnosti modlitby hodinek. Norbert mimoto přijal také všechna 

                                                 
12 Dle legendy zde došlo roku 286 k umučení 330 vojáků slavné thébské legie, kterou vedl sv. 

Viktorin, na jejich počest císařovna Helena nechala vystavět kostel, u kterého byla později zřízena 
kolegiátní kapitula, do které patřil i sv. Norbert. Město mělo mnoho názvů, jako Sancti, Santen, Xanten, 

Město Svatých. Srov. ŘÍHA, Tomáš. Svatý Norbert, s. 31–32. 
13 Srov. Vita A, s. 671 
14 Norbertovi bylo v té době osm nebo devět let. Srov. ŘÍHA, Tomáš. Svatý Norbert, s. 35. 
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nižší svěcení a byl podjáhnem.15 I přesto Norbert nežil životem hodným toho, kdo se 

zcela zasvětil Bohu. Podobal se spíše mnoha šlechtickým synům, kteří, ačkoliv byli 

zasvěceni Bohu, raději vyhledávali způsob života plný světských zábav.16 

Životopisec Norbertovo obrácení datuje do roku 1115, tedy do doby, kdy byl 

papežem Paschal II. Podle nejstaršího dochovaného životopisu, tedy Vita A, se to stalo 

jednoho dne,17 kdy si Norbert s jedním sluhou vyjeli na projížďku. Nedaleko místa, 

které se nazývá Freden, je však přepadla bouře a v blízkosti Norbertova koně udeřil 

blesk do země. V tom okamžiku uslyšel hlas, který mu vyčítal jeho dosavadní způsob 

života,18 údajně měl Norbert také slyšet slova žalmu.19 Otřesený Norbert se vrátil domů 

a zanedlouho se odebral do benediktinského kláštera v Siegburgu, kde se pod vedením 

opata Conona20 učil lásce k Bohu, pravdám víry a kde se také připravoval na přijetí 

svěcení. 

2.1.2 Od kněžského svěceni do založení řádu 

Svěcení měl Norbert přijmout podle tehdejšího zvyku ve dnech kvatembru, v jeho 

případě zimního (mezi 15.–18. prosincem).21 Světitelem byl arcibiskup Frederik22 

z Kolína nad Rýnem. Proti všem zvyklostem a možnostem Norbert žádal, aby směl 

přijmout jak jáhenské, tak kněžské svěcení v tentýž den, a i když se arcibiskup zdráhal, 

přesto ho Norbert přemluvil a on k tomuto kroku svolil. 

                                                 
15 Srov. „Qui in clericali officio et ordine subdyaconatus media iam aetate vigens.“ Vita A, s. 671. 
16 Ostatně tomu tak bylo i u „zakladatele“ řeholních kanovníků, sv. Augustina, jak se o tom můžeme 

přesvědčit v jeho Vyznáních, kde najdeme větu: „Tak jsem mluvil a plakal v hořké lítosti svého srdce. 

A aj; ze sousedního domu slyším hlas, jako hocha nebo dívky, jež zpívajíc často opakuje: ‚Vezmi, čti! 
Vezmi, čti!‘… Co nejkvapněji jsem se vrátil na místo, kde seděl Alipius, neboť tam jsem položil knihu 

apoštola při svém odchodu. Uchvátiv ji, otevřel a mlčky četl hlavu, na kterou nejprve padly mé oči: ‚Ne 

v hodováních a opilství, ne v smilstvu a nestydatostech, ne ve sváru a závisti, nýbrž oblecte se v Pána 
Ježíše a nemějte péče o tělo tak, aby povstávaly chtíče.‘“ Srov. AUGUSTIN. Svatého Otce a učitele 

církve Aurelia Augustina Vyznání. Praha: Ladislav Kuncíř, 1926, s. 258–259. 
17 Dle řádové tradice se Norbertovo obrácení datuje na 28. května. 
18 Tuto scénu můžeme srovnat s konverzí sv. apoštola Pavla, který jel na koni do Damašku, aby tam 

pozatýkal tamní křesťany a hlas z blesku, který patřil Ježíšovi, se ho zeptal, proč ho pronásleduje. (srov. 

Sk 9,2–6). Norbert sice nikoho nepronásledoval, ale byl mu vyčítán způsob života, jakým žil. I on se poté 

odebral do ústraní, aby mohl změnit způsob svého života. 
19 Desine a malo et fac bonum. (Žl 34,15; 37,27) Srov. Vita A, s. 671.  
20 V letech 1106–1126 byl opatem v Siegburgu a mezi lety 1126–1132 biskupem v Řezně. 
21 Srov. ŘÍHA, Tomáš. Svatý Norbert, s. 40. 
22 V češtině Bedřich. 
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Poté se Norbert vrátil zpět do opatství v Siegburgu a čtyřicet dní se tam posty 

připravoval na duchovní službu lidem; tehdy vykonával jen své kněžské povinnosti.23 

Když tato doba uplynula, odebral se do své kapituly v Xanten, kde sloužil svou první 

mši svatou.24 Následovalo jeho kázání v kapitulní síni, kdy vytýkal kanovníkům jejich 

způsob života, viděl ale, že jej kanovníci neberou vážně, protože ještě nedávno sám žil 

stejně jako oni. Rozhodl se proto kapitulu opustit. V den, kdy odcházel, sloužil ještě 

v kryptě mši svatou; když bylo po proměňování, uviděl, že do kalicha spadl veliký 

pavouk.25 Norbert pavouka požil společně s Krví Páně a připravoval se na smrt, bylo 

však pro něj samotného překvapením, když za malý okamžik pavouka „vykýchl“ ven 

a zůstal naživu. Tuto epizodu Norbert považoval za projev mimořádné Boží přízně. 

Norbert se poté věnoval apoštolátu ve formě kázání, ale v této době ještě bez 

jakéhokoliv pověření, které by mu udělil biskup nebo papež. Na to si velmi stěžovali 

mnozí kněží, proto byl předvolán na sněm do Fritzlaru, kterému předsedal Conon, 

papežský legát. Zde tedy Norbert musel obhajovat své kázání, mnišský způsob života a 

svůj oděv, který velmi připomínal řeholní hábit. Papežského pověření k apoštolské 

činnosti se Norbertovi dostalo od papeže Gelasia,26 ke kterému Norbert přišel27 a žádal 

ho mimo jiné o prominutí toho, že přijal obě svěcení proti zvyklostem v jeden den.  

Při svých apoštolských cestách se Norbert setkal s biskupem Bartolomějem de Joux, 

s nímž přišel poprvé do Prémontré,28 kde Norbert chtěl strávit noc sám. Měl sen, v němž 

viděl, že právě v tomto místě s ním bylo mnoho bíle oděných mužů a žen, kteří ho 

následovali v jeho způsobu života. 25. ledna 1120 Bartoloměj oblékl Norberta a jeho 

nejbližší druhy, které Norbert svým kázáním a životem získal, do bílé vlněné tuniky 

                                                 
23 Životopisec tuto službu blíže nespecifikuje, ale pokud šlo o benediktinské opatství, nikdy tento řád 

neměl ze všech svých bratří kněze, ale vždy jen tolik, aby stačili pro potřeby komunity. Je tedy zcela 
možné, že šlo právě o tuto službu konventu. 

24 Tato mše se podle tradice měla odehrát na Hromnice roku 1116, domnívám se, že právě z tohoto 
důvodu se v řádu premonstrátů slaví tento den jako slavnost. 

25 V dnešní době bychom se drželi v takovém případě liturgických předpisů, pro Norberta však bylo 

důležitější přesvědčení, že ačkoliv po požití pavouka zcela jistě zemře (v té době byl tento živočišný druh 
obecně považován za jedovatý), nesmí připustit znesvěcení svátostných způsob.  

26 Rodným jménem Jan z Gaety (* kolem 1060 – † 24. ledna 1119) 
27 Papež v té době pobýval v St. Gilles du Gard, jižně od Nimes. 
28 V překladu to znamená nově objevená lučina. 
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s bílým škapulířem.29 Tento den ale ještě nelze považovat za datum vzniku řádu; za ten 

se pokládá až den, kdy toto společenství složilo slavné sliby,30 opět do rukou 

Bartoloměje de Joux. 

2.1.3 Triumf sv. Norberta nad Tanchelmem31 

Norbert, který se stal věhlasným kazatelem, navštívil také Antverpy,32 kde již 

dlouhou dobu panovala hereze, kterou zde rozšiřoval Tanchelm a jeho následovníci – 

tanchelmité. Ten se prohlašoval za stejného Božího Syna, jako byl Kristus, a zároveň za 

snoubence Panny Marie, zavrhoval církevní zřízení a svátosti, zejména eucharistii, když 

tvrdil, že přijímání těla a krve Páně není přínosem k věčné spáse. Norbert svým 

kázáním a způsobem života tento blud však zcela vymýtil a lid přivedl ke správné 

nauce.  

Životopis nám také říká, že po vyvrácení bludu nosili lidé Norbertovi nádoby 

s eucharistií, které ukrývali po mnoho let, aby se nedostaly do rukou bludařům, kteří by 

ji mohli znesvětit.33 Ve městě byl posléze založen klášter premonstrátů, který existoval 

až do konce 18. století. 

Této události Norbertova života se budeme věnovat ještě později, protože na jejím 

základě byl ustanoven Svátek triumfu sv. Norberta, který se slavil třetí neděli po Seslání 

Ducha svatého, to znamená v oktávu slavnosti Těla a krve Páně. Tento svátek byl 

z kalendáře odstraněn po reformě kalendáře po Druhém vatikánském koncilu. 

 

                                                 
29 Norbert měl tutéž noc sen, v němž mu Panna Maria předala bílý hábit se škapulířem. 
30 Dnem, který byl zvolen pro tyto sliby, byla Slavnost Narození Páně, 25. prosince 1121. Na tomto 

časovém rozmezí vidíme, že se společenství muselo nějakou dobu (skoro dva roky) na tento akt připravit. 
To je dodnes zřejmé i v řeholní formaci, kdy nějakou dobu trvá, než řeholník může složit slavné sliby.  

31 Norbert se s Tanchelmem ve skutečnosti nikdy nesetkal, ten zemřel v roce 1115, tj. v roce 

Norbertova obrácení. Podle novějších studií byl právě tento Tanchelm považován za bludaře 
donatistického ražení, který popíral platnost svátostí, které vysluhuje kněz v těžkém hříchu. 

32 S sebou měl své nejbližší spolupracovníky: Evermoda (později řádového biskupa) a Waltmana 
(o něm nejsou doloženy žádné další údaje). 

33 Srov. ŘÍHA, Tomáš. Svatý Norbert, s. 77. 
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2.1.4 Norbert arcibiskupem, jeho smrt, pohřeb, svatořečení a přenesení ostatků 

na pražský Sion 

Přesný den volby se nezachoval, víme jen, že to bylo koncem června roku 1126 a že 

biskupské svěcení přijal 17. července téhož roku. Pro tento úřad byli vybráni tři 

kandidáti. Klérus vybíral mezi Konrádem, Adalberonem34 z Met a právě Norbertem. 

Norbert byl zvolen do čela magdeburské arcidiecéze díky Adalberonově vlivu a stal se 

nejvyšším pastýřem této církevní provincie. Volbu následně potvrdil i přítomný císař 

Lothar s papežským legátem Gerardem předáním žezla a berly.35 

Do sídla své diecéze nepřijel v honosném kočáře, ale přišel pěšky a bos, čímž tak 

zaskočil dveřníka biskupského sídla, že ho považoval za žebráka a odmítl ho pustit do 

rezidence. Je také nutné zmínit se o tom, že si až do smrti ponechal svůj bílý řeholní 

hábit.36  

Norbert měl zájem o svou diecézi, chtěl ji nejprve osobně poznat a tomu také zasvětil 

první měsíce svého biskupského úřadu. Když dokončil toto poznávání se se svou místní 

církví, začala vyčerpávající práce, jež začala od reformy kléru a sahala až po misijní a 

charitní činnost. K tomu Norbert ještě dva roky stál v čele svého řádu, než jmenoval 

svého nástupce, Huga de Fosses, jako prvního opata v Prémontré.  

Ne vždy byl život v Magdeburku zcela hladký a bez problémů. Někteří kanovníci při 

katedrální kapitule měli za to, že Norbert chce katedrálu a celé biskupství odevzdat do 

správy premonstrátům, a poštvali proti němu část města, přičemž došlo dokonce i ke 

krvavým bojům.37 Norbert se horlivě staral o svou diecézi až do Velikonoc 1134. 

V oktávu svatodušních svátků, když byl obklopen svými bratřími a udělil jim své 

poslední požehnání, 6. června zemřel.  

                                                 
34 První kantor v Metách, později se stal arcibiskupem v Trevíru. Srov. DAUZET, Dominique-

Marie. Krátký životopis sv. Norberta, s. 102. 
35 Srov. tamtéž. 
36 Domnívám se, že se cítil být více řeholníkem než biskupem. Když mu tento oděv vyčítali, požádal 

je, aby mu ukázali v Písmu, kde je psáno, že musí nosit černý oděv, a jako protiargument citoval úryvek 
z Písma o bílém šatě, který má být donesen neposkvrněný až k hostině Beránka. Srov. ŘÍHA, 

Tomáš. Svatý Norbert, s. 90. 
37 Tyto nepokoje dospěly až tak daleko, že Norbert z Magdeburku odešel a uvalil na město klatbu. 

Srov. ŘÍHA, Tomáš. Svatý Norbert, s. 98. 
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Jeho tělo nejprve vystavili v katedrále a pak jej přenášeli do jednotlivých 

magdeburských kostelů, aby všichni mohli uctít svého zemřelého arcibiskupa. Vyvstal 

ovšem problém, kde bude zemřelý pochován, protože se o toto privilegium přeli 

kanovníci z katedrální kapituly, kteří tvrdili, že jako arcibiskup musí být pohřben 

v hrobce jako jeho předchůdci, a řeholní kanovníci – premonstráti – z kláštera Panny 

Marie, kteří argumentovali zase tím, že je to jejich zakladatel a to je více než hodnost 

arcibiskupa. Tento spor vyřešil až císař Lothar, který se přiklonil k premonstrátům, a tak 

byl Norbert pohřben v kostele při klášteře, a to nejprve u křížového oltáře, později však 

byl přenesen do chóru, kde jeho tělo odpočívalo až do roku 1626, kdy ho strahovský 

opat Kašpar Questenberg přenesl s malou zastávkou v klášteře sester v Doksanech na 

Strahov, kde v basilice Nanebevzetí Panny Marie odpočívá dodnes a je chráněn 

papežskou bulou Urbana VIII. z roku 1627, která zakazuje pod trestem exkomunikace 

rozdávání jeho ostatků.38 

Již ve 13. století byl Norbert titulován „ctihodný“, ale ještě v letech 1508 a 1578 

neměl ani v breviáři a misále své vlastní oficium. 28. července 1585 vydal Řehoř XIII. 

bulu Immensae divinae sapientiae,39 kterou potvrzuje kanonizaci sv. Norberta dávnou 

aklamací lidu a stanovuje jeho svátek na 6. června na úrovni duplex s oktávou. 

 

                                                 
38 Bula papeže Urbana VIII. zakazující rozdávání ostatků sv. Norberta zní: 
„Papež Urban VIII. Budoucím na paměť! 

Vyhovujíce ochotně snaze, aby tělo sv. Norberta, za života arcibiskupa atd., jenž má býti vbrzku 
přenešen do kláštera Hory Sion atd., pokud s pomocí Boží můžeme, bylo zachováno a v majetku jeho 

udrženo: zapovídáme z apoštolské moci touto listinou odnésti výše řečené tělo ze zmíněného kláštera 

nebo z téhož těla některý ostatek, byť i sebe menší část přijmouti, vyjmouti nebo dovoliti, aby někdo 
jakékoli hodnosti, pod jakoukoli záminkou a z jakékoli příčiny odebral, přijal a odnesl, a to pod trestem 

vyobcování z církve a pod ztrátou aktivního i pasivního hlasu bez překážky jiných ustanovení a konstitucí 
apoštolských a řádových, byť i přísahou, potvrzením apoštolským nebo jakýmkoliv způsobem zajištěny 

byly a bez ohledu na stanovy, zvyklosti a jakákoli tomu se příčící ustanovení. Přejeme si, aby opis tohoto 
zákazu visel stále na nějakém význačném místě, kde by od všech mohl býti viděn. Dáno v Římě u P. 

Marie Větší pod rybářským prstenem, dne 23. dubna 1627 za čtvrtého našeho pontifikátu.“ In STRAKA, 

Cyril Antonín. Přenešení ostatků sv. Norberta z Magdeburku na Strahov: (1626-1628). Praha: Ladislav 
Kuncíř, 1927, s. 97. 

39 Bula, která potvrzuje odedávnou svatost Norbertovu [15. 1. 2015] 
<http://www.snc.edu/cns/documents/Early_Norbertine_Documents/Bull_of_Gregory_XIII,_confirming_t

he_cult_of_St._Norbert_and_establishing_his_feast_day_6_June.pdf>, viz příloha 1. 
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2.2  Premonstráti 

2.2.1 Úvodní poznámka 

Poté, co jsme pojednali o životě zakladatele premonstrátského řádu, je na místě, 

abychom se krátce zmínili o díle, které založil, jeho stručných dějinách a struktuře. 

2.2.2 Stručné dějiny řádu 

V této části pojednáme o premonstrátském řádu, který sv. Norbert založil. Není 

naším cílem rozebírat tyto dějiny do podrobností, ale podat základní informace 

o důležitých událostech v historii řádu. 

Jak jsme již řekli, řád byl založen v roce 1121 v Prémontré. Ještě za života 

zakladatele řád rychle expandoval na další území, například do dnešní Belgie, 

Německa, Holandska a také českých zemí (Strahov, Doksany a další). Sto let po 

Norbertově smrti se uvádí, že bylo založeno již přes 400 opatství.40 Můžeme říct, že až 

do poloviny 15. století řád vzkvétal co do klášterů, osob, ale i majetku. To se pomalu 

začíná měnit v druhé polovině 15. století, kdy všude v Evropě zuřily války (na našem 

území to byli husiti), začaly se rozvíjet nové řeholní řády, a proto se snížil počet lidí, 

kteří do řádu vstupovali. Jistou soudržnost klášterů narušovala například i instituce 

komendatárních41 opatů, kteří ovšem nemuseli být ani řeholníci, ani světští kněží, ale 

mohli to být i laici. 

16. století bylo pro řád asi nejtemnější. V této době mnoho klášterů zaniklo, ať už 

kvůli tomu, že je vedl dosazený opat, který ke konkrétnímu klášteru neměl osobní 

vztah, nebo i kvůli zásadě cuius regio, eius religio, kdy zaniklo mnoho klášterů na 

území dnešního Německa, kde se páni oblastí přidali k luterství a kláštery často neměly 

základ pro své další působení. Století následující můžeme nazvat druhým vznikem řádu, 

                                                 
40 Podrobně např. v ŘÍHA, Tomáš. Svatý Norbert, s. 99–100. 
41 Komendatárním opatem nazýváme toho opata, který byl dosazen, aby vedl klášter. Velmi často to je 

šlechtic, laik, pro nějž byl klášter zdrojem příjmů. Tito opati byli většinou klášterům spíše ke škodě než 
k užitku, protože se nestarali o dobro domu, ale o své vlastní. Spory, které měli řešit, a ochrana opatství je 

nezajímaly, a v důsledku toho mnoho klášterů zanikalo. 
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nastává vlna obnovy klášterů,42 v této době se znovu povznáší a znovu nalézá nová 

podoba úcty k eucharistii a Panně Marii, jak to má řád ve svém charismatu od začátku. 

18. století pro řád představovalo opětovnou vlnu úpadku a rušení klášterů. To opět 

mělo různé důvody, například Francouzskou revoluci, při níž byl zrušen první klášter 

v Prémontré, kde sídlil generální opat, kterému příslušel titul Dominus 

Praemonstratensis. Poté přestala být řádová jednota zcela univerzální, přičemž ji dále 

poškodila též sekularizace a osvícenství. Jistá kontinuita, která řád v jistém smyslu 

zachránila, existovala na našem území, kde kromě kláštera v Louce, Hradisku, 

Doksanech a Chotěšově43 nebyly premonstrátské kláštery zrušeny, pouze byla zavedena 

určitá omezení jako například numerus clausus. 

V této době také začaly nabývat na významu tzv. kongregace, které sdružovaly 

několik kanonií dohromady, dnes jsou to po jejich vzoru tzv. cirkárie,44 které se sdružují 

podle jazykových skupin nebo území.45 V 19. století byly obnoveny kláštery ve Francii, 

které zachovávaly původní kontemplativní „observanci“. Na dalších územích byly 

obnoveny kláštery v Belgii a Holandsku, které se staly jakousi základnou pro expanzi 

řádu do dalších míst. Zde také zřetelně vyvstává rozdíl mezi kontemplativní a pastorační 

větví řádu.46 Roku 1883 svolal Lev XIII. všechny opaty řádu na generální kapitulu, 

která se konala ve Vídni, a byl zde zvolen strahovský opat Zikmund Starý do funkce 

generálního opata47 a postupně začala obnova jednoty řádu, která byla téměř ztracena 

v 18. století. To je počátek obnovy řádu, která pokračuje do dnešních dnů. 

                                                 
42 Příkladem nám může být pražský Strahov, který doslova živořil jen s hrstkou řeholníků a který 

k nové slávě pozvedl opat a pozdější arcibiskup pražský Jan Lohel, který Strahov obnovil a nechal 

přestavět. 
43 Poslední dva jmenované kláštery byly ženské. 
44 Cirkárie nebyly novým modelem, který by vznikl teprve v tomto období, již ve středověku se takto 

kláštery sdružovaly, ale podle popsaného modelu existují de facto dodnes. 
45 Například Česko-slovenská, brabantská, anglofonní. 
46 Lze říci, že rozdělení na kontemplativní způsob života, který byl podobný cisterciáckému způsobu 

života, praktikovali bratři již v Prémontré, kdežto pastorační nebo apoštolský způsob života premonstráti 

praktikovali od doby, kdy byl sv. Norbert arcibiskupem v Magdeburgu. 
47 Generálním opatem byl opat v Prémontré až do jeho zrušení za Francouzské revoluce. Do té doby 

se také generální kapitula konala každoročně na svátek sv. Dionýsia (9. října) právě v Prémontré. 
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2.2.3 Struktura řádu48 

Řád premonstrátů je řádem řeholních kanovníků. Ti jsou přičlenění k určitému domu, 

opatství, někdy též nazývaném kanonie, která se sdružují do větších celků, pro které se 

v řádu používá název cirkárie49. V čele jednotlivých opatství stojí už podle názvu opat, 

který jmenuje převora, novicmistra, provizora, případně další funkce, které jsou potřeba 

pro chod kláštera, z nichž můžeme jmenovat sacristu maior, který má na starosti liturgii 

kláštera. V čele cirkárie stojí generální vikář, kterého jmenuje pro každou skupinu 

samostatných klášterů generální opat a který má právo vizitovat jemu podřízené 

kláštery. Kanonie si zachovávají dceřiný vztah ke klášteru, ze kterého byly založeny, 

opat původního kláštera má k novému funkci otec-opat a má předsedat kapitule, která 

volí nového opata. Tím se může stát řeholník po uplynutí 5 let od složení slavných 

slibů.  

Výchova nových členů řádu je svěřena novicmistrovi, který má na starosti novice,50 

po skončení noviciátu mohou skládat řeholní sliby na dobu určitou (jeden až tři roky) 

nebo z kláštera odejít. Slavné sliby mohou mladí řeholníci skládat nejméně po uplynutí 

tří let od složení prvních časných slibů. Řeholní jméno je v řádu zavedeno. 

V čele řádu jako takového stojí generální opat, který je volen generální kapitulou.51 

I on má své poradce ve formě definitorů řádu, které také volí generální kapitula.  

                                                 
48 Srov. BUBEN, Milan. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností. 
49 Tato pojmenování se používají výhradně v řádu premonstrátů, 
50 Délka noviciátu je různá, od jednoho po maximálně dva roky. 
51 Ta se v dnešní době koná jednou za šest let na různých místech světa, poslední proběhla v létě roku 

2012 v klášteře De Pere ve státu Wisconsin (USA), následující se má uskutečnit v roce 2018 v některém 

evropském klášteře. 
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3 Struktura římského breviáře 

Během šesti staletí se od vynálezu knihtisku značně rozšířila možnost využívat 

způsob, kterým oslavujeme Boha modlitbou tzv. církevních hodinek, chceme-li, 

breviáře. V této kapitole se tedy věnujeme struktuře této modlitby církve od prvního 

vydání tzv. římského breviáře papežem Piem V. v roce 1568 až po to, které bylo vydáno 

z rozhodnutí Druhého vatikánského koncilu, který proběhl v letech 1962–1965. 

3.1 Breviarium romanum do reformy liturgie na Druhém 

vatikánském koncilu 

3.1.1 Úvodní poznámka 

Papež Pavel III. svolal v letech 1545 až 1563 koncil, který zasedal v Tridentu, jenž 

měl reagovat na situaci, která vznikla s ohledem na vznikající protestantismus. Mezi 

dekrety a deklaracemi, které tento koncil vydal, patří i ty, které se věnují liturgii, tedy 

i breviáři. Z reformy Tridentského koncilu vznikla první jednotná verze římského 

breviáře vydaná papežem Piem V. Za téměř 500 let byl mnohokrát znovu vydán, někteří 

papežové v nich provedli drobné úpravy, ale ve své podstatě zůstal tento breviář až do 

období, kdy v čele církve stál papež Pius X. (1903–1914), stejný. 

Práce se sice nevěnuje tématu římského breviáře, ale právě po Tridentském koncilu 

se premonstrátská liturgická tradice spojila s římskou, protože obsahovala jen nepatrné 

odchylky. Stejně tak tomu bylo s breviářem, který má stejnou strukturu a jen malé 

odchylky; například v Primě se místo martyrologia čtou úryvky z řehole sv. Augustina. 

3.1.2 Některé aspekty římského breviáře 

3.1.2.1 Hodnosti svátků52 

Do 6. století nebyl v církvi velký počet světců, kteří by se připomínali v liturgii 

specifickými texty. Tento počet vzrůstá v následujících dvou stoletích a většinou se 

připomínali četbou martyrologia v primě. Pouze ty nejvýznamnější svátky měly své 

                                                 
52 Srov. MALINA, Bedřich. Dějiny, s. 107–108. 
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vlastní oficium, např. Narození Páně, velikonoce, mariánské svátky, sv. Martin, 

sv. Basil a Benedikt atd. a slavily se s vigilií.53  

Od 7. a 8. století počet svátků vzrůstá a zároveň se začíná odlišovat stupeň jejich 

slavení. Nejvýznačnější svátky, tzv. duplicia a semiduplicia, obdržely vlastní oficium, 

ostatní svátky byly nazývány simplicia. Nicméně postupně i ty byly slaveny stejně 

strukturovaným oficiem jako vyšší typy, což breviář značně zatěžovalo a komplikovalo, 

proto byla tato oficia během svého vývoje redukována. Od 13. století vzrůstal počet 

svátků s tzv. oktávem54, které jsou podle svého významu opět rozděleny do několika 

kategorií. Oktávy nejstarších svátků, velikonoc a Seslání Ducha svatého, obdržely 

nejvyšší stupeň a byly nazývány Octavae specialiter privilegatae. Mezi octavae 

simpliciter privilegatae, svátky nižšího stupně, počítáme vánoce, Zjevení Páně a svátek 

Těla a Krve páně. 

V tomto systému lze hodnotit i veškerá norbertovská oficia. V rámci kategorií stálo 

nejvýše oficium vlastní slavnosti, a to solemnitas triplex I. classis cum octava. K datu 

6. června se vztahovalo nejprve slavení festum duplex cum octava, a to po vydání buly, 

která potvrdila Norbertův kontinuální kult, po vložení připomínky sv. Norberta do 

římského breviáře byl slaven jako pouhý stupeň semiduplex, a po přeložení vlastní 

slavnosti na 11. července papež Klement X. povýšil roku 1672 svátek zpět na duplex, 

ale bez oktávu. 

Ostatní norbertovská slavení byla stanovena jako svátky nižších kategorií: Triumf 

svatého Norberta je festum triplex maius III. classis, Přenesení má hodnost Triplex I. 

Classis cum octava.55 

Votivní oficium stojí mimo toto hodnocení. 

                                                 
53 Je zajímavé, že i tito světci měli svou vigilii, tedy vidíme, že význam jednotlivých světců se 

v dějinách poměrně zásadně mění.  
54 Oktávem se rozuměla připomínka svátku nebo světce po osm dní následujících po dni slavení. 
55 Srov. ŘÍHA, Tomáš. Svatý Norbert, s. 108. 



 

24 

3.1.3 Struktura římského breviáře 

3.1.3.1 Matutinum56 

Nejstarší název tohoto oficia je vigiliae; je to oficiální noční modlitba církve, neboť 

církev chválí Boha po celý den, tedy i v noci. Vigilie jakožto forma pravidelné noční 

modlitby se konaly pravidelně již ve čtvrtém století a věřící při nich trávili na 

modlitbách čas mezi půlnocí a svítáním. V pozdější době se vigilie posouvaly směrem 

k ránu a později se začalo s jejich anticipací na předchozí večer. V extrémní podobě 

před reformou Druhého vatikánského koncilu se konaly časně odpoledne předchozího 

dne.  

Než popíšeme strukturu matutina, zmíníme se o přípravných modlitbách, které byly 

ve středověku delší než matutinum samo. Sestávaly z přípravných žalmů, úvodní 

modlitby Aperi, Domine, kterou se vyprošovala Boží milost pro soustředěnou modlitbu, 

následovala trojice modliteb Pater noster, Ave Maria a Credo určené k usebrání mysli a 

vzbuzení víry, přípravu pak uzavíraly verše Domine, labia mea aperies, Deus, in 

adjutorium meum intende a invitatorní žalm 94, který si jako jediný zachoval 

responsoriální způsob recitace. 

Vlastní matutinum uvozoval hymnus, který se objevuje v této hodince v západní 

církvi od prvních dob, zatímco v římské liturgii se objevil podstatně později. Netýkal-li 

se hymnus liturgického období nebo slaveného svátku, poukazoval na noční dobu, kdy 

se oficium koná. 

Jádrem matutina byly žalmy se svými antifonami, které jsou přerušovány čteními. 

Tato přerušení byla dvě, vznikly tedy tři úseky, tzv. nokturna. Počet žalmů byl 

v různých tradicích rozmanitý, nejčastěji se však udržoval počet dvanácti žalmů; tato 

tradice pochází údajně z egyptské mnišské tradice. Žalmy v nokturnech zachovávají 

pořadí žaltáře, přičemž se některé z nich vypouštějí.  

Přechod od žalmů k lekcím tvoří verš odpovídající tématu slavení. Následuje potichu 

recitovaná modlitba Pater noster, zřejmě opět jako prostředek k usebrání pro pozorné 

                                                 
56 MALINA, Bedřich. Dějiny, s. 229–248. 
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naslouchání nadcházejícím čtením. Před začátkem čtení uděluje předsedající 

shromážděným absoluci a pronáší požehnání.  

Samotné lekce byly brány již od první staletí z Písma svatého, a to jak ze Starého, tak 

i z Nového zákona, dále byla používána Acta martyrum a spisy církevních Otců. Od 

konce 4. století se zřejmě pořad lekcí oficia řídil podle mešních lekcí. Platila zásada, že 

má-li se během týdenního cyklu recitovat všech 150 žalmů, má se během jednoho roku 

přečíst celé Písmo. Toto pravidlo zaniklo až s rozvojem duchovní správy, kdy by kněží 

byli neúměrně zatěžováni délkou lekcí. Úryvky Písma byly vybírány podle liturgické 

doby či příležitosti, pravidelně byly využívány nejen patristické výklady a homilie, ale 

i legendy a životopisy svatých. Lekce končí veršem Tu autem Domine, miserere nobis. 

Svátky svatých měly zvláštní způsob výběru čtení vzhledem k životopisům a 

legendám a s tímto rozvrhem se shodují i oficia o sv. Norbertovi. O svátcích či 

slavnostech s oktávem byla všechna čtení z životopisu nebo legendy, stejně tak 

i o svátcích nižšího řádu. Pokud legendy či životopisy svou délkou nestačily, posunuly 

se do III. nokturnu, zatímco II. nokturn obsadily lekce z Písma, případně ze spisů Otců.  

Po každé lekci následuje responsorium, které shrnuje poučení z lekce a vyjadřuje 

povzbuzení. Po deváté lekci místo responsoria následovalo mimo dobu adventní a 

postní o nedělích a slavnostech chvalozpěv Te Deum. Matutinum nedisponovalo 

speciálním závěrem, neboť bezprostředně následovaly laudy. 

3.1.3.2 Laudes57 

Struktura je odlišná než u matutina; hlavní důraz je kladen na psalmodii, hymnus 

s evangelním kantikem a závěrečné modlitby. 

Po úvodním verši následuje pět žalmů se svými antifonami, které svým charakterem 

vyjadřují Boží chválu, již od nejstarších dob mezi ně vstupují i kantika z Písma, 

převážně ze Starého zákona. Po psalmodii následuje capitulum, krátké čtení z Písma, 

které má ráz ranní modlitby, v době adventní a postní vyjadřují obsah liturgické doby. 

O nedělích se recitovalo z epištoly příslušné neděle.  

                                                 
57 MALINA, Bedřich. Dějiny, s. 253–265. 
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Hymnus se ve všech liturgických dobách vázal k ranní době, zpravidla hovořil 

o Kristu – pravém světle. Přechodem od hymnu k evangelnímu kantiku Benedictus 

tvořil verš. Ten obsahoval myšlenku vztahující se buď k liturgické době, nebo 

k příslušnému svátku; poté následuje Benedictus s vlastní antifonou. Závěr laudes byl 

tvořen prosbou, jíž vyjadřovala kolekta, a v některých dnech zvláštní modlitby, tzv. 

preces feriales a suffragia kajícího a přímluvného charakteru. O nedělích a svátcích 

byly nahrazovány orací shodnou s orací mešní. 

3.1.3.3 Prima58 

Tato hodinka vznikla jako zvláštní modlitba po východu slunce, a to jako úvod 

k počátku denní práce. Její úvod sestával z modliteb Pater noster, Ave Maria, Credo, 

dále verše s příslušnými odpověďmi a hymnu. Ten vyjadřoval prosbu o Boží ochranu 

při práci po celý den.  

Psalmodie je uvedena jednou antifonou a zahrnuje tři až čtyři žalmy. O nedělích po 

svatém Duchu po psalmodii následuje Atanášovo vyznání víry Quicumque. Capitulum 

je zvoleno vzhledem k době konání hodinky a je ve všech dnech shodné. Následuje tzv. 

responsorium breve a preces feriales, o nichž jsme hovořili výše. 

3.1.3.4 Horae minores59 

Takto se nazývaly malé hodinky během dne, které podle starého římského zvyku 

oddělovaly čtyři denní úseky. Připadaly na naši devátou hodinu ranní (tercie), 

dvanáctou hodinu (sexta) a třetí hodinu odpoledne (nona). Původně se při nich 

připomínalo seslání Ducha svatého, Petrova modlitba v Joppe a Petrova a Janova 

modlitbu v jeruzalémském chrámu, brzy se však při sextě a noně přesunula pozornost 

k událostem utrpení Ježíše Krista. Tomu odpovídají i hymny recitované bezprostředně 

po úvodním verši. 

Psalmodie zahrnuje tři žalmy s jednou antifonou. Následuje capitulum vybrané 

vzhledem k denní i liturgické době, poté responsorium breve, preces a příslušná orace. 

                                                 
58 MALINA, Bedřich. Dějiny, s. 267–277. 
59 Tamtéž, s. 279–284. 
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Tyto hodinky – tím, že znamenají přerušení denní práce – vyprošují ochranu a 

požehnání do další části dne. 

3.1.3.5 Vesperae60 

Tato večerní modlitba se konala za soumraku, nebo když se objevila první hvězda. 

Podle rozsvěcení světel se rovněž nazývala lucernarium. Patří k nejstarším vrstvám 

oficia, neboť odpovídají starozákonní večerní oběti kadidla. Dlouho byly počítány 

k nočnímu oficiu, i když se reálně konaly ještě ve dne. 

Vlivem posouvání hodinek do časnějších denních hodin se vesperae konaly okolo 

třetí hodiny odpoledne. Protože byly chápány jako součást nočního oficia a začínal jimi 

liturgicky den, vznikly na závěr zvláště oficií slavností v den slavení tzv. druhé nešpory, 

které rovněž reflektovaly téma slavnosti; za původní jsou však považovány nešpory 

první.  

Struktura této hodinky je shodná jako v laudes. Psalmodie předepisuje pět žalmů 

s antifonami, přičemž se jedná o žalmy č. 109–144, které vyjadřují chvály a díky za 

dobrodiní dne a prosbu o odpuštění. Následovalo capitulum obdobného charakteru jako 

v laudách a responsorium.  

Hymny s veršem během roku o nedělních a feriálních nešporách postupně 

vyjadřovaly chválu Božího stvoření, během zvláštních liturgických dob se týkaly 

klíčových témat těchto období. Po hymnu následoval verš vyjadřující prosbu 

o vyslyšení modliteb. 

Vrcholem této hodinky je evangelní kantikum Magnificat se svou antifonou, 

zpravidla slavnostnějšího charakteru, ukončena je orací. Preces feriales se připojují 

podle stejných pravidel jako v laudách.  

3.1.3.6 Completorium61 

Název závěrečné hodinky oficia pochází z toho, že uzavírá a dovršuje denní oficium 

a patří mezi nejmladší hodinky. Po úvodním verši následovala psalmodie se čtyřmi stále 

stejnými žalmy i antifonou, po nichž následuje hymnus Te lucis ante terminum, který 

                                                 
60 MALINA, Bedřich. Dějiny, s. 285–293. 
61 Tamtéž, s. 295–303. 
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vyjadřuje prosbu o ochranu během noci. Capitulum i responsorium breve vyjadřují totéž 

téma: opět prosba o ochranu před všemi nočními nástrahami a poručení sebe sama pod 

Boží záštitu.  

Completorium vrcholí Simeonovým kantikem Nunc dimittis se stále stejnou 

antifonou Salva nos Domine; to vyjadřuje radost z naplněnosti a ukončení poslání, hodí 

se tedy na závěr dne. Hodinka je ukončena orací, v určitých dnech doplněná opět 

modlitbou preces. Celé oficium pak končí závěrečným požehnáním. Po kompletáři ještě 

následovala tichá modlitba Pater noster, Ave Maria a Credo.  

3.2 Liturgia horarum jako výsledek reformy liturgie na Druhém 

vatikánském koncilu62 

3.2.1 Úvodní poznámka 

Není naším úkolem, abychom zde hodnotili práci koncilních otců. Stručně zde 

chceme pouze shrnout to nejdůležitější, co se změnilo oproti původní formě modlitby. 

V konstituci Sacrosanctum concilium (dále SC) se tématu breviáře věnuje poměrně 

velké množství článků.63 Nejprve se ve svém úvodu do tématu zabývá teologickým 

smyslem modlitby breviáře, povinností církve a pastoračním významem oficia. 

V článku 87 píše: „Aby se kněží i ostatní členové církve modlili za daných okolností 

posvátné oficium lépe a dokonaleji, uznal posvátný sněm za dobré pokračovat 

v reformně šťastně započaté Apoštolským stolcem a o oficiu podle římského ritu 

rozhodnout to, co následuje.“64 V článcích následujících se doporučuje, aby se 

zachovával správný čas podle charakteru modlitby, zdůvodňuje, proč se tato reforma 

děje, ale také se zde doporučuje modlitba breviáře i pro laiky, což je jistou novinkou; 

s tím také souvisí i překlady do lidových jazyků, které je nově také povoleno používat 

i pro klérus. 

                                                 
62 Druhý vatikánský koncil probíhal v letech 1962–1965. Byl svolán papežem Janem XXIII., následně 

pokračoval za vlády papeže Pavla VI. Tento koncil můžeme charakterizovat jako pastorační, přáním Jana 

XXIII. bylo, aby se Církev přiblížila více světu, ve kterém působí (například v liturgii, v otázkách 
ekumenismu). Vydáno bylo celkem 16 koncilních dokumentů, přičemž pro nás je důležitá konstituce o 

posvátné liturgii Sacrosanctum Concilium. 
63 Srov. SC 83–101. In Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 156–160. 
64 SC 87. 
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3.2.2 Jednotlivé hodinky breviáře 

3.2.2.1 Ke všem hodinkám obecně 

Koncilní reforma změnila strukturu a rozsah modliteb breviáře. Modlitba 

jednotlivých hodinek dnes nezačíná recitací Pater noster, Ave Maria a Credo. Pokud se 

dříve za jeden týden odrecitoval celý žaltář o 150 žalmech, v současné podobě je tento 

stejný počet žalmů rozdělen na čtyři týdny. Změnilo se i rozvržení jednotlivých částí, 

nezačíná se již rovnou žalmy, ale hymnem, po kterém teprve následují žalmy, krátké 

čtení, případně evangelijní kantikum a prosby. 

Dnes je již možné recitovat každou hodinku zvlášť, ale za určitých podmínek je 

možné hodinky spojovat, případně je vkládat do mše. 

3.2.2.2 Invitatorium 

Oproti dřívější struktuře, kdy byly části invitatoria a samotného matutina spojeny, je 

v současném breviáři tato část zcela samostatná. Z rozsáhlých modliteb předcházejících 

tuto hodinku, zbyla dnes pouze jediná, která není povinnou součástí liturgie, a to Aperi, 

Domine. Následuje úvodní verš Domine, labia mea aperies a invitatorní žalm, který 

dnes není jen jeden, ale liturgie nám dává vybrat z celkem ze čtyř možností, a to žalmu 

95 (94), žalmu 100 (99), žalmu 67 (66) a žalmu 24 (23). 

Z těchto žalmů je možno volit, doporučuje se však, aby se ve stejném dnu nerecitoval 

dvakrát stejný žalm. 

3.2.2.3 Officium lectionis 

Tato hodinka začíná veršem Deus, in adiutorium meum intende, který je pro všechny 

následující hodinky stejný. SC 89 žádá, aby se této hodince zachoval ráz nočního oficia, 

zvláště tam, kde se breviář společně modlí v chóru,65 ale také aby byla upravena tak, 

aby se mohla recitovat v kteroukoliv denní dobu. Za tímto účelem jsou nabízeny téměř 

vždy dva hymny, z nichž se má vybrat ten, který je vhodnější právě pro konkrétní denní 

dobu. Žalmy jsou vždy tři se svými antifonami, po skončení třetího následuje „verš 

                                                 
65 Řeholní kanovníci (premonstráti), mniši a mnišky. 
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s odpovědí, který tvoří přechod od modlitby žalmů k naslouchání Božímu slovu ve 

čteních.“66 

Čtení jsou pouze dvě, první z Písma svatého, které se čte kontinuálně, knihy jsou 

vybírány s ohledem na liturgické období. Druhé čtení se vybírá z děl Otců, koncilních 

dokumentů, papežských dokumentů atd. 

O slavnostech, svátcích a nedělích mimo dobu postní následuje chvalozpěv Te Deum, 

po kterém se pokračuje závěrečnou modlitbou a zakončením Benedicamus Domino. 

3.2.2.4 Laudes matutinas a Laudes vesperas 

V této části je změna pouze v tom, že se recitují pouze dva žalmy se vsunutým 

starozákonním kantikem, všechny se svou vlastní antifonou. Dále je struktura stejná, 

následuje tedy krátké čtení s responsoriem, antifona k evangelijnímu kantiku a 

kantikum Benedictus, po kterém následují prosby a modlitba Páně společně se 

závěrečnou modlitbou. Na závěr, pokud je přítomen duchovní, je možné udělit 

shromáždění požehnání a propustit ho stejným způsobem jako při bohoslužbě. 

Toto rozvržení platí také pro nešpory pouze s tím, že jsou zde dvě novozákonní 

kantika, první je vsunuto mezi dva žalmy s antifonami a druhé je evangelijní kantikum 

Magnificat. 

3.2.2.5 Horae minores 

Prima jakožto první hodinka dne byla zrušena. Ostatní tři (tercie, sexta a nona) 

zůstaly zachovány, ale nejsou povinné v plném rozsahu67, závazná je pouze jedna, 

přičemž se vybírá vždy ta, která nejvíce odpovídá aktuální denní době. 

Struktura je stejné jako v předešlých hodinkách, po čtení a responsoriu následuje 

závěrečná modlitba a zakončení stejně jako v officium lectionis. 

Pro ty, kdo se chtějí modlit všechny tři hodinky, nebo jsou k tomu vázáni povinností, 

existují dvě možnosti, aby neopakovali žalmy. Breviář pro tento případ nabízí tzv. 

doplňovací cyklus s vlastním hymnem a třemi žalmy pro každou hodinku zvlášť. 

                                                 
66 Srov. Denní modlitba církve I. Doba adventní a vánoční. Vatikán: Česká liturgická komise Praha, 

1988, s. 396. 
67 Pro ty, kdo zachovávají chórovou modlitbu, zůstaly povinné všechny tři. 
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3.2.2.6 Completorium 

Tato hodinka uzavírá všechny modlitby dne, které jsou v breviáři. Po úvodním verši 

může následovat krátké zpytování svědomí, které se může podle vhodnosti zakončit 

stejnou formulací jako ve mši.68 Následuje hymnus, žalm, který je s výjimkou středy a 

soboty pouze jeden, krátké čtení, responsorium a evangelijní kantikum Nunc dimittis 

starce Simeona se svou antifonou. Po něm následuje závěrečná modlitba a antifona 

k Panně Marii.69 

  

                                                 
68 Například Vyznávám se… 
69 Bývá jí modlitba Salve Regina nebo jiná; i tu je možno přizpůsobit liturgickému období. 
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4 Oficium ke svatému Norbertovi 

Kapitola je věnována norbertinským oficiím, která se v průběh liturgického roku 

slavila, anebo stále slaví. Je samozřejmé, že při vzniku oficií nemohly být vybrány 

všechny okamžiky Norbertova života, ale řád si ve svých dějinách připomínal zvláště 

jeho smrt, přenesení na pražský Sion a jeho triumf nad Tanchelmem. Dalšími typy jsou 

oficium votivum a oficium parvum, které se v úctě k jednotlivým světcům vyskytuje 

málokdy.70  

Následující text bude poněkud připomínat exkurz do textu breviáře. Je to však 

nezbytné, abychom mohli „zrestaurovat“ vývoj těchto oficií. Nejprve jsem se věnoval 

textům, které nepokrývají celý den, nebo nemají svůj oktáv, zde není nijak řešena 

časová posloupnost. Ve druhé a třetí části kapitoly jsem již postupoval jinak. Tyto texty 

jsou řazeny podle toho, jak vznikaly, proto se nejprve věnuji textům slavnosti, a až poté 

textům ze svátku Přenesení sv. Norberta, protože vznik těchto dvou textů od sebe dělí 

více než sto let. 

Pro větší přehlednost budou texty oficií obsaženy v přílohách této práce. V hlavní 

části práce budou části, které jsou pro nás důležité, rozvedeny, a všechna vydání 

breviáře, kde jsou obsaženy, budou porovnána. Dále tyto části popíšeme a budeme 

analyzovat zdroje textů. 

4.1 Triumf sv. Norberta 

4.1.1 Úvodní poznámka 

Tato řádová památka se slavila každoročně III. neděli po Letnicích.71 Jednotlivá 

vydání breviářů se však rozcházejí v datu, kdy se připomínala. Breviář, který aproboval 

generální opat Zikmund Starý (1889), v rubrikách uvádí, že se tato událost připomínala 

k výše naznačenému datu. Znamená to, že by spadala do oktávu slavnosti Těla a krve 

                                                 
70 Webová stránka www.preces-latinae.org uvádí tato officia: Officium parvum Conceptionis 

Immaculatae, Officium parvum de septem Doloribus B. V. M., Officium Parvum Sacratissimi Cordis 

Iesu, Officium Parvum de Sancto Ioseph, Officium Parvum de S. Antonio Paduano. <http://www.preces-
latinae.org> [17. 2. 2015]. 

71 Srov. ŘÍHA, Tomáš. Svatý Norbert, s. 78. 

http://www.preces-latinae.org/
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Páně. Breviář, který byl vydán na příkaz generálního opata Gummara Cretse a generální 

kapituly z roku 1927,72 tuto památku přesunuje na sobotu v oktávu slavnosti 

Nejsvětějšího Srdce Páně. V dřívějších breviářích, které byly vydány pro celý 

premonstrátský řád,73 se toto oficium neobjevuje, protože bylo schváleno až v roce 

1884; do té doby byl tento svátek rozšířen pouze v brabantské cirkárii.74 

Památka připomínala onu událost ze života sv. Norberta, kdy v Antverpách vymýtil 

tzv. tanchelmovský blud. Jak je vidět z textů, nemá tato událost v oficiu větší význam, 

než slavnost Těla a krve Páně nebo slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně, do jejichž oktávů 

slavení spadalo a které nejsou v rámci kalendáře od sebe příliš vzdáleny.75 Kvůli těmto 

slavnostem oficium Triumfu sv. Norberta figuruje v řádovém kalendáři pouze jako 

připomínka. Dnes se tato památka neslaví, neboť byla z řádového kalendáře po reformě 

vyjmuta. 

Jako základní text jsem zvolil verzi, která je v premonstrátském breviáři z roku 

1896,76 aprobovaném generálním opatem Zikmundem Starým.77 

4.1.2 Text officia 

Rubrika oficia definuje, že celé oficium je vzato ze svátku Těla a krve Páně kromě 

vlastních textů. První z nich je antifona v nešporách a ranních chválách, která Norberta 

popisuje jako lampu postavenou na podstavec, aby zářil všem v domě. Odvolává se tím 

                                                 
72 CRETS, Gummar. Breviarium praemonstratense jixta bullam „Divino afflatu“ et decreta S. R. C. 

Accomodatum a Pio papa XI Approbatum. Belgie: 1930. 
73 Rozumí se do doby, než byl vydán breviář Zikmunda Starého roku 1896. 
74 Jedná se o kláštery v dnešní Belgii, Holandsku, Dánsku, Jižní Africe a v Chile. Srov. ŘÍHA, 

Tomáš. Svatý Norbert, s. 78. 
75 Pokud Norbert vymýtil blud o tom, že Kristus není přítomen v Nejsvětější svátosti, je logické, že si 

tuto událost připomínáme právě nedlouho po tomto svátku. 
76 STARY, Sigismundus. Breviarium praemonstratense jussu ac Auctoritate Illustrissimi Domini 

Generalis Sigismundi Stary tt capituli generalis anni 1889. Belgie: 1896. 
77 Zikmund Antonín Starý byl posledním významným strahovským opatem 19. století. Narodil se 

30. října 1829, vystudoval staroměstské gymnázium v Praze, maturoval však v roce 1850 na gymnáziu na 
Novém Městě. Téhož roku také vstoupil na Strahov. V roce 1856 složil slavné sliby a byl vysvěcen na 

kněze. Jako kaplan působil na Svatém Kopečku u Olomouce, později na různých místech vlasti. 

25. června 1879 byl zvolen strahovským opatem a 15. srpna byl slavnostně benedikován. V roce 1883, 
kdy papež Lev XIII. svolal generální kapitulu řádu do Vídně, byl zvolen za generálního opata a řád vedl 

až do své smrti 6. září 1905. Byl pohřben v kapli na řádovém hřbitově v Nebušicích. Srov. 
JEŘÁBKOVÁ, Lenka. Strahovští katecheté v 19. století. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 

2014, s. 151–153. 
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na text Nového zákona, v němž Kristus o sobě říká, že je světlo světa.78 Dalšími 

vlastními texty jsou až tři samostatná čtení z druhého nokturnu79. 

První čtení druhého nokturnu nám podává zprávu o tom, kde a kdy Tanchelm svůj 

blud rozšiřoval. Tanchelm neuznával autoritu biskupa, kněží, ani jiných církevních 

představitelů, vysmíval se celibátu a hlásal, že posty a umrtvování jsou ponížením. To 

vedlo k úpadku mravů a ctností ve společnosti. Tím text uvádí do celého příběhu. 

Druhé čtení druhého nokturnu přibližuje stav společnosti, kde byl tento blud rozšířen. 

Oltáře byly znečištěny, zničeny, kněžími se opovrhovalo, užívání svátostí bylo dokonce 

zapovězeno jako zbytečné. Antverpy připomínaly spíše Sodomu než katolickou obec. 

Norbert tedy měl velký úkol, aby toto město znovu učinil místem, kde se slouží Pánu, 

a tento nešvar napravil. 

Poslední čtení tohoto oficia, tedy třetí druhého nokturnu, nám ukazuje dobu, kdy 

Norbert Tanchelma porazil a nastolil v Antverpách původní stav. Opět se zde ctilo 

kněžství, Nejsvětější svátost a další církevní a křesťanské tradice. V závěru čtení se také 

konstatuje, že se nejprve tato událost z Norbertova života připomínala pouze 

v brabantské cirkárii a později ji Lev XIII. rozšířil na celý premonstrátský řád. Převážná 

většina motivů v tomto oficiu nacházíme v nejstarším Norbertově životopisu Vita A. 

4.1.3 Dílčí závěr 

Historie tohoto oficia nebyl nijak dlouhá. Z breviáře bylo vyřazeno po Druhém 

vatikánském koncilu zcela bez náhrady. Jediné, co tedy tuto tématiku dodnes 

připomíná, je ikonografie sv. Norberta, který je v této souvislosti zobrazován 

s monstrancí v rukou, nebo jak se jí klaní a s člověkem, na kterém klečí, jenž 

představuje poraženého Tanchelma.  

                                                 
78 Jan 8,12 

79 V celé práci budu systémově používat tvar „nokturn“, neboť současný moderní tvar „nokturno“ 
neodkazuje na součást liturgické modlitby, ale výhradně na specifickou hudební formu instrumentální 

hudby. 
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4.2  Officium votivum 

4.2.1 Úvodní poznámka k celé podkapitole 

Každý řeholní řád specificky vyjadřuje úctu ke svému zakladateli. Stejně je tomu 

i v řádu premonstrátů se svatým Norbertem. Většinou nebylo zvykem, kromě úcty 

k Panně Marii80, aby se světec připomínal každý týden. Toto oficium se v řádovém 

breviáři udrželo do vydání, které aproboval generální opat Zikmund Starý (1889). 

V následujícím, který aproboval generální opat Gummarus Crets (1927), najdeme již 

jenom Suffragium. 

Tato každotýdenní připomínka sv. Norberta připadala podle tradice na pondělí, a to 

kromě doby postní a velikonoční, kdy se tato připomínka vynechávala. V současné době 

se tento zvyk udržel ve strahovské a doksanské kanonii, kdy se každý týden slaví jako 

nezávazná památka z textů ze sv. Norberta, pokud na ten den nepřipadne jiná památka, 

svátek, či slavnost. Je také vynechávána v době adventní, vánoční, postní a velikonoční. 

4.2.2 Text oficia votiva do roku 1927 

4.2.2.1 První nešpory 

Připomínka začíná již při nedělních nešporách, kdy se připojuje antifona o svatém 

Norbertu, kterou jsem popsal v kapitole 4.1.2 této práce a která ho nazývá svítilnou, 

která je postavena na podstavec, aby mohla svítit všem, kdo jsou v domě. Následující 

                                                 
80 Mám zde na mysli Officium parvum de Beata Maria Virginis. Tato modlitba vznikla přibližně 

v polovině 8. století a je připisována sv. Janu Damašskému. Byla velmi oblíbená zvláště v laických 

kruzích, protože měla víceméně každý den stejnou strukturu, existovalo také mnoho variant, i řád 
premonstrátů si tyto hodinku upravil pro svou potřebu. Po Druhém vatikánském koncilu ztrácejí na oblibě 

a upouští se od jejich používání. 

„Přídavková oficia, jako graduální žalmy a hodinky za zemřelé, vznikla vlastně z vděčnosti, jíž chtěli 
řeholní společnosti ukázat svým zakladatelům a dobrodincům. Jiná oficia, jako kající žalmy, měla za účel 

pěstovat většího ducha zbožnosti. Jiná oficia, jako de omnibus Sanctis, de sancto Benedicto, pěstovala 
úctu k svatým, poněvadž tehdy nebylo tolik svátků jako nyní. Nejvíce se rozšířilo Officium Parvum de 

Beata Maria Virgine. Od 12. stol. byl v četných klášteřích a chrámech zaveden vedele denního oficia 
obyčej recitovat ještě cursus marianus, který se stal z dobrovolného závazku zákonným předpisem. 

Toto oficium velmi horlivě šířili cisterciáci, premonstráti i kanovníci řehole sv. Augustina. Jako denní 

modlitba bylo zavedeno officium parvum ve 12. století za papeže Inocence III. i v lateránské basilice. 
Druhá polovina století 11: se stala propagací denního mariánského oficia v Itálii, Francii, Německu a 

v Anglii; uvádí se také, že i světští kněží se toto oficium nezávazně modlili. 
Význam tohoto oficia v novější době měl v ženských řádech a kongregacích, kde bylo zavedeno jako 

denní povinnost.“ Srov. MALINA, Bedřich. Dějiny, s. 313–314. 
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modlitba je však odlišná a vybízí nás k tomu, abychom se učili po vzoru svatého 

Norberta, vyznavače a biskupa, milovat to, co on a konali to, co on sám dělal. 

4.2.2.2 Matutinum 

4.2.2.2.1 Invitatorium 

Další část, tedy invitatorium, se obrací svou antifonou na Boha, ale zároveň i na 

svatého Norberta. Vybízí nás totiž k tomu, abychom šli a klaněli se králi vyznavačů 

Páně. Svatý Norbert to dělal po svém obrácení denně, neboť Kristus byl středem 

veškerého jeho konání a života. 

Hlavním tématem následujícího hymnu je koruna, jíž Kristus Norberta ozdobil, 

protože se vzdal světské slávy. Prosíme v něm, abychom i my byli očištěni od našich 

hříchů a mohli, podobně jako svatý Norbert, získat příbytek společně s anděly. Hymnus 

je ukončen doxologií, která vzývá Nejsvětější Trojici, abychom jim vzdávali veškerou 

slávu v každé jedné Osobě zvlášť, a to nyní a po věky. Dříve se také na konci každého 

hymnu ještě recitoval nebo zpíval verš s odpovědí, což už dnes v breviáři nenajdeme a 

tento prvek si zachovaly opět jen některé řády.81 Následující verš s odpovědí je vzat 

ze Starého zákona82: Hospodin miloval Norberta a ozdobil ho rouchem slávy83. 

4.2.2.2.2 Vlastní matutinum 

Následuje matutinum s pouhými třemi čteními. První z Písma svatého je 

z příslušného dne, zde se pokračuje v kontinuitě dále. Po všech čteních je uveden verš 

s odpovědí, které by měly svým způsobem korespondovat s tím, co bylo přečteno, nebo 

s oslavou toho kterého konkrétního světce nebo události. Zde je odkazováno na epizodu 

o dobrém dělníku, který málo spravoval věrně a bude ustanoven nad mnoha věcmi.84  

Druhé čtení se vztahuje již k Norbertovu životu. Popisuje jeho původ, rodinu, 

vzdělání a společenské postavení bohatého muže. Poté následuje text o Norbertově 

                                                 
81 Premonstráti samozřejmě také a podle mé zkušenosti se tento verš s odpovědí zpívají při slavných 

nešporách, které byly většinou v sobotu a v neděli večer a při slavnostech. 
82 Srov. Sir 50,11. 
83 Nemluví se o konkrétním člověku, ale v souvislosti s tématem si můžeme doplnit, že je na mysli 

Norberta. 
84 Srov. Mt 25,14–30. 
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odvrácení od světa a odchodu do služby kazatele Božího slova. Je zde popisován 

způsob jeho života, zdůrazněna jsou jeho mocná slova i skutky, kterými obracel 

i nejzatvrzelejší heretiky zpět k víře. Čtení končí jeho odchodem do ústraní spolu s jeho 

třinácti druhy a přijetím řehole sv. Augustina85 jako pravidla pro společný život. Verš 

s odpovědí zdůrazňuje znovu Norbertovy velké činy před Bohem a moc jeho učení, 

nejen proto může být naším přímluvcem; nemiloval totiž svůj život, a proto získal 

nebeské království. 

Třetí čtení se tematicky věnuje rozšíření pověsti o Norbertovi a jeho způsobu života 

i za hranice jeho vlasti, získání dalších následovníků a schválení způsobu jejich života 

papežem Honoriem II., čímž prakticky došlo k založení řádu. Následuje část, kdy 

Norbert byl arcibiskupem v Magdeburku, kde musel, ač nedobrovolně, nastolit kázeň 

kléru, i když i jako arcibiskup žil způsobem řeholním. Čtení končí Norbertovou smrtí 

6. června 1134. Poukazuje na to i následný verš, který odkazuje na korunu slávy, kterou 

Norbertovi dal Hospodin. Dále se přidává modlitba Sláva otci, po níž, kromě doby 

postní, následuje chvalozpěv Bože, chválíme Tebe, Te Deum. Modlitba je tatáž jako 

v předchozích částech oficia. Převážnou většinu těchto motivů opět nalezneme ve Vita 

A. 

4.2.2.3 Ranní chvály 

V ranních chválách je k žalmům předepsaná antifona ze společných textů 

o vyznavačích. Ta pochází ze starozákonní knihy Sírachovec86. Po žalmech následuje 

krátké čtení, rovněž z knihy Sírachovcovy.87 

Hymnus opěvuje Norberta jako slavného otce, který má přijmout naše prosby, 

přimlouvat se za nás a naši zemi, neboť on je svědek, který se bojí Boha a patří mezi 

Kristovy věrné a patriarcha, který patří mezi sbor apoštolů a získává zásluhy pro činy, 

které se mu připisují. V poslední strofě se opět obracíme k Hospodinu, pánu stáda, které 

Norbert jako pastýř vede až do nebeské slávy. 

                                                 
85 Řádová tradice říká, že sám sv. Augustin se zjevil Norbertovi ve snu a řeholi mu odevzdal.  
86 Sir 44,16–17. 
87 Sir 39,9. 
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Po hymnu následuje antifona k evangelijnímu kantiku Benedictus. Ta je stejná 

i v současném votivním oficiu. Oslavuje Norberta jako vynikajícího hlasatele katolické 

víry a učení, pravého pokání a zakladatele kanovnické premonstrátské řehole, který 

postaven před Hospodina, aby se vyučil podle jeho slov a zdokonalil ve svém poslání. 

Následuje modlitba: Rozněcuj, Hospodine, ve své církvi svého Duchu, kterému 

sloužil blahoslavený Norbert, vyznavač a velekněz, abychom s ním byli naplněni i my, 

kteří se snažíme po jeho vzoru milovat to, co on milovat a dělat to, co on dělal. Skrze 

Krista, našeho Pána. 

4.2.2.4 Druhé nešpory 

Breviář neuvádí žádné vlastní texty k druhým nešporám votivního oficia. Domnívám 

se, že se používaly stejné texty jako v nešporách prvních. 

4.2.3 Suffragium 

4.2.3.1 Úvodní poznámka 

V souvislosti s výše napsaným textem jsem se rozhodl k této podkapitole připojit 

ještě text, který se rovněž objevoval v breviářích od Tridentského koncilu až do reformy 

po II. vatikánském koncilu. Jedná se o tzv. Suffragia: jednotlivé dny v týdnu byly po 

celý rok věnovány některému světci, události ze života Páně, nebo se v nich vyprošoval 

například mír. V Římském breviáři se tato Suffragia rovněž objevují, ale jsou odlišná od 

suffragií v premonstrátské liturgii.88 

Bedřich Malina k tomu to píše: 

Vznik obecných kommemorací neboli suffragií jest dost nejasný; nebyly určitě zavedeny místo 

malých oficií Panny Marie, Všech svatých atd., jak se konala hlavně v klášteřích, poněvadž 

suffragia byla recitována vedle těchto oficií. Snad sloužila za vzor Commemoratio de Cruce, 

dokázaná v Římě již v 12. stol., která však jest ještě starší. Micrologus uvádí také Commemoratio 

de Cruce, která nemá nic společného s velikonoční připomínkou Kříže, poněvadž se recitovala 

                                                 
88 Pro názornost uvádím vzor: Dle premonstrátského breviáře jsou suffragia následující: pondělí o sv. 

Norbertovi, v úterý o sv. Janu Křtiteli, ve středu o sv. Augustinovi, ve čtvrtek o patronu nebo titulu 
kostela, v pátek o sv. Kříži a v sobotu o sv. Josefu. V době postní se ovšem některá vynechávají a jsou 

nahrazena modlitbou za mír, k tajemstvím Páně. 
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teprve po svatodušní oktávě až do adventu a je tudíž totožná s připomínkou, která se konala až do 

reformy Pia X. ve všech feriích.89 

Reforma Pia X. odstranila celou řadu suffragií a nahradila je jediných suffragiem „De omnubus 

Sanctis“, které se modlí mimo dobu adventní, tempous Passionis a paschalis vždy ve chválách a 

nešporách s výjimkou svátků duplex, i když se tyto jen připomínají. Ve velikonoční době místo 

tohoto suffragia jest Commemoratio Sanctae Crucis.90 

4.2.3.2 Text suffragia ke sv. Norbertovi 

Vlastní text se skládá z antifony o Norbertovi jako svítilně, která je postavena na 

podstavec, prosby o jeho přímluvu a variantou závěrečné modlitby: Bože, který jsi 

sv. Norberta, svého vyznavače a kněze, povolal šířit své slovo, aby tě mnozí 

následovali, a skrze něho jsi založil nový řád, prosíme tě, abych na jeho přímluvu a 

napodobováním toho, čemu učil, také my toto dokázali s jeho pomocí. Skrze Krista, 

našeho Pána. 

4.2.4 Oficium votivum po Druhém vatikánském koncilu91 

4.2.4.1 Úvodní poznámka 

Druhý vatikánský koncil naše země zastihla v době komunistického útlaku. Reformy, 

které byly zavedeny po vydání konstituce Sacrosanctum concilium, jež byla koncilními 

otci schválena 4. prosince 1963, proto nemohla být jednoduše plněna. Po revoluci 

v roce 1989 a po návratu do svého kláštera bratři hledali způsob, kterým by navázali na 

své předchůdce, kteří v tomto klášteře žili a byli ochránci hrobu sv. Norberta. To se jim 

v 90. letech povedlo vybudovat a navázat tak na tradici svých předchůdců, kteří na 

Strahově pečovali o jeho ostatky. 

  

                                                 
89 MALINA, Bedřich. Dějiny, s. 263. 
90 Tamtéž. 
91 V této kapitole se budu věnovat formě, která je zachovávána kanonií na Strahově, neboť je to 

pravděpodobně jediná kanonie, která toto votivní oficium slaví dodnes. 



 

40 

4.2.4.2 Texty oficia 

Vlastní oficium má stupeň slavení nezávazná památka. Texty, které se pro tuto 

připomínku používají, vycházejí z textů pro slavnost sv. Norberta, o které je podrobně 

pojednáno v následující kapitole. Setkáváme se zde pouze s odlišným zněním přímluv, 

které jsou zaměřeny na premonstrátský řád – objevují se zde např. prosby za věrný život 

dle řádových pravidel, prosby za dorost, za dostatek kandidátů a za zemřelé členy a 

dobrodince řádu. 

4.2.5 Dílčí závěr celé podkapitoly 

V této podkapitole jsme se věnovali votivnímu oficiu k zakladateli řádu, které prošlo 

za dobu své existence poměrně pestrým vývojem. Do dnešní doby se toto oficium 

zachovalo pouze v jediné kanonii, a to na Strahově. Domnívám se, že je tomu tak kvůli 

tomu, že tato kanonie uchovává ostatky řádového zakladatele, tudíž úcta k němu je 

rozvíjena i tímto způsobem.  

4.3 Slavnost svatého Norberta 

4.3.1 Úvodní poznámka 

Slavnost připadala nejdříve na 6. června, tedy na den Norbertovy smrti, ale kvůli 

časté kolizi s oktávem slavnosti Těla a krve Páně byla papežem Urbanem VIII. roku 

1627 přesunuta spolu s oktávem na 11. července. Na 6. června, připadala později tedy 

jen připomínka svatého Norberta, kterou v roce 1672 papež Klement X. povýšil na 

duplex.92 Tato situace zřejmě přetrvávala až do Druhého vatikánského koncilu. Poslední 

vydání latinského premonstrátského breviáře, které aproboval opat Gummarus Crets a 

které zachovává datum 11. července je z roku 1930, poté řád používal již římský breviář 

v překladech do národních jazyků, k němuž byla vydána řádová propria se slavností 

sv. Norberta umístěnou zpět na 6. červen. 

                                                 
92 Srov. ŘÍHA, Tomáš. Svatý Norbert, s. 109. 
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Tato kapitola tedy bude mít dvě části. První se bude týkat textů, které se vztahují ke 

dnu 6. června,93 druhá těch, které náleží ke slavnosti 11. července včetně oktávu.  

4.3.2 Texty, které připadaly na den 6. června 

4.3.2.1 Texty do reformy breviáře 

Texty tohoto dne jsou až na jednu výjimku shodné s oficiem votivem, o kterém jsem 

pojednal v předešlé kapitole. Onou výjimkou je druhé čtení, které se věnuje některým 

stěžejním momentům Norbertova života: odchodu do Prémontré, podle něhož nese řád 

své jméno, přijetí řehole sv. Augustina a schválení řádu papežem Honoriem II. 

Druhé čtení tematicky navazuje a zmiňuje vyvrácení Tanchelmova bludu 

v Antverpách, překonání rozkolu v Římě a Norbertově smrti. Je tedy zřejmé, že texty 

jsou skutečně jakýmsi derivátem červencové hlavní slavnosti. 

4.3.2.2 Texty po reformě breviáře 

4.3.2.2.1 První nešpory 

Vlastní hymnus v úvodu nešpor zahrnuje Norbertův život od jeho narození, zřeknutí 

se světa přes přijetí bílého roucha a jeho veřejné kázání mezi lidmi. Charakterizuje jej 

jako člověka, který dokázal smiřovat rivaly, léčit nemocné a zmírňovat bídu 

potřebných. 

Tři antifony k žalmům na první pohled vypadají, jako by s životem sv. Norberta 

neměly nic společného. Opak je pravdou: všechny tři se vztahují k jeho veřejné 

kazatelské činnosti, kterou zahájil krátce po svém kněžském svěcení. Následující krátké 

čtení je vzato z knihy Sirachovcovy94 a hovoří o veleknězi proslaveném mnoha 

významnými skutky. Antifona k Magnificat se v rámci Norbertova životopisu posouvá 

k jeho zakladatelské úloze: hovoří o něm jako o muži Božím, který zbudoval sídlo 

v Prémontré, založil zde svůj řád a později se stal arcibiskupem; ve své závěrečné části 

zmiňuje Norbertovu smrt. 

                                                 
93 Zohledňuji jak texty, které byly v breviáři před Druhým vatikánským koncilem, tak texty, které řád 

používá dnes. 
94 Sir 50, 1–2.4.5b. Jedná se o stejný text, který byl použit v textech, které připadaly na slavnost ještě 

v době, kdy se slavila 11. července. Protože ale tyto texty jsou uvedeny níže, musím tento úryvek 

duplikovat, i když se k němu nebudu více rozepisovat. 
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4.3.2.2.2 Invitatorium 

Invitatorium ve své vlastní antifoně charakterizuje Norberta jako toho, kterého si pro 

svou službu vybral sám Kristus, a Norbert se kvůli němu vzdal světa. Týká se tedy 

jedné z nejvýznamnějších epizod Norbertova života.  

4.3.2.2.3 Modlitba se čtením 

Ještě jednou se vrátíme k modlitbě se čtením, a to kvůli dalším částem, které jsou 

společné. Nyní se budeme věnovat částem, které má modlitba se čtením shodné ve 

všech oficiích. Hymnus je hned první takovou částí: navazuje na hymnus prvních 

nešpor: tematicky zpracovává motivy Norbertova vzdání se světa, odchodu do 

Prémontré a jmenování biskupem. 

Rovněž antifony jsou v této části oficia shodné. První zmiňuje Norbertovu 

kazatelskou činnost opřenou o rozjímání Písma. V druhé je Norbert líčen jako 

zakladatel, ustanovený nad vším, co mu Hospodin svěřil do péče, ve třetí se mluví 

o tom, že nikdy nemluvil křivě o ničem, co od Boha dostal a proto může odpočívat na 

svaté hoře.95 Také odpovědi na čtení je možno vztáhnout k osobě sv. Norberta. Jako 

celek odpovědi reflektují Norbertovu kazatelskou činnost. První odkazuje na apoštola 

Pavla slovy o kazateli, který jde a zvěstuje Boží slovo vhod či nevhod. V druhé 

odpovědi je hlasatel přirovnáván k polnici, která zvučně ohlašuje Boží slovo a mluví též 

o kazateli, který stvrzoval to, o čem mluvil také skutky. A protože měl nejpevnější víru, 

naději a lásku, dokázal zvelebit řeholní život, který započal s bratry v Prémontré. 

V modlitbě se čtením je pouze jedna hagiografická lekce. Znovu zde nacházíme 

schválení řádu papežem Inocencem II., dále však také zprávu o Norbertově ustanovení 

kancléřem říše. Na začátku čtení ovšem máme důležitou zprávu, kterou si vzali k srdci 

všichni premonstráti, když Norbert doporučoval čistotu oltáře – tedy nejen onoho místa, 

                                                 
95 I když je antifona parafrází biblického textu, Norbertovo tělo bylo později přeneseno, jak jsem již 

psal v jeho životopise ve třetí kapitole této práce, na pražský Strahov, který nesl od pradávna označení 

Mons Sion – tedy hora Sión, která byla pro Izraelity posvátná. Pravděpodobně v době, kdy toto oficium 

vzniklo, ještě Norbertovo tělo přeneseno nebylo, protože i do toho současného byly použity staré texty, 
vidím v tom určitou předpověď toho, že i bratři měli prorockého ducha a věděli, že proces svatořečení, 

i když spontánního, musí proběhnout tím, že tělo bude přeneseno na oltář. To se s Norbertovým tělem 
stalo až v době, kdy jej nechal Kašpar Questenberg přenést do Prahy, ale tato antifona o tom mluvila již 

předtím. 
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ale i úkonů, které se na oltáři dějí.96 Na rozdíl od oficia v podobě před reformou toto 

čtení opomíjí Norbertovu smrt. 

4.3.2.2.4 Ranní chvály 

Hymnus ranních chval se již tematicky nevěnuje Norbertovu životu, ale jeho 

vyzdvižení jako světce. Je nazýván patriarchou mezi apoštoly, protože svým životem 

dovedl překonat mnohou lest, která na něj byla přichystána.  

Rovněž antifony k žalmům ranních chval jsou tematické a vzájemně provázané. 

První ukazuje Norberta, který zapřel sám sebe a následoval Krista. Ve druhé se 

pozornost přesouvá na jeho následovníky, které Norbert svým způsobem života a 

učením dovedl na cestu dokonalosti, na což navazuje třetí antifona, v níž jeho 

následovníci Božího království skutečně dosáhli. 

Antifona k evangelijnímu kantiku Benedictus vyzdvihuje Norbertovy vlastnosti, 

které prokázal na při šíření víry: nazývá ho hlasatelem pravého pokání, kanovníkem a 

zakladatelem řádu a dosvědčuje, že to, co učil, také završil svým životem. 

4.3.2.2.5 Modlitba uprostřed dne 

V malých hodinkách97 se nevyskytuje žádná specifická zmínka o sv. Norbertovi, 

pouze závěrečná modlitba, která se opakuje ve všech oficiích. 

4.3.2.2.6 Druhé nešpory 

Hymnus druhých nešpor je shodný s prvními nešporami. S první antifonou k žalmu 

jsme se již setkali: nazývá Norberta svítilnou svítící všem v domě. Druhá antifona mluví 

o Norbertovi jako o zastánci sirotků a vdov, který je hájil i před panovníkem. Jakožto 

bývalý říšský kancléř měl k panovníkovi jistě velmi blízko, proto pro něj nebylo těžké, 

aby si u něj mohl sjednat audienci, tím spíše později jako arcibiskup v Magdeburgu. 

Starost o sirotky a vdovy byla vždy záležitost jáhnů – Norbert sice přijal jáhenství a 

kněžství v jeden den, ale domnívám se, že ani tato služba o sirotky a vdovy mu nebyla 

                                                 
96 Tuto poznámku můžeme vyložit dvojím způsobem – první způsob je ryze praktický, a to že oltář 

musí zářit čistotou, nesmí na něm být špinavé plátno a nic, co nepatří k liturgii. Druhý způsob, kterým to 

lze vyložit je, aby kněží, kteří mají na oltáři sloužit bohoslužbu, měli vždy ten nejčistší úmysl a neskrývali 
v sobě nic, co nepatří k oltáři nebo na něm. 

97 Myšleno v modlitbě během dne, a to dopoledne, v poledne a odpoledne. 
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cizí. Třetí antifona pojednává o Norbertově příchodu do Magdeburgu: nový arcibiskup 

zde byl přijat s jásotem, nicméně i proti němu se lid vzbouřil a Norbert tak mohl učinit 

stejnou zkušenost jako jeho Mistr při vstupu do Jeruzaléma a velkopátečních 

událostech. 

Antifona k evangelijnímu kantiku Magnificat se věnuje opět tématu Norbertovy 

smrti, tentokrát obrazu přenesení do nebeské slávy k věčné hostině.98 

4.3.3 Texty, které připadaly na den 11. července a oktáv 

4.3.3.1 V den slavnost 

4.3.3.1.1 První nešpory 

Slavnost začíná již o den dřív, a to nešporami. Texty slavnosti jsou vlastní.99 Antifon 

k žalmům je celkem pět100 a dotýkají se většinou znovu klíčových bodů života svatého 

Norberta. První z nich vyzývá Jeruzalém, který nazývá naší matkou, aby se radoval, 

protože její muž a nejmilovanější syn odešel do daleké země, aby se tam setkal 

s Norbertem. Druhá antifona se obrací na matku, která porodila světu tělo,101 jež se 

mělo stát arcipastýřem, a která byla oddána Kristu s největší slávou. Třetí mluví 

o konverzi svatého Norberta, na kterou jako na milost čekal, dopřával si bohatství, které 

bylo jak vředy a kterého se měl zřeknout pro bohatství nebeské, které může získat pouze 

skrze lásku chudého ducha. Následující antifona ukazuje Norberta odcházejícího do 

daleké země, který se dotazuje Hospodina, co chce, aby udělal.102 Poslední antifona již 

mluví o smrti svatého Norberta.103 

                                                 
98 Zde bych chtěl připomenout fresku, která je v letním refektáři strahovského kláštera a na níž je 

vyobrazena nebeská hostina, kterou tam mistrně vymaloval Siard Nosecký (1693 – 1753). Na té jsou, 

kromě obyčejných lidí, vymalováni také řeholníci, které obsluhuje Kristus, který se stal služebníkem. 
Mimo jiných je tam také premonstrát s premonstrátkou. I tímto se mohlo potírat ono tehdejší mínění, že 

řeholní stav je nadřazenější manželství. 
99 Ve smyslu toho, že se neberou ze společných textů, ale jsou přímo přiřazeny k textům slavnosti. 
100 Viz kapitolu o struktuře oficia před reformou po Druhém vatikánském koncilu. 
101 Zřejmě myšleno člověka. 
102 Situace může nastiňovat dvě události z Norbertova života – odchod z kapituly v Xanten, anebo 

příchod do Prémontré. Domnívám se, že jde o druhou událost, protože antifona jasně říká, že má jít o 
pustou zemi.  

103 Antifona popisuje, jaké části liturgických oděvů měl oblečené, jako například pallium a štolu. 
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Následuje opět čtení z knihy Sírachovec,104 který mluví o veleknězi, jenž za svého 

života nechal opevnit chrám a položil základy pro budovu dvojnásobně velikou. Toto 

čtení se v souvislosti se svatým Norbertem vyskytuje téměř v každém oficiu. Odkazuje 

to zřejmě Norbertovu snahu o zakládání a zkrášlování kostelů: nejprve zvelebil kostel 

sv. Jana Křtitele v Prémontré a nechal ho přestavět na větší, ale staral se i o to, aby 

kostely v jeho pozdější diecézi neutrpěly žádnou úhonu. Responsorium po čtení 

charakterizuje Norberta jako velikého mezi velkými a malého mezi malými, proslulého 

mezi šlechtou, měl tedy veškeré kvality, které mají mít všichni lidé. Odpovědí na toto 

zvolání, které oslovuje přímo sv. Norberta s tím, že byl veselý, výmluvný v řeči a také, 

že byl přívětivý v soužití s dalšími.105 Hymnus opět shrnuje důležité okamžiky 

Norbertova života jako založení řádu, přijetí bílého šatu od Panny Marie a řehole od 

sv. Augustina. Následuje zvolání, které bylo již popsáno v textech o votivním oficiu. 

Mariin chvalozpěv, Magnificat, je uvozen antifonou, která mluví o tom, jak byl Norbert 

po své smrti přijat do nebeského království, kam ho doprovodili andělé, kde obdržel 

svatební šat, a je opájen radostí. Je zakončena dvojím aleluja. Nešpory končí stejnou 

modlitbou jako v suffragiu106. 

4.3.3.1.2 Kompletář  

Na závěr kompletáře se připojuje verš „Oroduj za nás, svatý Otče Norberte, aby nám 

Kristus dal účast na svých zaslíbeních“, po němž se recituje opět modlitba, kterou jsem 

již popsal. 

4.3.3.1.3 Matutinum 

K úvodnímu žalmu matutina je předepsaná antifona: „Velký je Pán a vší chvály 

hodný a jeho moudrost je nespočetná, těm, kdo jsou v hlubinách světa, povolal 

Norberta.“ Antifona tím vyjadřuje, k jakému úkolu byl Norbert povolán. Sám to zažil 

ještě jako kanovník v Xanten, kdy kanovníci neplnili své kanovnické povinnosti, ostatně 

                                                 
104 Srov. Sir 50,1–2. 
105 Norbert byl sám šlechticem, takže byl ve své vlastní společenské vrstvě známý. Druhá část je spíše 

přiblížením toho, jak Norbert mohl být vidět při životě společenství nebo v arcibiskupském paláci 
v Magdeburgu.  

106 Tyto modlitby se budou opakovat ve více oficiích. 



 

46 

jako Norbert sám. Po svém obrácení, když se jim tyto chyby snažil vytknout, vysmáli se 

mu a on s lítostí nad nimi odešel, aby změnil svůj život. 

Po vstupním žalmu následuje hymnus, který se vztahuje ke smrti sv. Norberta. 

Postupně se ve všech strofách poukazuje na Norbertův život, na jeho ctnosti, odkazuje 

na založení kanovnického řádu107 a volbu arcibiskupem, a na závěr se připojuje prosba, 

abychom se modlili za odpuštění trestů, které jsou uvaleny na další, když je spáchali a 

na přímluvu sv. Norberta je Pán odpustil. Poslední strofa se opět obrací k Bohu Otci, 

aby všichni, kteří jsou oděni do bílého roucha jako Norbert, byli připočteni k jeho 

zástupu v nebi. 

4.3.3.1.3.1 První nokturn 

V prvním nokturnu jsou vlastní pouze tři předepsané antifony a čtení. První antifona 

hovoří o Norbertovi, který jako muž Boží přišel od řeky Jordán, kde rozjímal 

o zákonech Páně ve dne i v noci, aby mohl později požívat z ovoce hlásání evangelia. 

Ve druhé antifoně se mluví o Norbertovi, který rozdal všechen svůj majetek chudým, 

požádal papeže Gelasia, aby mohl chodit po kraji a kázat Boží slovo. Třetí antifona už 

nám říká, že Norbert dostal povolení z Říma, aby kázal v okolním kraji, ale nekázal jen 

ze sebe, ale o Kristu, který je hlavou všeho. Když tyto antifony shrneme, vidíme, že 

opět odkazují na jednotlivé úseky Norbertova života. Antifony a čtení odděluje zvolání, 

se kterým jsme se setkali již v oficiu Triumfu sv. Norberta. V prvním nokturnu jsou 

vybrána čtení z Písma svatého, konkrétně z knihy Sírachovec, která nás provází celým 

oficiem stejně jako u ostatních svátků a památek. Čtení jsou celkem tři. První je  

Sir 39,5–10. Jak se těchto pět veršů týká svatého Norberta? Sírachovec píše o určitém 

životním stylu, se kterým se mohl setkat, ale může se vztahovat i na další lidi, mimo 

jiné i na Norbertův život. Po čtení následuje zpěv, který se vrací opět k Norbertovu 

obrácení, kdy slyší hlas, který mu říká: „Norberte, kam jdeš?“108 Tuto scénu, jak jsme 

již výše podotkli, můžeme srovnat s konverzí sv. apoštola Pavla (srov. Sk 9,2–6). 

Norbert sice nikoho nepronásledoval, ale byl mu vyčítán způsob života, jakým žil.  

                                                 
107 Nepíše se zde doslovně „řád premonstrátů“, ale řád „kanovníků“. 
108 Ve Vita A tato slova nejsou, je možné, že se tvůrce oficia inspiroval petrovskou legendou a 

apoštolovými slovy: „Quo vadis, Domine?“ 
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Druhé čtení pochází ze Sírachovce 44,16–27.45,1–2. Je to kompilace dvou kapitol a 

jedná se o text, s jehož částí jsme se setkali již výše, a to v ranních chválách votivního 

oficia. Na čtení navazuje, stejně jako na každé jiné, responsorium. To se zmiňuje 

o Norbertových úvahách o svém budoucím životě, kdy od Boha dostal odpověď: 

„Odstup od zla, čiň dobré, usiluj o mír a vytrvej v něm.“109 Zde se znovu vracíme 

k epizodě Norbertovy konverze. 

Ve třetím čtení prvního nokturnu pokračuje četba knihy Sírachovec, konkrétně  

44,3–5.7.15–16. Tento úryvek popisuje starozákonního velekněze, přičemž Norbert 

jakožto biskup byl chápán jako velekněz své místní církve, proto je zde tento text 

citován. Na tento biblický text opět navazuje responsorium o muži Božím, který tak 

horlivě miloval Boha, že pod vlivem Ducha svatého šel a hlásal radostnou zvěst po celé 

krajině a jeho kázání se stalo zdrojem nového života pro všechen lid. Tento text se 

vztahuje k Norbertovu životu po jeho odchodu z kapituly v Xanten. 

4.3.3.1.3.2 Druhý nokturn 

První antifona druhého nokturnu navazuje na právě zmíněné responsorium. Zmiňuje 

Norbertovu kazatelskou činnost až do doby, kdy odešel do Prémontré. Druhá antifona 

návazně vypráví o rozvoji Norbertovy komunity, kterou on jako představený, veden 

Duchem svatým, formoval v řeholní kázni. Třetí antifona je jednak parafrází na 

starozákonní knihu žalmů,110 když nám říká, že Norbert byl ustanoven nad dílem 

Božích rukou, a sv. Pavla, který říká, že jediným, kým se můžeme chlubit, je Ježíš 

Kristus ukřižovaný.111 

Všechna tři čtení druhého nokturnu jsou vzata z životopisu Vita A.112 V prvním čtení 

nacházíme zmínku o Norbertovu narození, které bylo datováno do vlády papeže 

Paschala II. a císaře Jindřicha Mladšího. Dále nás zpravuje o tom, kdo byli Norbertovi 

rodiče, o snu, který měla Norbertova matka, v němž viděla osud svého tehdy ještě 

nenarozeného syna a Norbertovu příchodu k císařskému dvoru. Následující 

                                                 
109 Desine a malo et fac bonum. (Žl 34,15; 37,27) Srov. Vita A, s. 671. 
110 Žl 8,7. 
111 Srov. Gal 6,14. 
112 K jednotlivým lekcím se nebudu více rozepisovat. 



 

48 

responsorium odkazuje na Norbertův obrat ke kajícímu životu, poté, co prošel epizodou 

konverze. 

Té se věnuje i druhé čtení. Responsorium však nerespektuje přečtenou lekci, protože 

se věnuje Norbertově kazatelské činnosti, čímž se časově posouvá až za třetí čtení. 

Třetí čtení nás přenáší zpět do doby, kdy Norbert v jednom dni přijal jáhenské a 

kněžské svěcení113 od biskupa Frederika. Po svěcení odešel do benediktinského kláštera 

v Siegburgu, kde se připravoval na svou první mši. Responsorium se opět vztahuje 

k Norbertovu „potulnému“ kazatelství a zpravuje nás o tom, jak svým slovem obrátil 

mnoho zločinců na pravou cestu. Také za ním přicházely zástupy lidí, kteří toužili jeho 

kázání slyšet. 

4.3.3.1.3.3 Třetí nokturn 

Antifony třetího nokturnu se znovu vrací k charakteristice Norbertovy osoby. 

V první je popsán jako pravdomluvný člověk, který hlásal apoštolský způsob života 

svými slovy i skutky, vychovával své následovníky až do svého „spočinutí na svaté 

hoře“,114 což odkazuje na jeho pohřeb. Druhá antifona zmiňuje jeho požehaný život, 

v němž Norbert napravoval chyby a chudým projevoval skutky milosrdenství. Třetí 

antifona se věnuje založení řádu, jeho schválení papežem Honoriem a znovu 

Norbertovu působení, kdy je zmíněno, jak konal dobro, napravoval schizmatiky a 

podporoval chudé, vdovy a sirotky.115 

V posledním nokturnu odkazují k Norbertovi výhradně responsoria, neboť jako čtení 

jsou zvoleny výklady sv. Jana Zlatoústého na úryvek z evangelia sv. Matouše.116 První 

vypráví o počátcích řeholního života v Prémontré, druhé odkazuje na založení nového 

kostela v tomto místě117 a Norbertově žádosti arcibiskupovi z Kolína o ostatky pro 

                                                 
113 Norbert již v té době byl podjáhnem, toto svěcení přijal jako velmi mladý. Viz kapitola 2.1.1. 
114 Srov. Žl 15,1. Ten se ptá otázkou: „Kdo smí přebývat na tvé svaté hoře?“ Odpovědí může být, že 

ten, kdo je spravedlivý, což Norbert jistě byl. 
115 Srov. Jer 22,16. 
116 Mt 25, 14nn. 
117 Do té doby zde byla jen kaple zasvěcená sv. Janu Křtiteli, na jehož místě byl právě postaven nový 

kostel, který Norbert nechal zasvětit Panně Marii, hlavní patronce řádu a sv. Janu Křtiteli. 
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něj,118 poslední responsorium pojednává o zázračném uzdravení slepé ženy ve 

Würzburgu.119 

Matutinum končí hymnem Te Deum s prosbou ke sv. Norbertovi a modlitbou, která 

je stejná jako v předcházejících nešporách. 

4.3.3.1.4 Ranní chvály  

Pět antifon ranních chval se vztahuje k vítězství nad tzv. tanchelmovským bludem. 

Tato událost byla obsahem oficia Triumfu sv. Norberta,120 proto se jejich obsahu zde již 

nebudeme věnovat. Krátké čtení z knihy Sírachovec121 charakterizuje Norberta jako 

osobu vynikající nejen před lidmi, ale i před Bohem. Hymnus se věnuje chvále 

Norbertových činů, díky nimž byl přijat do sboru svatých. Verš s odpovědí oddělující 

obě části ranních chval přirovnává Norberta ke květu lilie, která pokvete před 

Hospodinem navěky. Antifona k evangelijnímu kantiku Benedictus se vrací 

k Norbertovu povolání na magdeburský arcibiskupský stolec a jeho působení zde. Šel 

prý oděn v prostém šatu a bos122 a jako arcibiskup hlásal Boží slovo a byl věrným 

správcem Kristových tajemství. Modlitba je stejná jako ve zbytku oficia. 

4.3.3.1.5 Malé hodinky  

Ve všech čtyřech malých hodinkách jsou čtení i responsoria vzata převážně z knihy 

Sírachovec a některých žalmů. Závěrečná modlitba je opět shodná se zbytkem oficia. 

  

                                                 
118 Legenda říká, že arcibiskup Norbertovi slíbil ostatky sv. Voršily a jejích družek, ačkoliv nevěděl, 

kde tyto ostatky jsou. V noci měl Norbert sen, ve kterém viděl přesné místo uložení těchto ostatků, proto 
ráno nechal na tomto místě kopat a skutečně nalezli truhlu. Kromě jiného také získal ostatky sv. Gereona, 

jednoho z mučedníků z Thébské legie, jež měla souvislost s kolegiátní kapitulou v Xanten, která byla 

zasvěcena sv. Viktorovi, jejímu veliteli. 
119 Tato událost odkazuje na Norberta a jeho zázraky jako právě uzdravování nemocných. 
120 Srov. kapitolu 4.1 této práce. 
121 Srov. Sir 50,6–7 
122 Srov. DAUZET, Dominique-Marie. Krátký životopis sv. Norberta, s. 103. 
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4.3.3.1.6 Druhé nešpory  

Závěr slavnosti tvoří druhé nešpory, které jsou prakticky shodné s prvními. Odlišné 

je pouze krátké čtení, které je sice opět vzato z knihy Sírachovec, ale z jiné kapitoly, 

o které jsme mluvili již v souvislosti s čteními v matutinu.123 Hymnus se opět shoduje 

s prvními nešporami, antifona k evangelijnímu kantiku Magnificat zachycuje 

nejdůležitější události Norbertova života: založil řád premonstrátů, stal se arcibiskupem, 

aby vykonal to, co mělo být dokončeno, a poté zemřel v Kristu uprostřed svých bratří. 

Modlitba po nešporách je stejná jako v celém tomto oficiu. 

4.3.3.2 Oktáv slavnosti 

Druhými nešporami skončila vlastní slavnost svatého Norberta. Do reformy 

kalendáře Druhého vatikánského koncilu tato slavnost měla ještě oktáv. Měl svoje 

specifické texty pro modlitbu se čtením, kterým se budeme v následující části věnovat.  

Pro dny oktávu určují před začátkem textů oficia rubriky zdroj, odkud mají být brána 

většina textů. Vidíme, že veškeré texty mají být kromě čtení ze slavnosti sv. Norberta, 

nokturna se řídí pořadím všedních dnů. Antifony k evangelijním kantikům jsou shodné 

a pocházejí z prvních nešpor slavnosti.  

4.3.3.2.1 První den oktávu 

Čtení k matutinu ve dnech oktávu nabízí zřejmě nejsouvislejší popis Norbertova 

života po příchodu do Prémontré. První úsek nás zpravuje o Norbertových 

následovnících, kteří přišli do Prémontré, aby žili stejným způsobem jako sám Norbert. 

Na místě původní kaple sv. Jana Křtitele vystavěli nový kostel. Životopisec uvádí, že se 

zde brzy shromáždilo více než čtyřicet bratří, kteří přijali bílý šat, který podle legendy 

Norbertovi předala sama Panna Maria,124 a přizpůsobili se zdejšímu životu. 

Nejdůležitějším momentem tohoto úryvku je Norbertův sen, v němž viděl 

sv. Augustina, jak mu podává řeholi, ve čtení přímo nazvanou zlaté pravidlo. Na tato 

pravidla také všichni v den Narození Páně složili své sliby. 

                                                 
123 Srov. Sir 44,16–17. 
124 ŘÍHA, Tomáš. Svatý Norbert, s. 54. 
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4.3.3.2.2 Druhý den oktávu 

Druhé čtení tohoto dne popisuje skutečnost, jak Norbert, který již nebyl potulným 

kazatelem, přijal drsné řeholní roucho,125 jak pracoval dnem i nocí na díle Páně, o tom, 

že zachovával přísné posty, které určil jak pro sebe, tak pro bratry, kteří ho následovali, 

a že ho nic nemohlo odvrátit od tohoto způsobu, kterým sloužil božské lásce pro spásu 

tohoto světa.  

Ve třetím čtení se píše o koncilu, který svolal Kalixt, který byl nástupcem Gelasia na 

papežském trůnu, do Laonu u kostela sv. Martina. Všichni, kteří tam přišli, jednohlasně 

zvolili Norberta, aby předsedal tomuto shromáždění. Ten, i když tuto funkci nechtěl 

přijmout, učinil tak z poslušnosti k papeži. Také Bartoloměj, biskup v Laonu, Norberta 

přesvědčoval, aby zůstal a on se mohl inspirovat jeho vlastním životem, který byl 

uzpůsoben tomu, aby mohl pracovat jak na poušti, tak na zemi úrodné i neúrodné a 

odevšad mohl přinášet plody. 

4.3.3.2.3 Třetí den oktávu  

V prvním čtení je zaznamenána zpráva o založení Prémontré na místě, které bylo 

předpovězeno, na zelené louce. Stála zde již kaple sv. Jana Křtitele. Zde Norbert zůstal 

a brzy ho následovali další jeho druhové, kterých bylo asi čtyřicet, mezi nimi duchovní 

i laici, oblékli bílé roucho, které jim podle legendy předala Panna Maria, a začali zde žít 

řeholním životem. 

Ve druhém čtení se ještě znovu vracíme k epizodě, při níž Norbert ve snu dostal 

řeholi z rukou svatého Augustina, a také ke dnu Narození Páně, kdy všichni společně 

složili slib čistoty, chudoby a poslušnosti a také stability.126 

  

                                                 
125 První hábity byly z vlny, pokud se hábit nosil na holém těle, nebylo to jistě nic příjemného. 
126 V řádu se neskládá slib stabilitas loci způsobem, jakým to známe například u benediktinů, kteří 

tento slib skládají pro jeden klášter, ale pro kanonii. To znamená, že mohou být představenými posláni na 

rozličná místa, kde působí jejich kanonie. 
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4.3.3.2.4 Čtvrtý den oktávu 

V prvním čtení, které se týká našeho tématu, nalezneme způsob, kterým bratři žili 

v Prémontré. Popisuje studium posvátných pravd na základě četby Písma, a způsobů, 

jak následovat Krista. V tomto úryvku máme též zprávu o způsobu stravy, kterou 

v Prémontré měli. Kromě nemocných, kteří mají výjimku na základě řehole, nikdo 

nejedl po celý rok maso. Také je zde řešen způsob oblékání.127 Augustinova řehole je 

poměrně striktní, co se týče oblékání, proto i sv. Norbert po svých následovnících chtěl, 

aby chodili v hábitu z bílé vlny.128 

K tématu hábitu a jeho materiálu píše Thomas Handgrätinger následující: 

Oděv z režné, spíše bělavé vlny byl chápán jako znamení chudoby. Byl to oděv prostých lidí, 

nebarvený a v přírodním stavu, spíše drsný a nepříliš příjemný na nošení. Pro Norberta je to oděv 

kající, který se ‚nosí na holém těle‘. Lněný oděv na tomto oděvu vlněném, rovněž bílý, se nosil 

v kostele, svatyni, jako znamení bázně, ‚vnější důstojnosti‘ a uctívání Boha. Lněné roucho přes 

hábit pochází určitě z kanovnické tradice. Norbert tak propojuje skromný monastický životní styl 

ve smyslu přísného reformního hnutí s klerikální kanovnickou tradicí, v níž se kladl důraz na 

krásnou a pěstěnou liturgii. O něco později doporučoval svým kanovníkům, aby ‚zvláště u oltáře a 

při posvátných úkonech dbali na čistotu‘. Tento předpis se podkládá biblicky. Bílá roucha jsou 

charakteristikou andělů… Tito poslové jsou vyslanci, poslaní zvěstovat důležité poselství. Bílým 

rouchem se tak vyjadřuje plná moc a svatost, poslání a hlásání. Nošení bílého hábitu tím získává skoro až 

sakrální význam.129 

                                                 
127 Sv. Augustin ve své řeholi striktně nařizuje, aby každý den byl oděv odevzdáván do společné 

šatny, kdy se neřešilo, kdo jednotlivý kus oblečení měl v den předešlý. Nevíme, jestli toto platilo 
i v Prémontré za života sv. Norberta, ale dnes je tento způsob jen velmi málo představitelný. Dnes také 

není předepsáno, aby se hábit nosil stále, záleží na místních zvyklostech a nařízeních představených, kam 

se hábit bude nosit.  
128 Podobně jako bratři v Citeaux podle nařízení sv. Roberta z Molesme využívali premonstráti toho 

nejlevnějšího, co v té době přicházelo v úvahu. Jednalo se o bílou, nebarvenou látku, většinou z vlny. 
Když srovnáme cenu hábitu tehdy a dnes, je hábit nejdražší součástí šatníku bratří. 

Generální opat řádu, P. Thomas Handgrätinger, k tomuto tématu píše: „Ze skromného prostého 
vlněného oděvu se časem stal drahý hábit s kolárkem, škaulířem, cingulem a kapuciem. Barva zůstala 

světlá, bělavá. Viděno čistě zvnějšku, jde o atraktivní oblečení, ne bezpodmínečně o znamení chudoby, 

spíše o výraz kanovnického sebepojetí. Konstituce o tom říkají pouze toto: ‚Náš tradiční bělostný oděv je 
trojím znamením: znamením svatosti života, církevní tradice a jednoty řádu. Ať je nošen podle místních 

zvyklostí, zvláště k liturgii.‘“ HANDGRÄTINGER, Thomas. Setkání a poslání: premonstrátská 
spiritualita. Doksany: Klášter sester premonstrátek, 2015, s. 155. 

129 HANDGRÄTINGER, Thomas. Setkání a poslání, s. 154. 
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Ve druhém čtení máme zprávu o postavení nového kostela v Prémontré Norbertem a 

jeho druhy. Norbert měl po nějaké době vidění, kdy se mu zjevilo sedm slunečních 

paprsků, a viděl, jak ze všech čtyř světových stran přicházejí do Prémontré poutníci. 

Celá stavba trvala devět měsíců a nový kostel posvětil Norbertův velký a oddaný přítel 

Bartoloměj de Joux, biskup v Laonu. 

4.3.3.2.5 Pátý den oktávu  

V prvním úryvku čteme o tom, jak Norbert získal ostatky svatých v Kolíně nad 

Rýnem a také nás zpravuje o návštěvě sv. Norberta u papeže Honoria v Římě, který mu 

dal potvrzení pro jeho řád, který založil. V druhé části tohoto čtení máme záznam 

o návštěvě sv. Norberta ve Würzburgu, a to na zpáteční cestě z Říma, kde zjistil, že je 

město zahaleno do smutku. Norbert zde učinil zázrak na slepé ženě, které se vrátil zrak, 

jakmile se jí Norbert dotkl.  

Ve druhém čtení, které připadá na tento den, čteme o tom, jak se rozvíjel Norbertův 

řád, jak se více než pět set bratří shromáždilo společně s opatem u kostela sv. Martina, 

podobně jako v Antverpách u kostela sv. Michaela, kde vyvrátil blud, který zde šířil 

Tanchelm.130  

4.3.3.2.6 Šestý den oktávu 

Pro tento den nejsou zvláštní čtení, ale rubriky odkazují na neděli, která připadne 

v oktávu sv. Norberta. Nebudu se jim již znovu věnovat. 

4.3.3.2.7 Sedmý den oktávu 

Poslední den, který breviář k oktávu uvádí, připadá na 18. července a má stupeň 

slavení maiusduplex. Podobně jako neděle v oktávu má i tento poslední den více 

vlastních textů, které jsou pro slavnost sv. Norberta určeny. Rubriky udávají, že nešpory 

mají všechny texty jako v prvních nešporách ze slavnosti, kromě antifony k Magnificat 

a závěrečné modlitby, které jsou uvedeny právě zde. Protože jsme již jak antifonu, tak 

modlitbu popisovali výše, vynecháme ji zde. Pro četbu přicházejí v úvahu pouze texty 

pro druhý nokturn, tedy čtvrté až šesté čtení. Stejně jako v ostatních případech celého 

                                                 
130 O tomto tématu blíže pojednávám ve 2. kapitole této práce. 
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oktávu jsou tato čtení vzata z Vita A. Texty pro všechny ostatní hodinky jsou ze 

slavnosti sv. Norberta. 

První čtení nám podává zprávu o nástupci sv. Norberta ve vedení řádu, bl. Hugovi de 

Fosses, který se stal prvním generálním opatem v Prémontré. Toho schválilo více než 

sto opatů řádu na generální kapitule, která se konala ještě za života sv. Norberta 

v Prémontré. 

Druhé čtení tohoto dne nás přivádí na koncil v Remeši, kde Inocenc II. potvrzuje 

Norbertovi všechna práva, které již předtím obdržel. Čteme zde také, jak Norbert 

přemáhal všechny schizmatiky, kteří utlačovali církev, a podporoval chudé, sirotky a 

vdovy. Na základě tohoto se šířila sláva a věhlas jeho jména po celém okolí. Byl proto 

nakonec podporován také králem Lotharem, který mu svěřil největší záležitosti města a 

všechny jeho potřeby. 

Poslední čtení, které připadá slavnosti sv. Norberta a jeho oktávu, pojednává logicky 

o jeho smrti. Zemřel 6. června 1143 v Magdeburku, ovšem jeho tělo nemohlo být 

dlouhou dobu pohřbeno, protože vznikly spory mezi bratry a kanovníky při katedrále, 

kdy by vlastně měl být pohřben. Nakonec byl pohřben vprostřed klášterního kostela 

Panny Marie, kde odpočívá dodnes.131 

4.3.3.2.8 Neděle v oktávu 

Je nutné, aby vzhledem k počtu dní na každý oktáv připadla jedna neděle. Nejinak je 

tomu i u této slavnosti. Breviář s tím počítá a pro neděli má vyhrazené texty, které jsou 

nadepsané Dominica infra octavam S. P. Norberti. Pokud se jedná o tuto neděli, je třeba 

soustředit se na druhý nokturn, který se svými texty obrací na arcibiskupa Norberta. 

Texty nesou i příslušný nadpis. První čtení se vztahuje k události, kdy sv. Norberta 

zvolili za biskupa v Magdeburgu. Zmiňuje první Norbertovo odmítnutí biskupského 

úřadu, když jím byl zvolen aklamací celého shromáždění za přítomnosti císaře Lothara 

a papežského legáta. Čteme také, že Norbert svůj úřad na určitou dobu opustil, aby se 

zakrátko, po prosbách své diecéze, vrátil a spravoval své stádce. Druhé čtení se věnuje 

životu v Magdeburgu, kde byl premonstrátům svěřen kostel Panny Marie. Popisuje pak 

                                                 
131 O historii Norbertovy smrti, pohřbu a přenesení jeho ostatků do Prahy viz kapitola 2.1.4. 
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napětí mezi tou částí obyvatel, která měla bratry v lásce pro jejich štědrost a to, co pro 

ně vykonávali, druhá část však začala na přistěhovalce žárlit; poslali dokonce najaté 

vrahy, aby místní bratry odstranili. Norbert se sám věnoval zraněným a zemřelým 

bratřím, kteří byli napadeni. Třetí čtení nás přivádí do doby, kdy Norbert vybral svého 

nástupce – prvního opata řádu premonstrátů bl. Huga de Fosses. Nacházíme zde také 

zmínku o vidění, které měl právě Hugo, který tvrdil, že viděl Norberta před Božím 

Synem, jak mu podává pravici a že skrze Norbertovy ruce dostane všechno, co je mu 

přisouzeno. 

4.3.4 Dílčí závěr 

Slavnost svatého Norberta prodělala největší zásahy co do textů, které se užívaly, tak 

i do data, kdy se slavila. Toto oficium ve svých textech „mapuje“ celý život svatého 

Norberta od jeho narození až po smrt. Není zde zmiňováno jeho přenesení na pražský 

Strahov, neboť to není jádrem tohoto oficia. Převážná většina motivů, se kterými se zde 

setkáváme, je kromě norbertovských legend a citací z Písma ze životopisu Vita A. 

V textech čtení v období oktávu se objevily jediné dvě verze oficia ve všech 

zkoumaných textech; netýkaly se však obsahu jednotlivých čtení, ale jejich různého 

uspořádání v rámci oktávu. Popisovaná struktura se týká převažující varianty. 

4.4 Slavnost Přenesení sv. Norberta132 

4.4.1 Úvodní poznámka 

V poslední části této kapitoly se budeme věnovat oficiu připadajícímu na den 

2. května, kdy premonstrátský řád slaví Přenesení sv. Norberta na Strahov.133 

Toto stručnější oficium bylo v řádu zavedeno až v 17. století, tedy v době, kdy bylo 

tělo sv. Norberta již uloženo na Strahově. Využívá většinou texty ze dne slavnosti 

11. července; těmto textům jsme se věnovali v kapitole 4.3.3. Odlišná čtení k matutinu a 

                                                 
132 Dnes má pouze stupeň slavení svátek. 
133 Blíže k této události srov. kapitolu 2.1.4 této práce, kde se podrobněji věnuji onomu přenesení, 

nebo také v knize Krátký životopis svatého Norberta od Dominique-Marie Dauzeta, kde téma přenesení 
ostatků sv. Norberta najdeme na stranách 125–126. V neposlední řadě se také této události věnuje ve své 

knize Svatý Norbert P. Tadeáš Řehák, O.Praem., a to na stranách 119–126. 



 

56 

oktávu jsou vybírána vzhledem k události, ke které se oficium vztahuje. Mnohdy jsou 

použity jiné formulace, proto je nutné se i těmito téměř stejnými texty zabývat. 

4.4.2 Texty, které se používaly do reformy breviáře 

4.4.2.1 Matutinum 

4.4.2.1.1 První nokturn 

V prvním nokturnu nacházíme tři návazná čtení z První knihy Mojžíšovy. První 

pojednává o Jákobově požehnání synům a jeho vůli být pohřben na konkrétním místě,134 

druhé pokračuje epizodou období Josefova smutku a jeho žádosti faraónovi, aby mohl 

s otcovým tělem naložit podle jeho vůle,135 třetí pak navazuje popisem Jákobova 

pohřbu.136 

Výše citované biblické texty mají se dnem, ke kterému byly přiřazeny, dva společné 

motivy. Je to téma smrti a téma přenesení do hrobu. Je však nutno poznamenat, že 

průvod bratří, kteří v čele s opatem Questenbergem přenášeli tělo světce, byl spíše než 

průvodem pohřebním průvodem triumfálním. Zcela ve stylu dobového uvažování 

„zachránili“ ostatky svého zakladatele, aby nezůstaly v rukách protestantů, kteří v té 

době v Magdeburku převažovali. 

4.4.2.1.2 Druhý nokturno 

Druhý nokturn pokračuje v hagiografických lekcích, stejně jako o slavnosti. 

S prvním čtením ze života sv. Norberta jsme se již setkali v oficiu votivu, proto se mu 

již nebudeme více věnovat.  

Druhé čtení popisuje Norbertovo kazatelské působení, které vykonával s papežským 

dovolením, začátek společného života v Prémontré podle řehole sv. Augustina a rozvoj 

společenství, které začalo stavět kostely a kláštery i na jiných místech.  

Třetí čtení se věnuje vymýcení Tanchelmova bludu, Norbertovu příchodu do 

Magdeburgu a počátkům jeho zdejšího působení. Toto čtení také podává zprávu o místě 

původního uložení Norbertova těla v kostele Panny Marie. Zde se rovněž v rámci 

                                                 
134 Srov. Gn 49,1–2.28–32. 
135 Srov. Gn 50, 1–6. 
136 Srov. Gn 50, 7–13. 
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liturgických čtení poprvé setkáváme s konstatováním, že po vyzvednutí a odvozu do 

Čech bylo Norbertovo tělo určitou dobu uchováváno v klášteře sester v Doksanech, kde 

byly jeho ostatky ozdobeny a připraveny k přenesení na Strahov. Rovněž je zde 

zachycen fakt, že po přenesení na Strahov byl světec vyhlášen za zemského patrona.  

4.4.2.1.3 Třetí nokturn 

Třetí nokturn obsahuje výklad na evangelijní text137 od papeže Řehoře, ale tento text 

není pro toto oficium relevantní. 

4.4.2.2 Oktáv slavnosti 

4.4.2.2.1 První až šestý den oktávu 

Poslední částí oficia Přenesení sv. Norberta jsou texty připadající na oktáv této 

slavnosti. Až do šestého dne oktávu včetně se texty rovnají textům vlastní slavnosti, 

proto pouze odkazujeme na kapitolu 4.3.3.2.138 

4.4.2.2.2 Sedmý den oktávu 

Druhé čtení sedmého dne oktávu pojednává o volbě nástupce sv. Norberta ve vedení 

řádu.139 Tím se stal Hugo de Fosses, jeho první žák. Tehdy byli zvoleni i představení 

pro jedny z prvních domů, které byly s řádem spojeny, Floreffe140 a komunitu 

v Antverpách. 

Následující čtení vypráví, že Hugo byl potvrzen biskupem z Laonu, který se snažil 

o to, aby se premonstráti nevměšovali do života místní církve více, než by jim bylo 

uloženo. Rovněž zde nacházíme zmínku o zakládání nových domů – kanonií, kam byli 

bratři vysláni, aby rozšiřovali Norbertovo dílo. Představení jednotlivých domů, kterých 

bylo více než sto, se měli každoročně scházet na generální kapitule, kterou, i když byl 

Norbert ještě živ, řídil Hugo de Fosses. 

                                                 
137 Mt 25,14 nn. 
138 Čtení druhého dne oktávu najdeme jako IV. a V. čtení druhého nokturna slavnosti, třetího dne jako 

VI. čtení a II. čtení ze dne dvanáctého července, čtvrtého dne jako III. z dvanáctého a II. z třináctého 

července, pátého dne jako III. z třináctého a II. ze čtrnáctého července a šestého dne jako III. ze 
čtrnáctého a II. z patnáctého července – tedy z oktávu slavnosti sv. Norberta.  

139 Norbert byl zakladatelem, ale nikdy si nepřisvojil titul opata řádu, natož generálního. Tím prvním 
se stal právě Hugo de Fosses. 

140 Tento dům se nacházel v dnešní Belgii, bratři zde již nepůsobí. 
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4.4.2.2.3 Neděle v oktávu 

Poslední den, který na tuto slavnost připadá, má větší množství vlastních textů, stejně 

jako slavnost sv. Norberta. Jedná se o tři čtení druhého nokturnu a celý třetí nokturn 

s výkladem evangelia.141  

První čtení druhého nokturnu zmiňuje privilegia od papeže Inocence II., která 

Norbert obdržel pro některé své nejstarší kostely. Zmíněna je rovněž Norbertova 

schopnost přivést zpět do církve schizmatiky, heretiky a další, kteří se sami nedokázali 

s církví smířit.  

Druhé čtení tohoto nokturnu píše o Norbertovu rostoucím věhlasu. Největší část 

textu se však věnuje Norbertovu zásahu proti vzpouře, která se připravovala v Římě,142 

proto byl také Norbert přijat spolu s Lotharem právě v Římě, kde společně tuto vzpouru 

potlačili a Inocenc znovu usedl na svůj papežský trůn.  

Poslední čtení se znovu vrací k tématu Norbertovy smrti a zvláště k otázce místa jeho 

pohřbu; pojednává o sporu Norbertových spolubratří a kanovníků místní katedrály, kdo 

má právo pohřbít Norbertovo tělo ve svém kostele.143 

4.4.3 Texty, které se používají pro toto oficium po Druhém vatikánském koncilu 

4.4.3.1 Invitatorium 

První vlastní text,144 který oficium obsahuje, je antifona k Uvedení do první modlitby 

dne. Ta nás vybízí, abychom oslavovali Krista v den přenesení sv. Norberta. Název 

svátku145 je zde zcela přesně vymezen. 

4.4.3.2 Modlitba se čtením 

Modlitba se čtením má stejné texty jako slavnost sv. Norberta; první čtení z Písma 

zahrnuje všechna tři čtení prvního nokturnu, kterým jsme se věnovali v předcházející 

podkapitole. Druhé čtení je z promluvy opata Jana Drusia a pochází z předmluvy 

                                                 
141 Mt 25,14 nn. 
142 Jednalo o spor o investituru mezi Lotharem a papežem. 
143 Srov. kapitola 2.1.4. 
144 České texty pro slavnosti, svátky a památky premonstrátského řádu slavené českou cirkárií a 

kongregací sester ze Svatého Kopečka. [s.l.], [s.d.], s. 182–186. 
145 Mění se zde úroveň hodnocení. 
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ke Statutům řádu z roku 1630. V tomto čtení opat Jan sv. Norberta přirovnává ke 

stromu, který byl zasazen v ráji, aby nesl mnoho ovoce a byl zaléván vodami božské 

milosti. Plody, které Norbert přinesl tomuto světu, stačí okusit, není nutné je vykládat 

všechny, to by bylo, jak píše opat Jan, na napsání celé knihy o všech skutcích, které 

Norbert za svého života vykonal.  

4.4.3.3 Ostatní hodinky dne 

Všechny ostatní texty jsou shodné s texty, které se používají o slavnosti sv. Norberta, 

o kterých jsme již mluvili v kapitole 4.3. 

4.4.4 Dílčí závěr 

Toto v podstatě nejmladší oficium, které se v řádu užívalo, dostálo určitých změn 

v hodnosti stupně slavení. Zatímco na počátku mělo stupeň slavnosti s oktávou, 

v současnosti je pouze svátkem, takže pokud připadne na neděli, neslaví se. Má velmi 

podobné texty jako předcházející slavnost, ale zaměřuje se na svou podstatu, tedy na 

přenesení ostatků sv. Norberta na Strahov. 

4.5 Souhrnný závěr kapitoly 

Co říci závěrem zkoumání našich oficií? Za celá staletí, kdy řád premonstrátů uctívá 

svého zakladatele i v rámci liturgie hodin se tyto texty prakticky nezměnily a pokud, 

nebylo to co do smyslu, ale do uspořádání. 

To bylo dáno také jednotou řádu, který řídil generální opat a jeho centralizací na něj 

a jeho rádci, coby „statutárními orgány“. 
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5 Specifické texty premonstrátské úcty ke svému 

zakladateli 

5.1 Úvodní poznámka 

Každý řeholní řád či kongregace projevuje svému zakladateli specifickou úctu. Je 

tomu tak i v řádu premonstrátů s úctou ke svatému Norbertovi. Jedná se o antifonu Hic 

est electum vas. 

5.2 Hic est electum vas146 

Tato antifona byla složena k příležitosti přenesení ostatků sv. Norberta na Strahov 

v roce 1627 a byla poprvé zpívána v den, kdy světcovo tělo vnesli do strahovské 

basiliky, což je později zachyceno v knize Dominika Čermáka Svatý Norbert, 

arcibiskup magdeburský, patriarcha a zakladatel řádu premonstrátského, patron český.  

Od té doby je tato antifona užívání v celém řádu,147 na Strahově, pravděpodobném 

místě jejího vzniku, se zpívá denně po nešporách,148 v neděli po ranní mši, a pokaždé je 

tento zpěv spojen s průvodem ke hrobu svatého Otce Norberta. Tato antifona je 

zakončena zvláštní modlitbou,149 která má až na drobné změny stejnou podobu již od 

17. století.150 

Tato antifona se užívá ve dvou verzích, z nichž první je určena pouze pro strahovský 

klášter, místo uložení Norbertova těla. Druhou verzi užívají ostatní kláštery řádu. 

                                                 
146 Premonstráti nejsou jako řád jedineční v tomto způsobu úcty ke svému zakladateli. Například 

dominikáni mají těchto zpěvů více. Dva ke svatému Dominikovi (O spem miram a O lumen), jejich 

zakladateli, další ke svatému Hyacintovi (Ave florum flos) a jeden ke svaté Zdislavě (Manum suam). Srov. 

Direktář české dominikánské provincie, s. 12 [10. 5. 2016]. < http://op.cz/download/direktar2013.pdf > 
147 Bratři v Teplé sv. Norberta mají v úctě také, ale zároveň nezapomínají ani na zakladatele svého 

vlastního kláštera, jímž byl bl. Hroznata, též sám později premonstrát. Obracejí se na něj po nešporách 
vlastním hymnem Ave rosa sine spina. 

148 Antifonu nahrazuje v době adventní zpěv Rorate coeli a v době postní zpěv Attende Domine. 
149 Bože, jenž jsi slavný ve svých svatých, a jejich přímluvou nám milostivým se prokazuješ; prosíme, 

abys toto místo, jež jsi posvátnými ostatky svatého Norberta, našeho po Tobě otce, ozdobil, i všechny 

v ochraně jeho bydlící i s králem naším a jeho celou říší, ode všeho neštěstí a protivenství pod jeho 
ochranou zachovati ráčil. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.  

150 Srov. ČERMÁK, Dominik Karel. Svatý Norbert, arcibiskup Magdeburský, patriarcha a zakladatel 
řádu premonstrátského, patron Český: vypsání jeho života jakož i přenešení jeho sv. ostatků 

z Magdeburku do Prahy. V Praze: Nákladem kanonie Strahovské, 1877, s. 73. 
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Uvádím zde jak verzi latinskou, tak českou, obě varianty s notovým zápisem jsou 

obsaženy v přílohách práce.151 

 

Latinská verze Česká verze 

Hic est eléctum vas replétum Spíritum 

Sancto, hic est Norbértus, amícus Dei 

magnus; hic est praeliátor fortis, qui 

pugnávit cum antíquo serpénte; hic est 

pacis ángelus, praeco poeniténtiae, ore 

potens et ópere, signis et prodígiis. Hunc 

Patrem fílii, hunc Patrónum cliéntes voce 

súpplici regémus clamántes: Sancte Dei, 

amíce Sponsi, Norbérte, Pater et custos, 

nostri Montis / órdinis glória, tua prece 

Dóminum nobis fac propítium; audi nos, 

Norbérte; quos tuos fílios vocáre dignéris, 

tuae intercessiónis efficácem grátiam fac 

sentíre in aetérnum. (T.P. Aleliua). 

Zde je vyvolená nádoba naplněná Duchem 

svatým, zde je Norbert, veliký přítel Boží, 

zde je statečný bojovník, který zápasil s 

dávným drakem, zde je anděl míru, hlasa-

tel pokání, mocný slovem i skutkem, 

znameními i zázraky. K tomuto Otci, my 

(synové a) dcery, k tomuto ochránci, my 

svěřenci, oddaně přistupme, pokorným 

hlasem jej prosme a volejme: Svatý Boží, 

příteli Ženicha, Norberte, Otče a strážce, 

slávo našeho řádu, svou prosbou nakloň 

nám Pána, vyslyš nás, Norberte! Těm, 

kterým dovoluješ jmenovat se tvými (syny 

a) dcerami, dej znát účinnou milost své 

přímluvy navěky. (Ve velik. době Aleluja). 

Na první pohled by se mohlo zdát, že tato kapitola do mé práce nepatří. Antifona, 

o které jsme v této kapitole pojednávali, je přechodem mezi oficiem a další náplní 

života komunity. 

                                                 
151 Antifonu v české verzi zhudebnil v 90. letech minulého století na přání sester z Kongregace sester 

premonstrátek ze Svatého Kopečka, které v té době ještě žily v Radvanově, P. Martin Brousil. Jak autor, 
tak provinční představená, t. č. sestra Michaela Nováková, S.Praem. dali svolení k použití notového 

zápisu v této práci. 



 

62 

Závěr 

V roce 2015 tomu bylo 900 let, kdy Norbert prožil svoji konverzi. Za pět let, v roce 

2021, tomu bude 900 let, kdy do rukou svého přítele a biskupa, Bartoloměje de Joux, 

spolu se svými druhy složil své slavné sliby a přijal řeholi svatého Augustina jako první 

pravidla pro svůj řád. Takto bychom mohli vypočítávat různá výročí, která se pojí 

s premonstrátským řádem. 

Předložená práce nejprve čtenáře seznámila se životem Norberta, mladšího syna 

hraběte z Genepu, s jeho konverzí, založením řádu, potulném kázání až po jeho nástup 

na arcibiskupský stolec v Magdeburgu a jeho smrt na témže místě. Leckdo by mohl 

myslet, že tím všechno skončilo, ale osud světcových ostatků nebyl lhostejný mnohým 

opatům řádu, zvláště po ovládnutí tohoto místa protestanty. Proto opat Kašpar 

z Questenbergu přenesl světcovo tělo na Strahov, kde odpočívá dodnes. 

V druhé části téže kapitoly jsme se seznámili se stručnými dějinami řádu 

premonstrátů. Stejně jako životopis zakladatele je výběrem z epizod jeho života, je také 

historie společenství pouhým výběrem, který se však snaží o to, aby byl přesto podán 

ucelený přehled toho, čím řád za dlouhou řadu let prošel. Druhou část tohoto celku jsem 

věnoval struktuře řádu jako takového. 

Ve třetí kapitole jsem se zaměřil na vývoj modlitby breviáře. Kapitolu jsem rozdělil 

na dva úseky. První se věnuje breviáři v rozmezí doby, která je vymezena dvěma 

koncily, Tridentským a Druhým vatikánským. Druhý se zaměřuje na období po druhém 

jmenovaném koncilu ve 20. století. 

Hlavní část práce tvoří čtvrtá kapitola, která je rozdělena na menší podkapitoly, 

z nichž každá se věnuje jednomu oficiu, které v historii můžeme nalézt a jímž byl světec 

oslavován. Každá práce by měla objevit něco nového, nebo alespoň přednést tezi, která 

by osvětlovala zadané téma. Ovšem, řečeno slovy klasika, „i negativní závěr je závěr“. 

Po shromáždění textů oficií a jejich analýze musím konstatovat, že vývoj 

norbertinských oficií v průběhu staletí byl poměrně fádní a nepřináší žádné převratné 

změny. V období před Druhým vatikánským koncilem se texty oficií prakticky 

neměnily, a někdy se šířila prostým přejímáním textů, jak to vidíme na příkladu textů 
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svátku Přenesení svatého Norberta, kde nacházíme pouze několik málo vlastních čtení, 

přičemž ostatní části oficií jsou stejné jako v propriích slavnosti svatého Norberta 

slavené 11. července, na něž navazoval oktáv této slavnosti. Proč tomu takto bylo? 

Důvodem může být fakt, že se opati řádu každoročně scházeli pravidelně na generální 

kapitule, z níž si odvezli jednotné předepsané texty do svých klášterů, kde je ve vlastní 

režii v potřebném množství vydaly.  

V poslední kapitole se věnuji specifickému textu, který řád užívá a který složil dnes 

již neznámý strahovský kanovník při příležitosti události přenesení ostatků sv. Norberta 

na Strahov. 

Mohu tedy konstatovat, že přínos mé práce spočívá zejména ve shromáždění 

jednotlivých redakcí textů oficií a jejich srovnání. Konstatovaný závěr, tedy shoda 

většiny verzí oficií, nepřináší nové poznatky v oblasti liturgiky. Zpracování a průzkum 

jednotlivých oficií sv. Norberta jsou však sama o sobě přínosem nejen pro dějiny 

premonstrátského řádu a jeho liturgie, ale přináší alespoň střípek do mozaiky poznání, 

jak církev slavila jednu z velkých osobností, jež nejen ve své době, ale až do našich 

časů může být zdrojem velké inspirace.  
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Seznam použitých zkratek 

bl.      blahoslavený 

č.      číslo 

Dr.      doktor 

Gal      list Galaťanům 

Gn      kniha Genesis 

Jer      kniha proroka Jeremiáše 

JM      Jeho Milost 

Mt      evangelium podle Matouše 

O.Praem.     Ordo Praemonstratensis 

P.      Pater 

S. P. N.     Sanctus Pater Norbert 

SC      Sacrosanctum concilium 

Sir      kniha sírachovec 

Sk      Skuteky apoštolů 

Srov.     srovnej 

stol.      století 

s.      strana 

Sv. / St.     Svatý /sanctus 

t. č.      toho času 

T. P.     Tempus paschale 

tzv.      tak zvaný 

Žl      žalm 
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Přílohy 

Immensae divinae sapientiae 

 

Gregorius Episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.  

 

Immensae divinae sapientiae altitudo, cujus inscrutabilia sunt judicia, dignata est 

olim per Prophetam revelare, Deum lardari velle in Sanctis suis; quod nos ad Sanctorum 

memoriam debita solemnitate celebrandam eo magis invitat, quia dum eorum merita 

recensentur, virtutum quoque exempla fidelibus ad imitandum proponuntur, ut per ea 

gradientes, ipsi pariter ad coelestem beatitudinem eorumdem sanctorum suffragiis adjuti 

facilius valeant pervenire. Quapropter nos qui fide dignorum, praecipue dilectorum 

filiorum Philippi tituli Sancti Sixti presbyteri Cardinalis Boncompagni nuncupati, 

majoris Poenitentiarii nostri, et Praemonstratensis Ordinis protectoris, ac Johannis 

Abbatis Monasterii Praemonstratensis, Laudunensis Diocesis, relatibus intelleximus, 

quod praefatus Ordo Beato Norberto eximiae sanctitatis viro, qui etiam Ecclesia 

Magdeburgensi praefuit, jam supra quadringentos annos fundatus et institutus fuit, 

dignum quin potius reputamus debitum, quod Beatus ipse Norbertus in verneratione et 

honore habeatur in terris, qui nunc honoratur in coelis, et cujus vita beneplacens Deo 

plurimis claruit miraculis, sicut fide digna gravium auctorum monumenta testantur; 

Joanni Abbati ac universo Ordini praefatis, ut erga Patrem suum gratos et devotos filios 

se valeant exhibere in perpetuum, ut festum ipsious Sancti Norberti Confessoris atque 

Pontificis die sexta Junii, qua idem Sanctus Norbertus ex hac vita migravit ad coelum, 

cum sua Octava, officio duplici de uno Confessore ac Pontifice, in omnibus et singulis 

dicti Ordinis Monasteriis et Ecclesiis et locis, anniversaria solemnitate in perpetuum 

celebrare, ac ejusdem Sancti commemorationem, quandocunque aliae consuetae 

commemorationes ex Monastico dicti Ordinis instituto vel ritu fieri debent, facere, nec 

non praefatum Sanctum Norbertum qui in pluribus Martyrologiis usu Catholicae 

Ecclesiae receptis, sub ipsa sexta die Junii descriptus et annotatus reperitur, in 

Kalendario ejusdem Ordinis tantum sub eodem die sexto Junii, pro festo duplici cum 

sua octava describere et annotare libere et licite valeant, per praesentes concedimus. 

Sicque ab omnibus praefati Ordinis utriusque sexus regularibus personis pro tempore 

existentibus perpetuo observari debere, Apostolica auctoritate, tenore praesentium 

mandamus, statuimus et ordinamus. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus 

Apostolicis ac dicti Ordinis, et ejus Monasteriorum juramento confirmatione Apostolica 

vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus coeterisque contrariis 

quibuscunque. 

 

 

Datum Romae apud Sanctorum Marcum, anno Incarnationis Dominicae 1582. V. 

Kalend. Augusti, 

 

Pontificatus nostri anno 2. 
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Texty slavnosti sv. Norberta 

Ad vesperas 

Ant. Laetare mater nostra Jerusalem, 

quia sponsus tuus dilectissimum filium, 

qui in regionem longinquam abierat, 

obvius recepit Norbertum. 

Ant. Hunc mater devotissima 

priusquam carne pareret mundo, 

divinitus est monita, Archipraesulem 

futurum, et Christo obsequia maxima 

praestiturum. 

Ant. Distulit tamen diu conversionis 

gratia, quia tumens inanibus divitiis 

putabat caeli possiderre regnum, quod 

sola charitas paupertate spiritus potest 

apprehendere. 

Ant. Surgens ergo regione 

longinquam, viarum Babylonis vir dei 

peraesus, vinit recto tramite ad Patrem, 

et in terram prostratus veniam exorat, 

dicens: domine, quid me vis facere? 

Ant. Inventus namque in salebris 

vitiorum a custode civitatis, fulminis 

ictu sistitur, pallio vetustatis exuitur, 

stolam primam induitur, et qui mortuus 

fuerat tevixit, qui perierat inventus est. 

 

Capitul. Eccl. 50. Ecce Sacerdos 

magnus, qui in vitam suam suffulsit 

domum et in diebus suis corroboravit 

templum. Templi etiam altitudo ab ipso 

fundata est, duplex aedificatio et excelsi 

parietes templi. 

 

R. Magnus inter manos exiguos inter 

parvos, illustris inter nobiles, modicus 

inter iignobiles * Omnibus dinique 

omnia factus. 

V. Erat enim vir Dei Norbertus 

aspectu hilaris, vultu serenus, sermone 

facundissimus, conversatione placidus, 

convictu affabilis. * Omnibus denique. 

Gloria Patri. * Omnibus. 

 

Hymnus 

Festa lux claro celebris triumpho 

Annuo nobis revoluta lapsu 

Posteris tanti merito Parentis 

Gaudia promit. 

 

Hunc adhuc matris gremio latentem,  

Praesulem vates monuit futurum 

Angelus; natum superam vocavit  

Christus ab arce. 

 

Purpuram tandem generis relictam 

Membra molote tegit inocenti, 

Alter et Paulus graviter tonando 

Pulpita complet. 

 

Mutuis in sese odii flagrantes 

Foedere adstringit; penetrat Propheta 

Abdita culpas; oculis refundit  

Lumina cassis. 

 

Imperat morgis, alimenta egenis 

Fratribus supplet; fugat efficaci 

Daemon es fverbo; superat feroces 

Strenuus hostes. 

 

Haeresis, forti hoc duce, Tanchelini 

Ore blasphemo Sacra polluentis, 

Victa apud Belgas, simul et tyrannis 

Impia cedit, 
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Virginis sumit monito Mariae 

Candidam vestem; videt 

Hipponensem 

Praesulem sacros sibi codicillos 

Rite ferentem. 

 

Quos et oblatos animo iubenti 

Pontifex summus recipit probatque, 

Magdeburgensem simul et Tiaram 

Sumere cogit. 

 

Sit deo nostro decus et potestas 

Sit laus perpes sit honor perennis, 

Qui poli summam residet in arce  

Trinus et unus. Amen. 

 

V. Amavit eum Dominus, et ornavit 

eum. 

R. Stolam gloriae induit eum. 

 

Ad Magn. Ant. Adest dies celebris, 

quo solutus nexu carnis sanctus Praesul 

Norbertus, assumptus est cum Angelis, 

ac domo Patris redditus, ubi veste 

fulgens nuptiali, in aulam Regis 

caelestis felix conviva pscitur, et 

torrente voluptatis jugiter reficitur, 

alleluia, alleluia. 

 

Oratio 

Deus, qui beatum Norbertum 

Confessorem tuum atque pontificem 

verbi tui praeconem eximium effectisti, 

et per eum ecclesisam tuam novam 

prolentem foecundasti, praesta 

quesumus; ut eiusdem suffragantibus 

meritis, quod ore simul et opere docuit, 

te adjuvante exercere valeamus. Per 

DOminum. 

 

Ad complet. Infra Preces. 

v. Ora pro nobis beate Pater Norberte 

R. ut digni efficiamur promissionibus 

Christi. 

Oratio. Deus, qui beatum 

Norbertum. Cum quotidianam. Illumina. 

Sic dicitur Complet. Per totam Oct. 

Quando sit Offic. De S.P.Norberto. 

 

Ad matutinum, Invitat. Magnus 

dominus et laudabilis valde, et 

sapientiae ejus non est numerus, * Qui 

de coenoso mundi gurgite suum vocavit 

Norbertum. 

Hymnus 

Optatus votis omnium 

Dies adest clarissimus, 

Quo Patris nostri spiritum 

Suscepit orbis Dominus. 

 

Hic nativum linquens solum 

Praemonstratum laetus petit, 

Totus ubi Christo servit, 

Fallax declinans saeculum. 

 

Vitam degit ANgelicam 

Gradu relucens praevio 

Ut tantum sequatur ducem 

Canonicorum concio. 

 

O grande nobis gaudium 

Coenobitarum speculum 

O decus Archipraesulum, 

Norma vitae credentium. 

 

Tollamus ergo canticis 

Bonorum Patrem omnium, 

Et veniam prece humili 
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Poscamus omnes criminum. 

 

Te summe Rector saeculi 

Precatur Ordo candidus, 

Ut Norberto suo duci 

Jungatur in caelestibus. Amen. 

 

In primo nocturno. 

Ant. Translatus a fluminibus 

Babylonis ad Jordanis fluenta vir Dei 

Norbertus, meditabatur in lege Domini 

die ac nocte, Evangelicae praedicationis 

fructum redditurus in tempore suoo. 

Ant. Erogatis in pauperes bonis suis, 

votum seminandi verbi Dei Gelasio 

Paae insinuat, ac ut praeceptum Domini 

praedicaret adversus populos inania 

meditantes, praesidio eiusdem Praesulis 

communiti postulat. 

Ant. Romano itaque fultus diplomate, 

assiduam praedicatione dentes 

peccatorum conterere coepit, multosque 

ad meliorem frugem revocans, Christi 

Domini exaltabat caput. 

 

V. Amavit eum Dominus et ornavit 

eum. 

R. Stolam gloriae induit eum. 

 

De libro Ecclesiastici Lect. I. Cap. 

39 v. 6. Sapiens… cor suum tradet ad 

vigilandum dluculo ad Dominum, qui 

fecit illum, et in conspectu Altissimi 

deprecabitur. Aperiet os suum in 

oratione: et pro delictis suis 

deprecabitur. Si enim Dominus magnus 

voluerit, spiritu intelligentiae replebit 

illum: et ipse tamquam imbres mittet 

eloquia sapientiae suae, et in oratione 

confitebitur Domino. Et ipse dirigen 

consilium ejus et discipliman: et in 

absconditis suis consiliabitur. Ipse 

palam faciet disciplinam doctrinae suae, 

et in lege testamenti Domini gloriabitur. 

Collaudabunt multi sapientiam eis, et 

usque in saeculum non delebitur. Non 

recedet memoria ejus, et nomen ejus 

rquieretur a generatione in 

generationem. Sapientiam ejus 

enarrabunt Gentes, et laudem ejus 

enuntiabit Ecclesia. 

R. Dum vir Dei juvenis paternis 

divitiis affluens, magnam saeculi 

vanitate ac pompam vitam traduceret, et 

quadam die uno secum assumpto puero 

ad vicum Freden properaret, subito den 

santur nubes, micant fulgura, terrent 

homem tonitrua, * Vocem servi 

monentis audit: Norberte, quo vadis? 

V. Manus enim Domini valida est 

contrate, ideo durum tibi est contra 

stimulum calcitrare. *- Vocem servi. 

 

De libro Ecclesiastici Lect. II. Cap. 

44 v. 45. Ecce Sacerdos magnus, qui in 

diebus suis placuit Deo et inventus est 

perfectus, justus, et in tempore 

iracungiae factus est reconciliatio… 

Non est inventus similis illi in gloriam: 

qui conservavit legem Excelsi… Ideo 

jurejurando dědit illi gloriam in gente 

sua crescere illum quasi terrae 

cumulum… Benedictionem omnium 

gentium dědit illi Dominus, et 

testamentum suum confirmavit super 

caput (ejus). Agnovit eum in 

benedictionibus suis, et dědit illi 

haereditatem, et divisit illi partem in 
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tibubus dodecim. Et conservavit illi 

homines misericordiae, invenientes 

gratiam in oculis omnis carnis. Dilectus 

Deo et hominibus… cujus memonia in 

benedictione est. Similem illum fecit in 

gloriam Sanctorum et magnificavit eum 

in timore inimicorum et in verbis suis 

nomstra placavit. 

R. Perterritus homo Dei, quasi ex 

somno evigilans, et foetorem mundi 

despuens, dolore cordis tactus, dixit: * 

Domine, quid me vis facere? 

v. Desine a malo et fac bonum; 

inquire pacem et persequere eam. * 

Domine.  

 

De libro Ecclesiastici. Lect. III. Cap. 

45 v. 3. Glorificavit illum in conspectu 

regum, et iussit illi coram populo suo, et 

ostendit illi gloriam tuam. In fide et 

lenitate ipsius factum fecit illum, et 

elegit eum ex omni carne. Audivit enim 

eum, et vocem ipsius, et induxit illum in 

nubem. Et dědit illi coram praecepta, et 

legem vitae et disciplinae, docere Jacob 

testamentum suum, et judicia sua 

Israël… Statuit ei testamentum 

aeternum, et dedit illi sacerdotium 

gentis, et beatificavit illum in gloria… 

factum est illi in testamentum aeternu… 

fungi sacerdotio, et habere laudem, et 

glorificare populum suum in nomine 

eius. Ipsum elegit ab omni vivente, 

offerre sacrificium Deo, incensum, et 

bonum odorem, in memoriam placare 

pro populo suo. 

R. Vir Dei divini amoris zelo 

accensus, et incalescente in praecordiis 

igne Spiritus sancti, * Verbum Dei. * 

Opportune, importune praedicare 

coepit.  

V. Proferebat enim de thesauro Dei 

nova et vetera, et factus est aliis odor 

vitae in vitam, et aliis mortis in mortem. 

* Verbum Dei. Gloria Patri. * 

Opportune. 

 

In secundo nocturno 

Ant. Mirificavit Dominus Sanctum 

suum coram Patribus Remensis 

Concilii, a quibus conformatis Litteris, 

quas ad praedicationis munus ubique 

obeundum prius acceperat, seipsum deo 

sacrificium iustitiae offerens, desertum 

Praemonstratum ingressus est, ut in 

pace in idipsum illic quiesceret. 

Ant. In domum Praemonstratam 

introëuntes spiritalis militiae tirones in 

timore Domini, et humilitate erudiebat, 

ut, spiritu superbiae evacuato, Spiritus 

sanstus viam illorum ad superna 

dirigeret. 

Ant. Super opera manuum tuarum 

constituisti Sanctum tuum, Domine, qui 

te unum sitiens, te unum quaerens, nihil 

aliud gloriabatur se scire, nisi Christum 

Jesum, eumque crucifixum, quod est 

admirabile Nomen in universa terra. 

 

V. Justum deduxit Dominus per vias 

rectas 

R. Et ostendit illi regnum Dei. 

 

Vita sanctissimi Patris Norberti, 

Magdeburgensis Episcopi. Ex eam 

maxime quae habetur apud Surium, 

Tom. 3.6. Junii. 
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Lectio IV. Paschali secundo Pontifice 

Romano, et Henrico juniore Imperatore, 

anno salutis millesimo centesimo 

decimo quinto, extitit quidam nomine 

Norbertus, natione Teutonicus, 

municipio de Sanctis, quod antiquitus 

Trajana dicebatur, de illustri prosapia 

Francorum et Germanorum oriundus, 

Patre Heriberto, matre vero Hadewige. 

Haec dum gravida esset, visa est sibi in 

somnis audire vocem dicentem: Bono 

animo esto, Hadewigis, clarissimum Dei 

servum ac praesulem in utero geris. 

Cum vero editus in lucem, non itam 

severem fuisset educatus, sed ab ipsis 

pene incunabulis saecularec hausisset 

mores, eique in omnibus rerum 

temporalium prosperitas arrideret: 

adultam jam aetatue, primum in aulam 

Imperatoris, deinde ad Coloniensem 

Archiepiscopum Fredericum se contulit: 

quibus in locis aliquot annost magnam 

seculi vanitate et pompam traduxit. 

R. Depositam rerum temporalium 

sarcinam, et pauperibus Christi 

erogatam: * Abnegans semetipsum, 

arctiori tramite Christum secutus est. 

V. Pede igitur nudo et tunicam 

cilicicnam, pallio poenitentis indutus 

incedebat. * Abnegans. 

 

Lectio V. Sed cum die quadam solus 

ipse, uno tantum assumpto puero,, ad 

vicum quemdam Freden nomine 

properaret: Ecce ex improviso densantur 

nubes, terrent tonitrua, micant fulgura et 

tempestates: adeo ut puer exterritus qui 

eum sequebatur, quasi divino numine 

afflatus, exclamaret: Domine, quo 

vadis? Revertere, manus enim Domini 

valida est contra te. Et Dominus Deus 

desuper, quasi diceret: Norberte, 

Norberte, quid agis? Quo properas? 

Durum tibi est contra stimulum 

calcitrare. Ad haec repente ingens 

tonitrui itus ante pedes equi prosilit, 

dejiciens ascensorem et fere usque ad 

mortem percutiens. Ille tandem post 

aliquantum temporis, quasi de gravi 

somno evigilans vere tonitrui filius, 

misericordias Domini apud se reputare 

coepit, secumque recogitans omnes 

annos in amaritudine animae suae, 

confestim ab aulam pedem retraxit: ac 

domi se continens quaedam velut 

tyrocinia futurae conversionis aggressus 

est. 

R. Potestate praedicandi verbum Dei 

ubique a summo Ecclesiae Praesule sibi 

datam, * Nec aspera hiems, nec inedia, 

nec corporis lassitudo, eum a sancto 

praedicationis proposito avocare potuit. 

V. Rediens autem vir Dei cum 

exultatione, manipulos sementis Christi 

ad Praemonstratae paupertatis suae 

dominilium portabat. * Nec aspera. 

 

Lectio VI. Cumque dies instarent, 

quibus sacri Ordines in Ecclesiam 

solent conferri, Fridericum 

Archiepiscopum adiit: eique omnia sua 

consilia, omnes cogitatones de imitando 

Christo libere exposuit: ac ne a 

sacrorum Ordinum susceptione 

repelleretur, magnis precibus 

impetravit. Norbertus itaque inter 

initiandos constitutus, dum sacras ei 

vestes praeberet sacrarii custos, cunctis 
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ad spectaculum avide confluentibus, 

ipse indumentum auro, gemmisque 

fulgens, quo antea indutuserat, exuit 

vestemque ex pellibus agninis, quam ad 

suum usum praeparari iusserat, induit, 

ac fune, praecinxit. Tunc a sacrarii 

custode acceptis ornamentis, sacros 

Ordines maxima devotione ac pietate 

suscepit. Initiatus, confestim ad 

Sigebergense Monasterium se contulit, 

ut omnes accepti sacerdotii functiones 

accuratissime addisceret: necnon 

religiose vivendi salutaria caperet 

documenta. 

R. Quasi tuba exaltabat vocem suam 

annuntians populo gravi iniquitate 

scelera eius * Et quod praedicabat ore, 

opere complebat, * signis et virtutibus 

confirmabat. 

V. Catervatim fluebant populi, 

eiusque monitis resipiscebant, et 

discores ad concordiam redibant: * Et 

quod. Gloria Patri. * Signis. 

 

In tertio nocturno 

Ant. Dolum in linguam suam non 

egit; apostolicam degens vitam, quam 

opere ac sermone exercuit, suosque 

amplecti voluit, unde et in monte sancto 

requiescit. 

Ant. Benedictionibus dulcedinis 

domum illam praeventam afferebat, 

quae mundo cordde divina contrectaret 

mysteria, vitiis emendandis, et 

pauperum hospitalitati incumberet. 

Ant. Ordine suo rite fundato, et ab 

Honorio confirmato, Magdeburgensium 

Praesul nolens consecratus, innocentes 

et bonos amplectitur, schismaticos 

Romanae ecclesiae perturbatores 

comprimit, pauperes, orphanos, 

viduasque singulari patrocinio tuetur, et 

larga manu sustentat. 

 

V. Justus ut palma florebin in domo 

Domini. 

R. Sicut cedrus Libani 

multiplicabitur. 

 

Lectio sancti Evangelii secundum 

Matthaeum. Lectio VII, cap. 25. In illo 

tempore: Dixit Jesus discipulis suis 

parabolam hanc: Homo peregre 

proficiscens, vocavit servos suos, et 

tradidit illis bona sua. Et reliquia. 

Homilia sancti Joannis Chrysostomi. 

Homo peregre profectus, Christus est 

post victoriam passionis ad Patrem 

iturus, voluntate misericordiae homo, 

non necessitate naturae. Commendat 

autem Christus dilectionem suam, quam 

habet in Sanctis. Ad regna enim 

caelestia ascensurus, et ad Patrem suum 

iturus unde desenderat, peregre se 

iturum dixit, proptere charitatem 

Sanctorum quos relinquebat in terris, 

cum magis peregre esset in mundo, 

sicut ipse testatur, dicens: Incola ego 

sum in terram apud te. Quando enim 

venit in mundum Jesus, adhuc 

peregrinus erat, neminem habans sui 

Nominis confessorem: postquam autem 

venit, et discipulos acquisivit, jam 

paterfamilias erat, et ideo proficiscens 

de mundo, peregre proficiscens de 

mundo, peregre proficescebatur. 

R. Quaerebat locum aptum vivendi et 

ambulandi in viam Dei, in quam alius 
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sic, alius sic ibat: * Vallem ergo 

Praemonstratam inveniens, exclamat: 

Hic locus est quem elegit nobis 

Dominus. 

V. Erat enim locus asperrimus, 

sentibus et paludibus plenus, in spem 

tamen contra spem habitationi 

commodum speravit. * Vallem. 

 

Lectio VIII. Et tradidit illis bona sua. 

Non invidens alii plus dedit, alii minus: 

sed considerans diversitatem fidei 

eorum. Manifestum enim est, quod in 

dandam gratiam non personas aspexit, 

sed virtutem uniuscuiusque 

consideravit: ne supra virtutem opus 

injungens, ipse occasio offensionis 

existeretf, et non esset reusqui peccavit, 

si supra virtutem pondus imposuisset. 

Volens ergo Dominus socios nos habere 

in regno coelesti, opera nobis 

diversarum justitiarum commisit: non 

quia non habeat potestatem et finem 

operibus nos glorificare,sed ideo opus 

praemisit, auia sicut opera sine praemiis 

vacua sunt, sic praemia sine operibus 

sunt ingrata. 

R. Corpora sanctarum undecim 

milium Viginum, Gereonis ac duorum 

Ewaldorum, indicto Praemonstrati, et 

Cologiae fratribus jejunio, * Ad 

patrocinium suae praemonstratae 

ecclesiae invenit. 

V. Beatus ille servus, cui revelata 

sunt Sanctorum et Sanctarum corpora. * 

Ad patrocinium. 

 

Lectio IX. Statim autem abiit, qui 

quinque talenta acceperat, et acquisivit 

alia quinque. De talento agnitionis 

Christi acquisivit unam justitiam bene 

vivendo. De Presbyterio autem ipso 

acquisivit justitiam, solicite praesidendo 

Ecclesiae. De verbo acquisivit justitiam, 

verbum veritatis sinceriter praedicando. 

De baptismo lucratus est, secundum 

CHristi regulam baptizando, et dignos 

filios, cum judicio, Ecclesiae 

acquirendo. De sacrificio aquisivit 

justitiam, tam mundum et immaculatum 

sacrificium pro populo offerendo, et pro 

peccatis populi exorando. 

R. Domi et foris daemonum 

obsessiones in Nomine Jusu destruit in 

Paschate Herbipoli caecam mulierem 

sibi oblatam exsufflando illuminat; 

Insidias hostium cavet; aemulorum 

cachinnos dissimulat; faevientis populi 

et cleri mortis comminationes spernens, 

* Gratiam dei victor evasit. 

V. Erat enim fide constantissimus, et 

vitae regulari augendae intentissimus. * 

Gratiam dei. Gloria. * Gratiam Dei. 

Te Deum laudamus. 

V. Sacerd. Ora pro nobis beate Pater 

Norberte. 

R. Ut digni efficiamur 

promissionibus Christi. 

 

Ad laudes 

 

Et per Horas, Ant. Norbertus lucerna 

ardens super candelabrum positus, 

omnibus qui in domo erant lucebat. 

Ant. Antverpienses Tanchellinam 

haeresi Sacramentariam dementatos, 

verbo Dei Sane propinato, ad fidei 

Catholicae communionem reduxit. 
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Ant. Principibus Ecclesiae 

orpanorum et vidufarum curam 

suscipere persuasit. 

Ant. ReligionemCHristi in Saxoniam 

et Sclavoniam tepescentem excitavit. 

Ant. Plaudentibus omnibus 

Archiepiscopus invitus factus, 

ferocienten in se populum patienter 

tulit. 

 

Capitul. Eccli. 50. Quasi stella 

matutina in medio nebulae, et quasi luna 

plena in diebus suis lucet, et quasi sol 

refulgens, sic ille effulsit in templo Dei. 

 

Hymnus 

Norberte, Pater insignis,  

Vota nostra suscipe, 

Et in sedibus beatis 

Fac tuos quiescere; 

Qui caelestibus potiris, 

Nos terrenis eripe. 

 

Tu pervigil Dei cultor, 

Tu Christi testis fidus, 

Tu veritatis assertor, 

Candidi splendor coetus 

Cupiditatum domitor 

Bino clarus stemmate. 

 

Sacratus illuxit dies, 

Quo Redemptor omnium 

Tibi justas reddi vices 

Laborum fidelium 

Voluit; et inter cives 

Te locare caelitum. 

 

Hic dies ter beatus 

Et cunctis optabilis, 

Quo Norbertus Praesul sanctus 

Lauream redimitur, 

Atque throno summi Regis 

Gloriose sistitur. 

 

Adjunctus est Patriarcha 

Choris Apostolicis 

Qui semper fulsit ut lampas 

In obscuris tenebris;  

hostium fraudes et technas 

Suis vincens meritis. 

 

Splendor Paternae gloriae 

Nos gementes aspice: 

Tuiquae gregem Norberti 

Summe Pastor dirige;  

ut is tandem in caelestia  

Deducatur pascua. Amen. 

 

V. Justus germinabit sicut lilium 

R. Et florebit in aeternum ante 

Dominum. 

 

Ad Benedictus ant. Parthenopolim 

suam civitatem, pallio suae paupertatis 

indutus, pedibus nudis ingressus, 

verbum Dei alacriter praedicavit, 

creditae domus dispensatorem 

fidelissimum et patrimonii Christi 

vindicem strenuum se exhibuit. 

 

Oratio. Deus, qui beatum 

Norbertum. Ut supra in I. Vesp. 

 

Ad primam 

Infra Praeces. 

V. Ora pro nobis, beate Pater 

Norberte. 
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R. Ut digni efficiamur 

promissionibus Christi.  

 

Oratio. Deus, qui beatum 

Norbertum. Ut supra cum quotídíanam. 

Domine Deus. Et sic dicitur per totam 

Oct. quando sit Offic. De S. P. 

Norberto. 

 

Ad tertiam 

Capit. Eccli. 39,8. Spiritu 

intelligentiae replebit illum (Dominus) 

et ipse tampuam imbres mittet eloquia 

sapientiae suae. 

R. br. Amavit eum Donimus * et 

ornavit eum. Amavit. 

V. Stolam gloriae induit eum. * Et 

ornavit. Gloria Patri. Amavit. 

V. Justum deduxit Dominus per vias 

rectas. 

R. Et ostendit illi regnum Dei. 

 

Ad sextam 

Capit. Eccli 44,20.22. Non est 

inventus similis illi in gloriam: qui 

conservavit legem Excelsi. Ideo 

jurejurando dedit illi gloriam in gente 

suam, crescere illum quasi terrae 

cumulum. 

R. br. Justum deduxit Dominus, * 

Per vias rectas. Justum. 

V. Et ostendit illi regnum Dei. * Per 

vias. Gloria Patri. Justum. 

V. Justus ut palma florebit in domo 

Domini. 

R. Sicut cedrus Libani 

multiplicabitur. 

 

Ad nonam 

Capit. Eccli. 45,4. In fide et lenitate 

ipsius Sanctum fecit illum, et elegit eum 

ex omni carne. 

R. br.  Justus ut palma florebit, * in 

domo Domini. Justus. 

V. Sicut cedrus Libani 

multiplicabitur. * In domo. Gloria Patri. 

Justus. 

V. Justus germinabit sicut lilium. 

R. Et florebit in aeternum ante 

Dominum. 

 

In secundis vesp. Norbertus. Cum 

reliq. De Laud. Psal. Dixit Dominus. 

Cum reliq.de Dom. 136. Sed loco ultimi, 

dicitur Psal. Memento Domine David. 

 

Capitf. Eccli. 44,16-17. Ecce 

Sacerdos magnus, qui in diebus suis 

placuit Deo. Et inventus est perfectus, 

justus et in tempore iracundiae factus 

est recontiliatio. 

R. Domi et foris ut supra. 

 

Hymnus Festa lux, ut supra. 

V. Justus germinabit sicut lilium. 

R. Et florebit in aeternum ante 

Dominum. 

 

Ad Magnificat Ant. Vir Dei, suae 

paupertatis Premonstratam domo 

religiose aedificatam et Canonico suo 

Ordine constituto, Archiepiscopus 

factus majorem tribulationem invenit; et 

patrocinio suo sanctae Romanae 

Ecclesiae afflictae praestito, 

bnenedicens Fratribus feliciter in 

Christo obdormivit.  
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Oratio. Deus qui beatum Norbertum. 

Ut supra. 

 

DOMINICA INFRA OCTAVAM 

S.P.NORBERTI 

More – Duplicis 

 

Ad 1. Vesp. Ant. Norbertus. Cum 

reliq. De Laud. Psalmi, Capit., Hym. Et 

V. de 1. Vesp. Festi. R. Vir Dei. Uti post 

3. Lect. Festi. Ant. Ad Magnif. De 1. 

Vesp. Festi secundum occurrentiam diei 

infra Oct.f Oratio de Festo. Et sit 

Commem. Dominicae seq. et simplicis si 

occurat. Complet. ut in Festo. 

Ad Matut. Omnia ut in Festo,462 

praeter Lect. Ut hic infra. In primo 

Noct. Lect. De epistolam ad Timoth. 

Fidelis sermo. 

 

In secundo nocturno 

De vitam Sancti Patris Norberti. 

Lectio IV. Rogatus tandem Vir Dei a 

Theobaldo Comite Blesensi (qui in eis 

se disciplinam, relictis omnibus, tradere 

voluerat) versus Ratisbonam iter 

aggreditur. Cumque, Deo duce et 

inspirante, Spiram pervenisset, invenit 

Saxones et Clericos Parthenopolis 

civitatis coram Legato Romanae 

Ecclesiae et Lothario rege congregatos, 

ut Archiepiscopum Parthenopolitanis 

patre orbatis eligerent. Nec iam longa 

fuit consultatio, cum protinus advenienti 

Norberto omnium suffragiis haec 

provincia cunctanti reluctatique 

imposita est. Sicque vir sanctus, qui 

initio suae conversionis Episcopatum 

Cameracenseem declinare ac 

subterfugere potuerat, Archiepiscopi 

munus subire hic cogitur. Sed cum ad 

sedem Archiepiscopalem nudíš 

incedens pedibus, vilique amictus pallio 

deduceretur: ab ostiario palatii 

Episcopalis non agnitus repulsam 

patitur. Quod cum alii sequentes 

cernerent, magnis vocibus janitorem 

inclamarunt: et illum ipsum quem 

repellebat, Antistitem esse monuerunt. 

Hic igitur confestim fugiens latitabat, 

Patre Norberto feum revocante ac 

dicente: Ne fugias, frater, melius me 

nosti, quam qui ad haec alta palatia me 

compellunt. 

R. Depositam. 

 

Lectio V.  Porro in sublimi lilo 

honoris fastigio constitutus, praedicans 

verbum et regnum Dei omnibus 

annuntians, religiosos viros ubique 

amplexabatur, improbos ac dissolutos 

quiescere non permittebat, donec 

resipiscerent. Quia etiam amoris clericis 

ab Ecclesia beatae Mariae 

Magdeburgensis, quorum vita ab omni 

spe melioris frugis longe aberat, ibidem 

fratres sui Ordinis constituit, 

perpetuisque temporibus Dei cultum 

observandum illis demandavit. 

Quamobrem crevit statim ingens 

fratrum suorum numerus, et in Saxonia, 

ubi religion tpueratf, et in Sclavonia ubi 

iam nulla erat. Fremebant igitur 

Saxones, fremebant Parthenopolitani, 

donec cruentis odii et invidae stimulis 

concitati, immittunt sicarium sub specie 

poetnitentis, ad perdendum virum Dei, 

qui divino quodam afflatu 
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praemonbitus, se ab hoc nefario conatu 

liberavit. Altera etiam nocte clericus 

quidam profligatus Norbertum ad divina 

properantem ex insidiis petit: sed errore 

deceptus alium pro eo vulneravit. 

R. Potestate praedicandi. 

 

Lectio VI. Interim vir sanctus 

metuens ne ob diurnam absentiam 

arescerent novella germina quae Christo 

duce in suo Praemonstrato plantaverat: 

nuntios Praemonstratum dirigit, qui et 

liberam eligendi traderent facultatem, et 

de ipsa tamen electione intentionem 

suam eis declararent. Quo facto 

revertuntur qui missi fuerant,f omnia ex 

eis voto et intentione peracta nuntiantes. 

Habebat autem ipse electum apud se 

nomine Hugonem, peregrinationis suae 

ac praedicationis individuum comitem: 

sed rem dissimulans electo indicare 

noluit, qui tamen divina revelatione 

doctus rem totam optime noverat. 

Aiebat enim se die illo, quo fuerat 

electus, stetisse in visione simul cum 

Patre Norberto, coram Filio Dei, qui 

manum dexteram extendens, recipere 

videbatur fratrem illum a caeteris 

electum de manu Norberti, dicentis: 

Hunc a te, Domine, mihi comissum tuae 

sancitssimae Maiestati repraesento. 

R. Quasi turba. 

 

DIE XII. JULII 

 

De vita sancti Patris Norberti. 

Lectio II. Completis in Sigebergensi 

Monasterio diebus circiter quadraginta, 

Norbertus ad Sanctensem Ecclesiam, 

cuius erat Canonicus saecularis, rediit. 

Ubi saro Presbyterii sanctissime 

defungens munere, non desistebat 

palam et privatim, oppertune, importune 

corruptos hominum mores, praecipue 

Canonicorum arguere, hortarique 

omnes, ut datum sibi tempus ad 

negotiationem vitae aeternae diligenter 

expenderent. Cumque se jejunio et 

abstinentiam maceraret, ac diu noctuque 

vigiliis et orationibus insisteret: contigit 

illo, in quadam crypta Missam, solito 

more, celebrante, ut in Calicem jam 

consecratum ingens aranea laberetur, 

quam tamen fidei fortitudine 

communitus una cum Christi Domini 

Sanguine haurire non dubitavit, nullo 

inde prorsus accepto incommodo. 

 

Lectio III.  In eo autem habitu per 

tres annos versatus, ne quid 

impedimento esset, quominus libere 

divini verbi semen spargere, ac uberes 

praedicationis fructus colligere posset, 

quidquid beneficiorum Ecclesiasticorum 

habebat, Archiepiscopo resignavit: 

paternamque haereditatem cum 

amplissima supellectili pauperibus 

erogavit, sola capella ad Missem 

celebrandam sibi reservatam. Quibus 

peractis Norbertus, solo Christo duce, 

cum duobus singularis propositi 

comitibus ad Gelasium Papam, qui 

Paschali successerat, gressum dirigit. 

Cui cum animi propositum magnam 

humilitate ac submissione declarasset: 

Pontifex cognitam himinis constatiam et 

vocatione plane divinam, publuico 
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diplomate Evangelii ubique praedicandi 

potestatem ei libenter concessit. 

 

DIE XII. JULII 

 

De vita sancti Patris Norberti. 

Lectio II Accepta itaque praedicandi 

potestate, Vir Dei, nudo pede, tunica 

lanea indutus, sine tecto, sine certo 

domicilio ad opus Evangelii tota mente 

se accingit. Tanta quippe in Deum 

Charitate flagrabat: ut nec asperitas 

frigoris, nec inedia, nec ulla corporis 

lassitudo ab incepto eum revocaret. 

Cibus ejus non alius, quam 

quadragesimalis, atque hic vespertinus, 

demptis Dominicis diebus: quin et 

piscibus, ac vino rarissime utebatur. 

Cum ergo latissima divini verbi semina 

ubique distribuens, Valencenas 

pervenisset; ubi Hugonem quemdam e 

familia Burcardi Episcopi Cameracensis 

suae praedicationis socium invenit, qui 

incredibili religionis studio et amore 

incensus, Fidelem quoque Evangelii 

ministrum se exhibuit. Inter caetera 

autem Norbertus pacis conciliandae 

studiosissimus fuit: tantaque soertia 

hominum animos a discordia ad 

unitatem traducebat: ut omnes illum 

tanquam pacis et concordiae Angelum 

venerarentur. 

 

Lectio III.  Audiens vero homo Dei, 

Rhemis a Calixto Papa Gelasii 

Successore, convocatum esse 

Concilium, illuc properat: ubi ab 

omnibus Concilii Patribus cum gaudio 

susceptus, literas sibi a Gelasio prius 

concessas ad praedicationis munus 

ubique obeundum, renovari facile 

impetravit. Quo finito Concilio summus 

Pontifex Laudunum veniens, jussit 

Virum Dei Ecclesiae Beati Martini, 

quae in Suburbio Laudunensi sita erat, 

cum potestate praeesse. Quod munus 

obedientiae, quia subterfugere non 

poterat, humiliter admisit. Sed cum 

degentes illic Canonicos regulares, vita 

et moribus dissolutos, ad severiorem 

disciplinam revocare non posset: 

privatis pietatis operibus se exercens, 

quotidie super hoc Pontificis voluntatem 

praestolabatur. Interim Bartholomaeus 

Laudunensis Antistes Norbertum modis 

omnibus hortabatur, ut in suo 

Episcopatu remaneret: quotidie 

circumducens eum, et ostendens, ut si 

quae foret grata Ecclesia, vel solitudo, si 

quae terra culta vel inculta arriderert, 

eam pro arbitrio deligeret. 

 

DIE XIV. JULII 

 

De vita sancti Patris Norberti. 

Lectio II. Victus tandem Norbertus 

Bartholomaei Episcopi auctoritate, et 

multorum tam religiosorum quam 

nobilium praecibus, elegit locum 

quemdam valde incultum ad solitarium, 

qui ab incolis Pratum monstratum, vel 

Praemonstratum vocabatur. In quo 

parva erat Ecclesia in honorem beati 

Joannis Baptistae constructa. In eam 

cum pernoctasset, fusissque ad Deum 

precibus intellexisset locum istum 

religioni suae fundandae destinatum: 

sequenti die indicat Bartholomaeo, qui, 
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abbati sancti Vincentii Laudunensis 

(cuius locus erat) accersito, utiliorem 

pro tempore commutationem obtulit; 

sicque locum Praemonstratum Viro Dei 

liberum ac immunem ltradidit. Ubi nfra 

aliquot menses congregatis Clericis 

circiter quadraginta, et laicis 

quamplurimis quos variis in locis pler 

Evangelium in Christo Jesu genuerat, 

assumptoque candido habitu (sicut per 

visum ei praeceperat beata Virgo) de 

stabiliendam suam religione et regulam 

diligendam Deum confulere coepit. 

 

Lectio III. Ad eam quippe diem 

communi tantum officio ac peitate, non 

certis nec propriis legibus omnes 

vixerant: licet Apostolicam vitam, quam 

vir Dei in praedicatione susceperat, 

jamdudum vivere exoptarent. 

Precationibus igitur, jejuniis, sacrificiis 

aliisque peitatis operibus, tum etiam 

consultationibus variis in eam rem 

adhibitis, tandem Norbertof orationibus 

intento fapparuit beatus Augustinus, qui 

et auream regulam illi porrexit, seque 

ipsum luculento sermone ei declaravit,f 

dicens: Augustinus eto sum 

Hipponensis olim Episcopus: Ecce 

habes regulam quam conscripsi, sub 

quam si bene militavirint fratres tui filii 

mei, securi Christo adstabunt in extremi 

terrore judicii. Itaque statim in die 

Natalis Domini anni millesismi 

centesimi decimi noni, quae tunc 

instabat: ad imitationem Dominicae 

discriptionis sub eadem regulam et 

stabilitatis in loco et solemnis 

professionis gratiam ad illam beatae 

perennitatis civitatem singuli seipsos 

conscripserunt ac jurarunt. 

 

 

DIE XV. JULII 

 

De vita sancti Patris Norberti. 

Lectio II. Post haec multi certatim ad 

militiam spiritalem Norberto nomen 

dantes conveniunt. Quos ipse ad 

humilitatem assidue hortabatur, ut omni 

spiritu superbiae evacuato, Spiritus 

sancti gratiam plenius reciperent. De 

corporalibus illis cura et sollicitudo 

pene nulla erat. Universum studium ad 

spiritualita referebatur: Scripturas 

divinas sequi et Christum ducem habere 

omnes fatagebant. Mens sic addicta erat 

paupertati evangelicae, ut veteres ac 

detritas svestes novis praeferrent; immo 

et pannost veteres indumentis novis 

affuerent. Nullum opus tam vile, quod 

respueret obedientia. Juge silentium 

omni loco, oimni tempore ab omnibus 

sevabatur, ita ut qui Norbertum 

comitabantur, etiam confertissimis 

populorum turbis vallati, vix unquam 

verbum proferrent. Voluit et sui instituti 

Fratres omni tempore (praeterquam in 

infirmitate) ab esu carnium abstinere, 

semperque jejunare; laneis ad carnem 

uti, absque ulla tinktura, cum ipse 

asperrimum cilicium gestaret. 

 

Lectio III. Porro cum de 

aedificandam maiore Ecclesiam in 

alteram montis parte per revelationem 

paevisam cogitaret vir Die, locus ille 

adeo pludosus caeterisque incommodis 
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plenuis inventus est, ut multis terorem 

incuteret, samque asperitate Dei 

famulos a proposito ferme deterreret. 

Quare Norbertus intentam supplicatione 

Deum orare ac consulere coepit: 

moxque visibiliter eodem in loco, ubi 

etiam Ecclesia Praemonstratensis hodie 

sita est, Christus in Cruce pendens 

apparuit, super quem septem solis radii 

mirae claritatis effulgabant. Visa etiam 

ex quatuor mundi partibus innumera 

peregrinorum multitudo ad ipsum 

confluere: qui flexis genibus, adorato 

suo Redemptore, et pedibus eius osculo 

dato, quasi accepta licentia ad diversas 

regiones dimicaturi revertebantur. Loco 

itaque hod modo caelitus ad 

aedificandum monstrato, vir Dei jam 

securus ad materiale Templum omnem 

suum laborem contulit: totumque opus 

(quod pene fidem excedit) navem 

mensium spatio nosummatum est, et a 

Bartholomaeo Laudunensi Episcopo 

dedicatum et consecratum. 

Ad Benedictus ant. Hunc mater. Ad 

Magnificat ant. Distulit tamen. 

 

DIE XVI. JULII 

 

De vita sancti Patris Norberti. 

Lectio II. Consecrato, ut supra 

dictum est, majori Templo, et sacris 

decorato Reliquiis, quae Coloniae 

Norberto divinitus ostensae, et ab 

Archiepiscopo concessae fuerant: ipse 

paulo post, ut summi Pontificis 

diplomate institutam a se religionem 

firmaret, Romam profectus est. Ubi ab 

Honorio Papam humanissime exceptus, 

quidquid ab eo petiit, liberaliter 

impetravit. QUibus peractis, cum jam 

de reditu cogitaret, quadam nocte 

summo diluculo cum de Deo 

meditaretur ipse et quidam sociorum 

eius, quos itineris sui solamen habebat: 

ab illis audita est vox caelitus memissa, 

aperte denuntians ipsum Parthenopolis 

Episcopum futurum. Ramam dandem 

discedens Herbipolim se contulit; quae 

civitas pastore tunc temporis ornata 

magno in luctu versabatur. Adventu 

autem Viri Dei non nihil recreata, petiit 

ab eo, ut Missam in die sancto Paschae 

celebraret. Paruit ille; moxque caeca 

mulier practa communione accedens, 

eius afflatu visum recepit. Quo miraculo 

commoti quidam nobiles, se suaque 

omnia per manus Norberti Deo 

obtulerunt; ibique Ecclesiam eiusdem 

Ordinis aedificari curarunt. 

 

Lectio III. Reversus ad suum 

Praemonstratum confirmavit Ecclesiam 

sancti Martini Laudunensis, quam sub 

Gualtero Abbate insitutuerat: cui Deus 

tantam gratiam Norberti benedictione 

contulit, ut ipse infra duodecim annos 

plusquam quingentos fratres illic 

congregaverit. Acceperat etiam aliam in 

vivariensi Oppido Ecclesiam (quae inde 

translata iam Vallisserena nuncupatur) 

in qua ordinato abbate cum certo 

fratrumf numero, daemon propterera 

insaniens, hominem quemdam ibidem 

invasit: sed Viro Dei oblatus statim ab 

eodem fugatus est. Post haec Pater 

Norbertus maioribus in dies clarescens 

miraculis, vocatur ad Antverpiensem 
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Eclesiam sancti Michaelis 

suscipiendam; ubi collecatis aliquot ex 

suis fratribus pietate et eruditione 

praestantibus, brevi tantum profecit, ut 

universum fere populum Tanchelini 

cujusdam mirae subtilitatis 

sacramentariam haeresi graviter 

infectum ad depravatum, expulsis 

ignorantiae tenebris, ab errore ad lumen 

veritatis reduxerit.  

 

DIE XVII. JULII 

In Dominica sit oficium ut ordinatur. 

Alias de 7. Die infra Octavam S.P. 

Norberti. Pars aestivalis. Cel. 3. 

Lectionum. In Sabb. Lect. II. Et III. 

Rogatus tandem. Porro in sublimi.  

 

DIE XVIII. JULII 

In Octavam B. P. Norberti, 

maiusduplex. 

Ad Vesp. Omnia ut in primis vesperis 

Festi. Praeter ant. ad Magnif. Et 

orationem, quae dicuntur ut infra. 

Ad Magnificat ant. Norbertus 

Catholicae religionis propagator 

eximius, verae poenitentiae praedicator, 

canonicae ac regularis 

Praemonstratensium disciplinae 

institutor egregius, Praesul a Deo 

distinatus antequam natus, quae docuit 

in sermone consummavit in opere. 

 

Oratio: Excita, Domine, in 

Ecclesiam tuam Spiritum, cui beatus 

Norbertus confessor atque pontifex 

servivit; ut eodem nos repleti, 

studeamus amare quod amavit, et opere 

exercere quod docuit. Per Dominum. In 

unitate eiusdem. 

 

In secundo Nocturno 

De vita sancti Patris Norberti 

 

Lectio IV. Adveniente igitur die quo 

placuit virof Dei indicare electionem, 

advocatis fratribus quos secum habebat, 

electo ait: Tu mihi succedis electione 

fratrum in domo paupertatis nostrae. 

Cui Hugo: Vadam, inquit, quoniam 

jubes et considerabo misericordias 

Domini; tibi enim ac Deo imprimis 

necesse est obedire. Tum Pater 

Norbertus: Vade, inquit, confidenter; 

manus enim Domini usque in finem 

tecum erit. Qua benedictione datam 

electus recessit, duobus adjunctis sociis, 

quorum unum, ex praecepto Viri Dei, in 

Floreffiensi, alterum in Antverpienum 

Ecclesiam Superiorem ordinavit. 

Consecratus autem et confirmatus Hugo 

ab Episcopo Laudanensi, noluit fratrum 

suorum turmas intra unius 

Praemonstrati ambitum cohibere: sed 

(procurante Norberto Patre) novas duxit 

fratrum colonias, novas Ecclesias 

aedificare coepit: ac postmodum ita 

crevit Ordo, divinam adjuvante gratiam, 

ut centum et plures Abbates ex diversis 

partibus ad Capitulum generali (quod 

singulis annis fieri praeceperat 

Norbertus) ipsius Hugonisf temporibus 

convenirent. 

R. Deposita. 

 

Lectio V. Indicto autem Rhemis 

Concilio ab Innocetio secundo, adfuit et 
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vir Dei, Norbertus, qui omnia Ecclesiae 

suae privilegia, omnes constitutiones 

Pontificio diplomatae iterum confirmari 

curavit. Finito demum Concilio ad 

Sedem suam revertitur: ubi varias paulo 

post, easque gravissimas molestias ac 

persecutiones anno pontificatus sui 

tertio pertulit. Quinque vero alios, quos 

in eam functione complevit, magnam 

deinceps tranquilitatef ac fructu 

animarum uberrimo exegit. Bonos 

incredibili amore complectebatur: 

Schismaticos etř sanctae Ecclesiae 

perturbatores comprimebat: pauperes, 

orphanos, viduasque singulari 

patrocinio tuebatur, et largam manu 

sustentabat: cunctis denique affabilem 

se et comem praebebat. Quare et 

nominis famam et bono odore virtutum 

ejus longius in dies sese diffundente, 

Ltharius rex eum a consiliis adhibere 

voluit, ejusque hortatu lfmaxima regni 

negotia gerere, et ejus ministerio panis 

caelestis dulcedina quotidie recreari. 

Cui et Norbertus spiritu prophetico 

insignem illam Vindeliae urbis 

Augustae seditionem ac rebellionem 

praedixit.  

R. Potestate praedicandi. 

 

Lectio VI. Vocatus postea ab 

Innocentio summo Pontifice ad 

propulsandum Romam Petrum Leonem 

per vim instructum, una cum rege 

Lothario et Christianis principibus in 

urbem venit: moxque Innocentius Papa 

invetis hostibus Sedem recuperavit. Quo 

negotio feliciter peracto Vir sanctus 

Parthenopolim civitatem suam reversus 

est: ubi non multo post gravi aegritudine 

correptus, ac per menses quatuor 

omnibus viribus exhaustus, Episcopatu 

octo annis fideliter administrato, 

omnibus sensibus integris, adstatibus 

etiam benedictione data, migravit ad 

Dominum anno salutis millesimo 

centesimo trigesimo quarto, octavo Idus 

Junii. Corpus ejus diebus multis 

inhumatum, propter contentionem quae 

inter Canonicos Catedralis Ecclesiae et 

Canonicos beatae Mariae, de loco 

sepulturae ejus orta fuerat, in maximis 

aestatis caloribus ab omni corruptione et 

foetore illaesum permansit: tandemque 

jubente Lothario Imperatore ante altare 

sanctae Crucis, in medio Monasterii 

beatae Mriae, sepultum est: Inde post 

annos aliquot, ut tanti Patris memoria 

perpetuo in oculis suorum versaretur, in 

Chorum translatum, ibique tumulo 

admodum honorifico reconditum. 

R. Quasi turba. 
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Texty pro Přenesení sv. Norberta 

Ad Vesperas 

 

Ad Magnificat Antiphona 

Norbertus Catholicae Religionis 

propagator eximius: Verae poenitentiae 

praedicator; Canonicae ac regularis 

Praemonstratensium disciplinae 

institutor egregius, Praesul a Deo 

destinatus antequam natus: quae docuit 

in sermone, consummavit in opere, 

alleluja. 

 

Oratio 

Omnipotens sempiterne Deus, qui es 

gloriosus in Sanctis tuis, et eorum nobis 

intercessione placabilis, da nobis hodie 

sancti Norberti Confessoris tui atque 

Pontificis Translatione laetantibus, 

meritis ipsius et precibus, ad regni tui 

gloriam triumphata morte feliciter 

pervenire. Per Dominum. 

 

Ad Matutinum 

 

Lectio 1, De libro Genesis, cap. 49 

Vocavit autem Jakob filios suos, et 

ait eis: Congregamini, ut annuntiem 

quae ventura sunt vobis in diebus 

novissimis. Congregamini, et audite filii 

Jacob, audite Israel patrem vestrum. 

Omnes hi in tribubus Israel duodecim: 

haec locutus est eis pater suus, 

benedixitque singulis, benedictionibus 

propriis. Et praecepit eis, dicens: Ego 

congregor ad populum meum: sepelite 

me cum patribus meis in spelunca 

duplici, quae est in agro Ephron Hethaei 

contra Mambre in terra Chanaan, quam 

emit Abraham cum agro ab Ephron 

Hethaeo in possessionem sepulchri. Ibi 

sepelierunt eum, et Saram uxorem ejus: 

ibi sepultus est Isaac cum Rebecca 

conjuge sua: ibi et Lia condita jacet. 

Finitisque mandatis, quibus filios 

instruebat, collegit pedes suos super 

lectulum, et obiit: apposigtusque est ad 

populum suum.  

R. Dum vir Dei juvenis paternis 

divitiis affluens, magna saeculi vanitate 

ac pompa vitam traduceret, et quadam 

die uno secum assumpto puero ad 

vicum Freden properaret, subito 

densantur nubes, micant fulgura, terrent 

homem tonitrua * Vocem servi 

monentis audit: Norberte quo vadis? 

Alleluja. 

Manus enim Domini valida est 

contra te, ideo durum tibi est contra 

stimulum calcitrare. * Vocem servi 

 

Lectio 2, De libro Genesis, cap. 50 

Quod cernens Joseph, ruit super 

faciem patris flens et deosculans eum. 

Praecepitque servis suis medicis, ut 

aromatibus condirent patrem. Perterritus 

homo DQuibus jussa explentibus, 

transierunt quadraginta dies: iste quippe 

mos erat cadaverum conditorum: 

flevitque eum Aegyptus septuaginta 

diebus. Et expleto planctus tempore, 

locutus est Joseph ad familiam 

Pharaonis: Si inveni gratiam in 

conspectu vestro, loquimini in auribus 

Pharaonis: eo quod pater meus 
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adjuraverit me, dicens: En morior: in 

sepulchro meo, quod fodi mihi in terra 

Chanaan, sepelies me. Ascendam igitur, 

et sepeliam patrem meum, ac revertar. 

Dixitque ei Pharao: Ascende et sepeli 

patrem tuum sicut adjuratus es. 

R. Perterritus homo Dei, quasi e 

somno evigilans, et foetorem mundi 

despuens, dolore cordis tactus, dixit: * 

Domine, quid me vis facere, alleluja. 

V. Desine a malo, et fac bonum; 

inquire pacem, et persequere eam. * 

Domine. 

 

Lectio 3, De libro Genesis 

Quo ascendente, ierunt cum eo 

omnes senes domus Pharaonis, 

cunctique majores natu terrae Aegypti: 

domus Joseph cum fratribus suis, 

absque parvulis et gregibus, atque 

armentis quae dereliquerant in terra 

Gessen. Habuit quoque in comitatu 

currus et equites: et facta est turbba non 

modica. Veneruntque ad Arcam Atad, 

quae sita est trans Jordanem: ubi 

celebrantes exequias planctu magno 

atque vehementi, impleverunt septem 

dies. Quod cum vidissent habitatores 

terrae Chanaan, dixerunt: Planctus 

magnus est iste Aegyptiis. Et idcirco 

vocatum est nomen loci illius, Planctus 

Aegypti. Fecebrunt ergo filii Jacob sicut 

praeceperat eis: Et portantes eum in 

terram Chanaam, sepelierunt eum in 

spelunca duplici, quam emerat Abraham 

cum agro in possessionem sepulchri ab 

Ephron Hethaeo contra faciem Mambre. 

R. Vir Dei divini amoris zelo 

accensus, et incalescente in praecordiis 

igne Spiritus sancti, * Verbum Dei 

opportune, importune praedicare coepit. 

* Alleluja.  

V. Proferebat enim de thesauro Dei 

nova et vetera, et factus est aliis odor 

vitae in viram, et aliis mortis in mortem. 

* Verbum. Gloria. * Alleluja. 

 

In secundo nocturno 

 

Lectio 4. Ex Surio et Hist. Vitae 

Norbertus, nobilissimis parentibus 

natus, adolescens liberalibus disciplinis 

eruditus, in ipsa postea Imperatoris aula, 

spretis mundi illecebris, Ecclesiasticae 

militiae adscribi voluit. Sacris initiatus, 

rejectis mollibus ac splendidis vestibus, 

pellicea melote indutus, praedicationi 

verbi Dei se totum dedit. Abdicatis 

Ecclesiasticis proventibus satis amplis, 

et patrimonio in pauperes erogato: 

semel in die sub vesperam solo cibo 

quadragesimali utens, nudisque pedibus, 

et lacera veste sub brumali rigore 

incedens, mirae austeritatis vita mest 

aggressus. Potens igitur opere et 

sermone innumeros haereticos ad fidem, 

peccatores ad poenitentiam, dissidentes 

ad pacem et concordiam revocavit. 

R. Deposita rerum temporalium 

sarcina et pauperibus Christi erogata; * 

Abnegans semetipsum arctiori tramite 

Christum secutus est, alleluja. 

V. Pede igitur nudo, et tunica cilicina 

pallio poenitentis indutus incedebat. * 

Abnegans. 
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Lectio 5. 

De Germania in Galliam veniens, 

obtenta primum a Gelasio Secundo 

Pontifice praedicandi facultate, multos 

in Belgio ad viam salutis reduxit: 

Deinde vero in Concilio Rhemensi a 

Callisto Papa, qui eum asciverat, ob 

Apostolicarum virtutu Gratiam, egregie 

commendatus Bartholomaeo 

Laudunensi Episcopo, ut ei locum ad 

commanendum deligeret: 

Praemonstratum, ubi erat in saltu parva 

sancti Joannis Ecclesia, asperrimo 

horridoque situ, ex divinae 

designationis monito expetiit et accepit: 

ibique tredecim sociis aggregatis, 

Praemonstratensem Orddinem instituit, 

divinitus accepta per visum regula a 

sancto Augustino. Cum vero ejus fama 

sanctitatis in dies magis augeretur, ac 

plurimi ad eum quotidie discipuli 

convenirent, idem Ordo ab Honorio 

Secundo, aliisque summis Pontificibus 

confirmatus, ac pluribus ab eo 

monasteriis aedificatis, mirifice 

propagatus est. 

R. Potestate praedicandi verbum Dei 

ubique a summo Ecclesiae Praesule sibi 

data, * Nec aspera hiems, nec inedia, 

nec corporis lassitudo eum a sancto 

praedicationis proposito avocare potuit, 

alleluja, alleluja.  

V. Rediens autem vir Dei cum 

exultatione, manipulos sementis Christi 

ad Praemonstratae paupertatis suae 

domicilium portabat. * Nec.  

 

 

 

Lectio 6. 

Antverpiam accersitus, in ea urbe 

Tanchelini nefariam Haeresim 

profligavit. Prophetico spiritu et 

miraculis claruit. Archiepiscopus 

tandem (licet reluctans) 

Magdeburgensis creatus, Ecclesiasticam 

disciplinam, praesertim coelibatum, 

constanter propugnavit, Rhemis in 

Concilio Innocentium Secundum 

egregie adjuvit: et Romam cum aliis 

Episcopis profectus, schisma Petri 

Leonis compressit. Postremo vir Dei 

meritis et Spiritu sancto plenus, 

Magdeburgi obdormivit in Domino, 

anno salutis millesimo centesimo 

trigesimo quarto, die sexta Junii. Corpus 

ejus in monasterio suo Beatae Mariae 

Magdeburgensis sepultum est. Ibi sacra 

ejus ossa anno sexcentesimo vigesimo 

sexto supra millesimum sub altari 

sanctae Crucis integra reperta, in 

Doxanense Monialium Ordinis 

Coenobium sunt delata. Inde sequenti 

anno maxima pompa regioque apparatu, 

incredibili totius Cleri populique 

acclamatione Pragam translata, in 

Ecclesia Montis Sion, Ordinis sui, sexto 

nonas Maii honorificentissime 

collocantur, et ex eo inter primos regni 

Bohemici caelestes patronos omnium 

suffragiis Sanctissimus Pater Norbertus 

adscriptus est. 

R. Quasi turba exaltabat vocem 

suam, annuntians populo gravi 

iniquitate scelera ejus; * Et quod 

praedicabat ore opere complebat: signis 

et virtutibus confirmabat, * Alleluja, 

alleluja, alleluja. 



 

88 

V. Catervatim fluebant populi, 

ejusque monitis resipicebant, et 

discordes ad condordiam redibant, * Et 

quod. Gloria. * Alleluja. 

 

Homilia S. Gregorii Papae in 

Evangelium. Homo peregre. xlv. 

R. 7. Quaerebat locum aptum vivendi 

et ambulandi in via Dei, in qua alius sic, 

alium sic ibat: * Vallem 

Praemonstratam inveniens, exclamat: 

Hic locus est quem elegit nobis 

Dominus, alleluja, alleluja, alleluja. 

V. Erat enim locus asperrimus, 

sentibus, et paludibus plenus, in spem 

tamen contra spem habitationi 

commodum speravit. * Vallem ergo. 

R. 8. Corpora sanctarum undecim 

millium Virginum, Gereonis, ac duorum 

Euvaldorum, indicto Praemonstrati et 

Coloniae fratribus jejunio, * Ad 

patrocinium suae Praemonstratae 

Ecclesiae invenit, alleluja. 

V. Beatus ille servus, cui revelata 

sunt sanctorum et sanctarum corpora. * 

Ad patrocinium. 

R. 9. Domi et foris daemonum 

obsessiones in Nomine Jesu destruit; in 

Paschate Herbipoli caecam mulierem 

sibi oblatam exsufflando illuminat, 

insidias hostium cavet: aemulorum 

cachinnos dissimulat, saevientis populi 

et cleri mortis comminationes spernens, 

Gratia Dei victor evasit. * Alleluja. 

V. Erat enim fide constantissimus, et 

spe robustissimus, charitate 

ferventissimus, et vitae regulari 

augendae intentissimus. * Gratia Dei. 

Gloria Patri. *Alleluja. Te Deum. 

V. Sacerd. Ora pro nobis beatae 

Pater Norberte, alleluja. 

R. Ut digni efficiamur 

promissionibus Christi, alleluja. 

 

Oratio 

Omnipotens sempiterne Deus, qui es 

gloriosus in sanctis tuis, et eorum nobis 

intercessione placabilis, da nobis hodie 

sancti Norberti Confessoris tui atque 

Pontificis translatione laetantibus, 

meritis ipsius et precibus ad regni tui 

gloriam, triumphata morte, feliciter 

pervenire. Per Dominum. 
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Hic est electum vas 
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Zde je vyvolená nádoba 

 

 


