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Po 1989 r. norbertanie wrócili do swojego domu…

I do dnia dzisiejszego Strahov jest ich siedzibą. Zakonników nie przepędziły pogorzeliska,
wojny… a komuna. W latach 1950-1989 klasztor był zamknięty.

Pod koniec XVIII w., za panowania cesarza Józefa II Habsburga, doszło do wielu reform w
różnych dziedzinach życia. Zmiany dotyczyły administracji, sądownictwa, wojska, jak i kościoła.
Reformy te nazwano józefińskimi. Bardzo prawdopodobne, że strahovski klasztor zostałby na
mocy ustaw zamknięty. Jednak dzięki przekształceniu, słynnej dziś, biblioteki w instytucję naukową
norbertanie uniknęli likwidacji swojego domu zakonnego.

Po 1648 r. klasztor splądrowała armia szwedzka, po obławie której znowu go odrestaurowano
i rozbudowano, tym razem w stylu barokowym . I wyniki tej pracy możemy podziwiać do dzisiaj.

W 1627 r. do norbertańskiej świątyni sprowadzono szczątki św. Norberta, które przechowywane
były dotąd w klasztorze Norbertanów w Magdeburgu. Dla zakonników był to ogromny zaszczyt.

W 1258 r., po pożarze, klasztor został odbudowany w stylu gotyckim. Na przełomie XVI i XVII w.
go rozbudowano.

Prace nad budową szły bardzo szybko, po czterdziestu latach od lokacji stał już trzynawowy
kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz budynki klasztorne. W owym czasie
była to największa romańska budowla w Czechach.

Dom zakonny założony został w 1140 roku na regule benedyktyńskiej, ale jeszcze w tym samym
roku zmieniono go na klasztor norbertanów. Był on pierwszą siedzibą tego zgromadzenia na
terenie Czech. Biskup Ołomuńca, Jindřich Zdík, wraz z królem Czech, Władysławem II
Przemyślidem, ulokowali klasztor przy drodze kierującej do Zamku Praskiego.

HISTORIA KLA SZTORU

Z centrum miasta dojedziemy tramwajem nr 22
- przystanek Pohořelec

Na teren klasztoru dostać się możemy na kilka
sposobów:
‣ od północy - główną bramą znajdującą się przy ul.
Pohořelec
‣ od wschodu - od Malej Strany wspinając się
najpierw ulicą Úvoz, a później przechodząc przez
ogrody strahovskie
‣ od południa - od wzgórza Petřín dróżką
Strahovské nádvoří

Klasztor na Strahovie jest kompleksem barokowych budynków znajdującym się w zachodniej
części Hradczan. Na wschód od monastyru mieści się Praski Hrad , natomiast na południe
- wzgórze Petřín .
Zakonu posiada kilka dziedzińców, wokół któr ych usytuowano dom zakonny, bazylikę
Wniebowzięcia Marii Panny oraz zabudowania klasztornej biblioteki z Salą Filozoficzną
i Salą Teologii . Znajdziemy tu również browar klasztorny, restaurację oraz Muzeum Miniatur.
Monastyr ma wspaniałe usytuowanie, tuż pod nim mieści się punkt widokowy na całą Pragę.
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