
Vitráž sv. Benedikta z Nursie a sv. Scholastiky 

Po poslední stavební úpravě, kdy chodby kolem rajského dvora získaly dnešní podobu, byly roku 

1913 do východních a západních dveří vedoucích do rajského dvora nákladem P. Er  nesta (Ar  nošta) 

Carla (Karla) Gřivnackého OSB (* 8. října 1836 Koloredov + 17. ledna 1915 Brno) - profesora teologie 

v. v. pořízeny dvě vitráže. 

Vitráž sv. Benedikta z Nursie (* kolem 480 Norcie + 21. března 545 Montecassino) - zakladatele 

Benediktinů (s krkavcem odnášejícího v zobáku chléb, jímž ho chtěli spolubratři otrávit) a jeho sestry 

(dvojčete) sv. Scholastiky (* kolem 480 Norcie + kolem 542 Montecassino) - zakladatelky Benediktinek 

(s holubicí = její duší vznášející se k nebi) byla původně vsazena v západních dveřích. 

 „Sv. Benedikt se spolu se svou sestrou sv. Scholastikou scházívali vždy jednou v roce k duchovním 

rozhovorům v blízkosti Benediktova mnišského kláštera. - Při schůzce roku 542 prosila Scholastika 

svého bratra, aby u ní zůstal déle než obvykle a rozmlouval s ní o radostech nebe. Benedikt odmítl a 

Scholastika ve své beznaději prosila Boha o pomoc. Bůh ji vyslyšel a učinil, že se náhle strhla prudká 

vichřice a po ní prudký liják, takže Benedikt byl nejenom nucen zůstat, ale stal se tak svědkem 

náhlého úmrtí Scholastiky, o němž prohlásil: Viděl jsem, jak se její duše vznáší k nebi v podobě 

holubice.“ 

Na dvou stránkách „Regule Benedicti - Řehole Benediktovy“, které drží v rukou sv. Benedikt z Nursie, 

je možné číst latinský text ze začátku tzv. prologu, jenž v překladu zní: „Naslouchej, synu, mistrovu 

učení, nakloň k němu ucho svého srdce, a k čemu tě laskavý otec nabádá, to rád přijmi a uveď ve 

skutek, aby ses v namáhavé poslušnosti vrátil k tomu, od něhož ses vzdálil zahálčivou neposlušností. 

Obracím se nyní na tebe, kdo se zříkáš vlastí vůle, a chtěje sloužit ve vojsku Krista, Pána a pravého 

Krále, chápeš se mocných zbraní poslušnosti.“ 

Po dlouhých létech chátrání bylo dochované a již dávněji ze západních dveří demontované torzo 

vitráže na přelomu let 2013/2014 díky finančních darů bratří a příznivců kláštera v celkové výši 82.000 

Kč zrestaurováno, o chybějící části náležitě doplněno a nově vsazeno do východních dveří p. Janem 

Karkem z Cvikova.  
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