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Pôvod mena: zo staronem. Nord – sever a beraht – 
slávny, žiarivý, jasný; slávny severan. Norbert sa 
narodil okolo r. 1082 v Xantenu, v severnom Porýni. 
Bol subdiakonom a kanonikom v Xanten. Keď žil 
na dvore arcibiskupa Kolína Fridricha II. a cisára 
Henricha V., viedol svetský život. V r. 1115 počas 
búrky takmer zahynul pri údere blesku. Táto udalosť 
spôsobila zmenu v jeho živote. Vstúpil k benediktínom 
a robil pokánie. Zriekol sa hodnosti i cirkevných 
majetkov. Po prijatí kňazskej vysviacky začal pracovať ako putovný kazateľ. 
V r. 1120 založil rehoľu podľa pravidiel sv. Augustína v Prémontré 
severozápadne od Remeša (Francúzsko). Vyznačuje sa zvlášť úctou 
k Najsvätejšej oltárnej sviatosti. Od r. 1126 bol arcibiskupom Magdeburgu, 
kde pracoval na obnove Cirkvi. Plnil aj povinnosti kancelára ríše. Zásadnosť 
a prísnosť biskupa Norberta sa stali dôvodom nepokojov, v dôsledku nich 
opustil mesto. Zomrel 6. júna 1134 v Magdeburgu. Kanonizovaný bol v r. 
1582. Jeho telo počas tridsaťročnej vojny (1618 – 1648) preniesli 
do Strahovského kláštora v Prahe, kde je doteraz. Je jedným z patrónov Prahy, 
rehole premonštrátov mužskej i ženskej vetvy, členov tretieho rádu, ako aj 
všetkých spoločenstiev súvisiacich s jeho menom. V ikonografii je zobrazený 
v biskupskom oblečení, v mitre, s krížom v ruke. Jeho atribútmi okrem iného 
sú: anjeli s mitrou, diabol pri nohách, palmová ratolesť, kalich, model kostola, 

monštrancia, pavúk. 
Osemsmerovka s tajničkou: 
ARCIBISKUP, AUGUSTÍN, 
CISÁR, EVANJELIUM, 
FRANCÚZSKO, KALICH, 
KANCELÁR, KANONIK, 
KAPITULA, KAZATEĽ, 
KLÁŠTORY, LÁSKA, 
MAGDEBURG, MITRA, 
MONŠTRANCIA, NEMECKO, 
PANNAMÁRIA, PAVÚK, 
POHANSTVO, PRAHA, 
PRAVDA, PRÉMONTRÉ, 
REMEŠ, VIERA, XANTEN, 
ZAKLADATEĽ, ÚCTA, ŽIVOT 

O pavúkovi 
Pavúk je drobný živočích s pomerne veľkým okrúhlym mäkkým telom 
a s dlhými nohami, ktorý vylučuje zvláštnu tekutinu a pletie z nej pavučinu. 
V okrúhlom výklenku krypty bol oltár, na ktorom Norbert často slúžil svätú 
omšu. Raz sa stalo, že mu po pozdvihovaní padol do kalicha veľký pavúk. 
Norbert sa preľakol, veď prehltnúť ho znamenalo istú smrť. V tých časoch sa 
totiž pavúky považovali za veľmi jedovaté. Čo teraz robiť? Norbert preto dlho 
neváhal, nech sa stane Božia vôľa. Pozdvihol kalich a prehltol pavúka aj 
s predrahou Krvou. Prítomní si asi nič zvláštne nevšimli, a tak si Norbert 
po skončení svätej omše pokľakol pred oltárom Pána, aby takto veľkodušne 
obetoval Bohu svoj život na dôkaz úcty. Bol šťastný, že môže prinášať 
najcennejšiu obeť ako dôkaz svojej úcty a lásky ku Kristovej Krvi. Ale Pán 
rozhodol inak. Keď sa mu už zdalo, že začína pociťovať účinok jedu, v tom 
momente kýchol a živý pavúk mu nosom vyletel von. 
Pavučina – úloha: 
Vietor potrhal krásnu 
pavučinu. Pomôž ju 
pavúkovi opraviť: 
ceruzkou doplň všetky 
potrhané vlákna. 
Obrázok vyfarbi. 
Predsavzatie: 
Budem často 
prichádzať do kostola 
na adoráciu – vojdem 
do kostola a v tichu sa 
budem klaňať Ježišovi 
v Eucharistii. 
 Pri pohľade 
na pavúka alebo 
pavučinu si 
spomeniem 
na sv. Norberta 
a na zázrak, ktorý sa 
mu stal pri slávení sv. 
omše. 


