900. VÝROČÍ PREMONSTRÁTSKÉHO ŘÁDU
příležitostná písmenová poštovní známka

Datum vydání:

25. 11. 2020

Nominále:

zastoupeno písmenem „B“, které odpovídá ceně za vnitrostátní
obyčejné psaní – standard do 50 g v ekonomickém režimu
dodání dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním
znění – ke dni vydání 19 Kč

Výtvarný návrh:
Rytina FDC:
Rozměr obrazu známky:
Tiskové listy:
Způsob tisku známky:
Způsob tisku FDC:

Eva Hašková
Martin Srb
40 x 23 mm
á 50 ks známek v nákladu 500 000 ks
plnobarevný ofset
ocelotisk z ploché desky v nákladu 4 900 ks

Námět známky:

podobizna sv. Norberta s monstrancí v pozadí
Svatý Norbert z Xantenu byl německý kněz a zakladatel
premonstrátského řádu. V roce 1115 do Norberta při jízdě na
koni udeřil blesk a srazil jej na zem. Při pádu Norbert uslyšel
hlas kárající ho za jeho dosavadní světský život, což ho
přimělo, aby se obrátil na hlubokou víru. Dal se vysvětit na
kněze a stal se potulným kazatelem. V roce 1120 se spolu s
několika následovníky usadil na pustém místě v
severovýchodní Francii, později zvaném Prémontré. Toto
společenství se stalo základem premonstrátského řádu. O šest
let později byl Norbert jmenován arcibiskupem v Magdeburku,
kde také po několikaletém působení zemřel. Roku 1215 byl
prohlášen za blahoslaveného a v roce 1582 svatořečen. Když se
Magdeburg přiklonil k protestantství, získal strahovský opat
Kašpar z Questenberka ostatky světce pro Prahu. Tělo bylo ve
slavném procesí na přelomu roku 1626 a 1627 přeneseno na
Strahov, a tak byl Strahovský klášter povýšen na prvořadé
evropské centrum premonstrátského řádu. Opat pro náhrobek
vyčlenil novou kapli a dal zbudovat stříbrnou mříž s knížecí
korunou. Do strahovské baziliky objednal v dílně malíře Jana
Jiřího Heringa cyklus 10 obrazů se scénami ze života, zázraků
a smrti sv. Norberta. Pražští premonstráti si také na papeži
vymohli, aby zakázal ze světcových kostí odebírat relikvie, což
bylo dodržováno až do 19. století. Sv. Norbert bývá jako jediný
světec zobrazován s monstrancí.

Námět FDC:

pohled na baziliku Nanebevzetí Panny Marie

Kat.č.
1102

Nominále
B

Česká pošta, s.p. – PostFila


19,00
10,00

FDC
35,00

