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Medailón svätého Benedikta

 Symbolom Rádu sv. Benedikta je kríž s písmenami C-S-P-B, teda „Crux sancti 
patris Benedicti“ = „Kríž svätého otca Benedikta“.
 Nad krížom je heslo rehole „PAX“ = „Pokoj“. Na jeho ramenách je skrátené: 
„Crux Sacra Sit Mihi Lux“ = „Svätý Kríž nech mi je svetlom“ a „Non Draco Sit Mihi 
Dux“ = „Drak (diabol) nech nie je mi vodcom“.
 Na okraji sú začiatočné písmená exorcizmu: „Vade Retro Satana, Numquam 
Suade Mihi Vana - Sunt Mala Qua Libas, Ipse Venena Bibas“ = „Choď preč satan, 
nezvádzaj ma k márnostiam - to, čo mi nahováraš je zlé, sám si vypi svoje jedy“.
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Kláštor Premenenia Pána v Sampore
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Kamaldulský a benediktínsky mních

BENEDIKTÍNI
Benediktíni sú katolíckym mníšskym 
rádom, ktorý založil sv. Benedikt. V úsilí 
„aby bol vo všetkom oslávený Boh,“ zohrali 
významnú úlohu pri utváraní kresťanskej 
Európy a v súčasnosti sú rozšírení po celom 
svete.

Za čo vďačíme benediktínom
Svätého  Benedikta  (cca  480-547) 
považujeme za najvýznamnejšiu postavu v 
dejinách kláštorného života v západnej  
Európe. So svojimi mníchmi zachránil 
Európu pred všeobecným úpadkom.
 Mnísi premenili divočinu na kultivovanú 
krajinu. Odvodňovali močiare a klčovali 
lesy, čím vytvárali úrodné polia. Jednotlivé 
kláštory  boli  aj  poľnohospodárskymi 
vysokými školami. 
 Boli známi aj technickou vyspelosťou. 
Ťažili  soľ,  olovo,  železo,  venovali  sa 
metalurgii, sklárstvu, kovovýrobe. Ich 
kláštorné „know-how“ sa postupne rozšírilo 
do celej Európy.
 Niektorí sa zaoberali aj odpisovaním 
rukopisov, náboženských i svetských. Táto 
práca a jej vykonávatelia požívali osobitnú 
úctu. Mnísi si cenili antické dedičstvo 
a vďaka nim sa zachovalo.
 V  kláštoroch  sa  poskytovalo  aj 
vzdelanie. Zakladali školy všade kam prišli. 
Položili aj základy univerzít. Boli mysliteľmi 
a filozofmi svojej doby a ovplyvnili politické 
i náboženské uvažovanie. 
 Regula predpisovala, aby poskytovali 
pohostinnosť  v  čo  najväčšej  miere. 
Kláštory fungovali ako bezplatné hostince, 
kde našli bezpečné a pokojné miesto na 
oddych cudzinci na cestách, pútnici či 
chudobní.
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Svätý Benedikt

Svätý Benedikt sa narodil okolo roku 480 
v mestečku Nursia v dnešnom Taliansku. 
Doba, v ktorej žil, bola poznačená 
príchodom  barbarských  kmeňov 
a úpadkom rímskej civilizácie, teda 
rozpadom  a  zánikom  všetkých 
dovtedajších spoločenských štruktúr. 
V snahe slúžiť Bohu, sa vydal cestou 
pustovníckeho života. Okolo rokov 525-
530 založil na vrchu Montecassino  kláštor, 
kde aj v zomrel. Na sklonku svojho života 
zostavil Regulu rádu, ako svoj duchovný 
testament. Tá je ovocím jeho životnej 
múdrosti.

Benediktíni na Slovensku
Benediktíni sa na Slovensku usadili už pred 
misiou sv. Cyrila a Metoda. V pol. 9. stor. 
postavili kláštor na Zobore a roku 1075 bolo 
založené opátstvo v Hronskom Beňadiku.  
V  roku  2010  „čierni  mnísi“  otvorili  nový 
kláštor Premenenia Pána v Sampore.
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Regula Rádu sv. Benedikta
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Kláštorný kostol 

v Hronskom Beňadiku
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