
Otcem Evropy

-  myslíme  západní  a  moderní  (křesťanské),  nazval  svatého
Benedikta papež Pius XII. Proč?

Se svými žáky na vrchu Montecassino vybudoval v letech 529-532
klášter, z něhož později vyzařovala živá víra i křesťanská kultura do celé
Evropy. Při každém dalším klášteře totiž byla  škola pro místní děti.

Jeho radu k vytvoření duchovní rovnováhy člověka připomíná kříž,
zvedající se nad pluhem: modlitba má být úkolem a práce modlitbou.

Benedikt  se  narodil  jako  dvojče  sestry  Scholastiky  roku  480,
matka Abundancia  při  porodu zemřela;  otec  Euprob šlechtic,  svěřil  děti
pěstounce.

Vzhledem k nadprůměrnému intelektu a dík vznešenosti rodiny byl
poslán na vyšší studia práv do Říma. Se školou byl spokojen, ale už ne s
morálkou římských studentů. Odešel do kopcovitého kraje u Subiaca. 

Po třech letech života v samotě navázal kontakt s mnichem, od nějž
dostal hábit a který mu občas přinášel jídlo. 

V kopcích Subiaca pak vzniklo dvanáct nových malých mnišských
společenství, která se podřizovala Benediktovu vedení.

Vedle obdivu blízkých obyvatel bylo i žárlivé nepřátelství jednoho
kněze,  který intrikami Benediktovo dílo chtěl  zničit.  Benedikt  se s  částí
mnichů vydal jihovýchodním směrem a za místo pro budoucí klášter zvolil
vrch s troskami Jupiterova chrámu nad městem Cassinem.

»Regula Benedicti« se stala základem všech pozdějších klášterů Západu.

Za přední  úkoly určil  rozjímavý život,  společný chór,  vyučování
žáků, manuální práci, zejména obdělávání půdy; heslo ora et labora (modli
se a pracuj) označuje růst lidství skrze modlitbu a tělesnou/duševní práci.

Při sestavování řehole měl Benedikt na zřeteli východní i západní tradice.

Zprvu byl  pod vlivem východních  vzorů  egyptských a  syrských
poustevníků.  K  tomu  se  přidalo  pojetí  mnišského  života  podle  Basila
Velikého.  Vyloučil  toulavý život  i  izolovanou askezi  zaměřenou jen  na
sebe.



Po  dobudování  kláštera  na  Montecassinu  pomohl  i  své  sestře
Scholastice zřídit  klášter na úpatí  téže hory. Papež Pavel VI. ho 24. 10.
1964 při návštěvě Monte Cassina vyhlásil za patrona Evropy. 

Z řádu benediktinů vzešlo do osmnáctého století  42 papežů, 200
kardinálů, 6 000 arcibiskupů a biskupů. Velké množství světců i významní
učenci a spisovatelé. Kdo by neznal Břevnov, arciopata Anastáze Opaska?
A kdo ví, že benediktýni k nám přivedl první český biskup sv. Vojtěch?

sv. Benedikt na schodišti kláštera Monte Cassina



 Benedikt léčí muže s kožní chorobou


