Monasterium aneb Nebojte se klášterů!

Úkol:
V kapitulní síni si přečtěte jednu kapitolu z Řehole sv. Benedikta, stejně jako to činí mniši po celá
staletí. Řehole sv. Benedikta je rozdělena podle dat v roce, na každý den je určena konkrétní pasáž.
V každém klášteře se tedy ve stejný den čte stejná část. Celou řeholi přečtou mniši třikrát do roka.
Pokud chcete pasáž připadající na váš den, je nutné zalistovat tištěnou verzí řehole.

1. kapitola Řehola sv. Benedikta
Druhy mnichů
Jak známo, existují čtyři druhy mnichů.
Za prvé to jsou cenobité,
kteří žijí v klášteře
a bojují pod řeholí a opatem.
Dalším druhem jsou anachorité neboli poustevníci,
kteří už v řeholním životě nejsou horliví začátečníci,
ale prošli všednodenními zkouškami v klášteře.
S pomocí mnoha lidí se naučili bojovat proti ďáblu,
v šiku bratří se dobře vycvičili k boji v samotě.
Jsou jistí a jsou schopni s Boží pomocí bojovat
proti špatnostem těla i myšlenek
vlastními silami, bez opory druhého člověka.
Třetím pak, velmi nízkým, druhem jsou sarabaité.
Nejsou vytříbeni jako zlato v ohni žádnou řeholí
ani školou zkušenosti,
nýbrž jsou měkcí jako olovo.
Svými skutky dosud věrně slouží světu
a svou tonsurou zjevně obelhávají Boha.
Po dvou, po třech či jednotlivě se bez pastýře uzavírají
ne do ovčinců Páně, nýbrž do svých vlastních,
kde je jim zákonem jen uspokojování vlastních choutek.
Cokoliv si usmyslí nebo vyberou, to prohlašují za svaté,
a co nechtějí, to pokládají za nedovolené.
Čtvrtým druhem jsou mniši zvaní gyrovagové.
Tráví celý svůj čas přecházením z jednoho kraje do druhého
a nechávají se tam v celách po tři, čtyři dny hostit.
Věční, nikde neustálení tuláci, otroci svévole a lákadel hrdla,
ve všem daleko horší než sarabaité.
O přeubohých mravech všech těchto mnichů
je lépe mlčet než mluvit.
Nechme je tedy
a s pomocí Páně přistupme
k uspořádání všeho pro statečné cenobity.

