
SLÁVENIE JUBILEA 900 ROKOV RÁDU PREMONŠTRÁTOV 
 

 

Prvou adventnou nedeľou začal rehoľný Rád premonštrátov oslavy  
900. Jubilea svojho založenia sv. Norbertom  

 

          Počas celého roka 2021 si budú premonštráti a premonštrátky 
naprieč celým svetom pripomínať 900. jubileum jedinečnej chvíle, 
kedy sv. Norbert spolu so svojimi druhmi zložili rehoľné sľuby vo 
francúzskom mestečku Prémontré. 

RÁD PREMONŠTRÁTOV NA SLOVENSKU  

Jasovské opátstvo ako jediné premonštrátske opátstvo na 
Slovensku, chce túto radosť zdieľať so širokým okruhom ľudí. 
Preto okrem duchovného programu čaká na všetkých, ktorí sa 
rozhodnú svojou účasťou podporiť tieto významné oslavy i bohatý 
kultúrny program. 

               MOŽNOSŤ ZÍSKANIA ÚPLNÝCH ODPUSTKOV  
          V súvislosti s Jubileom Apoštolská penitenciária udelila veriacim 

možnosť získania úplných odpustkov pre duše v očistci a to od 
1. adventnej nedele 2020 (29. novembra) do sviatku 
Krstu Pána 9. januára 2022. Podmienkou je návšteva chrámu, 
ktorý patrí reholi premonštrátov alebo je v správe rehole 
premonštrátov, sviatosť zmierenia, sväté prijímanie a modlitba na 
úmysel Svätého Otca.  

 

 

Spiritualita sv. Norberta 

Základnými stĺpmi premonštrátskej spirituality sú tri latinské slová 

CONTEMPLATIO - COMMUNIO – ACTIO. 

Pojem „ kontemplácia“ zahŕňa v sebe niečo, čo bolo základným znamením ranného mníšstva. Ide o 
priame zameranie na Boha, hľadanie cesty k nemu ako k poslednému a základnému cieľu života 
skrze modlitbu, adoráciu, bohoslužbu, hľadanie Boha v spolubratoch a spolusestrách, ktorí sú nám 
daní a s ktorými zdieľame život, či v ostatných ľuďoch, ku ktorým sú premonštráti poslaní - v duchu 
svojho apoštolátu (príkladom v takomto hľadaní môžu byť napríklad traja mudrci, vydávajúci sa za 
novonarodeným kráľom, zo známeho evanjeliového príbehu). 

Druhým základným prvkom premonštrátskej spirituality je „bratstvo“. Premonštráti nachádzajú svoj 
návod k životu v spoločenstve bratov v Regule sv. Augustína, ktorá hneď na úvod zdôrazňuje jednu 
myseľ, jednu dušu a jedno srdce v Bohu. Spoločný bratský život vychádza z hlbokého spojenia s 
Kristom ako naším bratom : „Lebo aj ten, čo posväcuje, aj tí, čo sú posväcovaní, všetci pochádzajú z jedného. Preto 
sa nehanbí volať ich bratmi, keď hovorí: Tvoje meno zvestujem svojim bratom a uprostred zhromaždenia budem ťa 
velebiť“  ( Hebr 2,11-12 ).  

Pojem „ actio “ označuje misijnú zložku premonštrátskeho života. Pápež Benedikt XVI., pri 
príležitosti 75. generálneho zhromaždenia únie generálnych predstavených „ o zasvätenom živote 
v Európe“, uvádza, že tak, ako kedysi sv. Pavol na Aeropágu predstavoval Grékom 
„ neznámeho Boha“,  tak sa aj rehoľníci majú stať aktívnymi v dnešnom svete. Aj zakladateľ 
premonštrátskej rehole, sv. Norbert, po svojom obrátení v roku 1115 sa stále viac venoval neúnavnej 
kazateľskej činnosti, kamkoľvek prišiel. Pri svojej misijnej činnosti precestoval takmer pol Európy a 
najmä vďaka tomu je dnes Rád zastúpený na všetkých kontinentoch. 

 

 


