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sv. Norbert - (1134); zemský patrón; nemecký šľachtic cisárskeho dvora, ktorý sa stal putujúcim kazateľom; 

založil rehoľné spoločenstvo, ktoré sa riadilo augustiánskymi stanovami, v Prémontré, ktoré sa 

stalo neskoršie známym ako premonstráti; meno vraj pochádza z Norbertovho videnia Panny 

Márie, ktorá mu ukázala miesto ("pré montré"), kde sa má usadiť; 1126 sa stal Norbert 

arcibiskupom v Magdeburgu, kde aj zomrel; ako reformátor narazil v cirkvi na odpor; v 

nemeckom umení zobrazovaný v biskupskom rúchu, s mitrou a barlou; v ruke drží monštranciu 

ako narážku na meno rádu; alebo drží kalich s pavúkom vo vnútri (podľa legendy našiel 

jedovatého pavúka, keď sa pripravoval prijať sviatosť oltárnu; víno nevylial, ale vypil a nič sa mu 

nestalo); démon priviazaný pri nohách Norberta naráža na jeho obrátenie; zobrazovaný ako káže v 

Antverpách pred Tankelinom, ktorý horlil proti kresťanským sviatostiam a kňazstvu a zastával 

názor, že ženy a majetok majú byť spoločné; kult Norberta sa nepodarilo presadiť počas 

protireformácie v Čechách (pozri obrazoborectvo); pozri kresťanskí svätci; zemskí patróni 

 

 
 

Sv. Augustín odovzdáva sv. Norbertovi svoju rehoľu (okolo1140) 
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M. Pepijn: Sv. Norbert (1637) 

 

nordický brakeát - brakeát nordický 

Norf - Narfi 

Norfolk - pozri USA  

 

http://www.yvettedefrance.com/Photos-du-monde/Pays/Norfolk/Norfolk.htm 

 

Noricum - pôvodne keltsko-ilýrske kráľovstvo (pozri Illýria) na strednom Dunaji na prevažnej časti dnešného 

Rakúska; v čase vlády Augusta rímska provincia (pozri barbarikum); po rozpadu Rímskej ríše (r. 

476) súčasť ostrogótskeho kráľovstva (r. 493); pozri Severín Norica 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Noricum 

 

Norimberg - pozri Ježišova kopija, kabinety hrôzy; kníhtlač; Svetová kronika; A. Koberger, G. Pencz, P. 

Flötner, H. Andreae, A. Hirschvogel; Sebaldus, Nemecko 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Norimberg 

 

http://www.yvettedefrance.com/Photos-du-monde/Pays/Norfolk/Norfolk.htm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Noricum
https://sk.wikipedia.org/wiki/Norimberg
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H. Schedel (tlač): Norimberg (drevoryt, 1793) 

 

 
 

J. Amman: Ohňostroje v Norimbergu (rytina, 1570) 
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J. Sadeler I. podľa M. Vos: Pustovník Sebaldus (rytina,  16.st.) 
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J. A. Delsenbach: Pophľad na Barfüßerbrücke a nemocnicu Ducha Svätého  v Norimbergu 

(kolorovaná rytina, 1730) 

 


