Via Benedictina
BROUMOV

Ważnym przystankiem na szlaku klasztorów benedyktyńskich jest miasto o nazwie Broumov.
Znajduje się ono na terenie Czech. Jak mówią stare dokumenty miejsce to 800 lat temu wyglądało
zupełnie inaczej niż dziś i było „krainą straszną w szczerej puszczy”. Właśnie wtedy benedyktyni
otrzymali te ziemie od samego króla i tu postawili swój klasztor. Jego kształt zmieniał się przez wieki.
Dziś mury opactwa kryją wiele tajemnic i prawdziwych skarbów.

Każde pomieszczenie w klasztorach ma
swoją specjalną funkcję i nazwę. Jednym z takich miejsc jest
refektarz, którego nazwa wywodzi się od łacińskiego
słowa reficere, czyli odnawiać. W refektarzu mnisi
gromadzili się, by wspólnie jeść, a tym samym
dostarczać energii swemu ciału i odnawiać siły fizyczne.
Podczas każdego posiłku jeden z braci, zwany lektorem,
czytał pozostałym na głos.
Zasady zachowania się przy stole zostały
dokładnie opisane w Regule św. Benedykta:
„Powinna być zupełna cisza, aby nigdzie nie było
słychać żadnego szeptu ani głosu, oprócz głosu
samego lektora. Co zaś jest potrzebne przy jedzeniu i piciu, niechaj bracia tak sobie
wzajemnie podają, aby nikt nie potrzebował o nic prosić”.
Czy Ty byłbyś posłusznym Regule benedyktynem i wytrzymałbyś nie pisnąwszy ani słówka
podczas posiłku?

W trakcie zwiedzania klasztoru w Broumovie rozglądaj
się uważnie w poszukiwaniu kolejnych ważnych elementów
wystroju i architektury tego miejsca. Czy potrafisz odnaleźć
zabytkowy kaflowy piec?
Dziś już nie działa, ale kiedyś ogrzewał
pomieszczenie, w którym się znajdował. Taki piec
nagrzewał się stosunkowo szybko i pozostawał ciepły
nawet przez 12 godzin.

W jednym z pomieszczeń klasztoru odnajdziesz drewniany globus.
Warto go odszukać, by na własne oczy przekonać się, że brakuje na nim
jednego kontynentu – Australii.
Zapewne nie został on zaznaczony, ponieważ w roku 1712, gdy
powstał globus, dokładny kształt Australii był jeszcze tajemnicą dla
Europejczyków. Wygląd tej wyspy został opisany dopiero ok. 90 lat
później.
Gdzie dokładnie znajduje się globus? Szukaj pokoju, w którym unosi
się zapach starych książek.

Studni w klasztorze w Broumovie należy wypatrywać na świeżym powietrzu.

Gdy już ją znajdziesz, podejdź blisko
i spróbuj spojrzeć w dół przez metalową,
ozdobną kratę. Wytęż wzrok,
studnia ta bowiem skrywa
prawdziwą tajemnicę:
na tafli wody nawet
w czasie suchej
i słonecznej pogody
widać ślady spadających
kropel deszczu.

A może Ty masz pomysł
jak wyjaśnić tę zagadkę,
której do dziś
nie udało się rozwikłać
żadnym naukowcom?

Ten element architektury
zwykle znajduje się najbliżej nieba.
Nie strać jednak głowy unosząc
ją tak wysoko, jak tylko potrafisz.
Może się bowiem okazać,
że wieże kościoła w Broumovie
mają inne przykrycie,

zobaczyć możesz
w zupełnie innym miejscu…
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