Povídání a malování ateistovo věcí křesťanských se týkající. Část 17.
=================
S Benediktem je to vůbec takové zvláštní. On skoro vůbec nemluví, nejvýš projeví nějakou
náklonnost. Nebo pronese cosi, co lze považovat za věštbu. Takže popisovat naše setkání v jižní
Francii, odkud pocházel, by znamenalo nenapsat o něm skoro nic.
Potkat ho je těžké i snadné současně. On je to takový poutník-profesionál, který se cítí dobře a volně
jen na cestách. Narodil se poměrně nedávno, v roce 1748, a dožil se jen 35 let. Snad proto nemá nikde
stání a pořád někam spěchá, aby vše stihl. Pocházel z chudé rodiny, která se živila jednak
zemědělstvím a jednak provozovala též malý galanterní krámek. Měl ovšem 14 sourozenců, takže si
každý umí představit, jak to tam (bez přídavků na děti) asi chodilo.
Jeho strýc se jmenoval František Josef Labre, byl farářem, a když hoch trochu povyrostl, ujal se jeho
výchovy. Mladík, téměř ještě kluk, zcela propadl touze sloužit Bohu a snažil se dostat k některému
mnišskému řádu. Opravdu se snažil, ale nebylo mu to přáno. Všude ho odmítali, jednak pro
nedostatečné zdraví, neboť řehole byla v (rozporu s přesvědčením dnešních hlupáků) tvrdá,
vyžadovala odolnost a otužilost, odmítán byl i pro přílišné mládí. Jednu dobu se zdálo, že bude pro
vytouženou službu Bohu ztracen (prožil si, jak se tomu pseudovědecky říká, „krizi víry“). Ale jeden
duchovní mu řekl, že když nemá úspěch ve svých snahách vstoupit do kláštera, že si ho asi Bůh přeje
mít na jiném místě a svěří mu jinou úlohu v tomto světě.
Benedikt si tedy nakonec řekl, že bude sloužit Bohu jako
poutník, příležitostný misionář a kazatel. Zde nemáme
dost místa na to, abychom všechny jeho cesty po svatých
poutních místech popsali, to lze ostatně nalézt v
literatuře vydávané církevními nakladatelstvími. Je
známo, že prošel všechna významnější poutní místa,
mnohá i opakovaně. Byl viděn ve Španělsku, ve Francii,
Itálii, Švýcarsku. V Římě byl opakovaně, a aby měl blízko
k prvním křesťanským mučedníkům, přespával v
ruinách kolosea, kde (z dnešního pohledu zcela
moderně) staří Římané sledovali vzájemné vraždění
gladiátorů a předhazování křesťanů lvům i jiným
šelmám. (I dnes je v hledištích hokejových stadionů rádo
viděno, když na hrací ploše vzplanou vášně a teče krev,
že? – případně si to dopřejí fotbaloví fanoušci mezi
sebou, pokud ovšem rovnou nezbijí nevinné lidi v okolí.
Filmové „krváky“ k podobnému lechtání nervů také
nemají nijak daleko).
Benedikt vůbec nejraději přespával pod širým nebem,
nebo u bran kostelů.
Putoval Evropou s mošnou, v níž měl údajně tři knihy – Nový Zákon, Breviář a Následování Krista.
Aby to neměl tak lehké,
přidával si do mošny i kameny.
Živil se na cestách velmi
skromně, nejčastěji žebrotou
nebo přijal i pohostinnost, ale
jakékoliv přebytky jídla
okamžitě rozdal těm, které
považoval za ještě chudší. K
uctění památky na svého strýce
faráře přijal ještě jména Josef a
Labre. Nakonec odmítal i
nabízená místa kostelníků a
zvoníků, a neustále v jakémsi
polotransu putoval Evropou. S
jeho málomluvností se však

pojila víra jeho okolí, že umí předvídat budoucnost. Jako svatý byl vnímán již svými současníky.
Benedikt Josef Labre s třídenním předstihem předpověděl i svou smrt, či lépe řečeno, naději, že do tří
dnů bude na nebesích. O Květné neděli vyzpovídal se ze všech svých domnělých hříchů. Jeho naděje
se pak naplnila den před Zeleným čtvrtkem L.P. 1783 v Římě ve čtvrti Monti, kde následoval pohřeb
označovaný za triumfální. Pohřben je vedle hlavního oltáře mariánské baziiky. Světem pak šla jeho
předpověď, že církev čekají těžké časy, za jejíž naplnění se následně považovala francouzská revoluce
a hrůzy teroru a válek, které způsobila. Za svatého byl papežem Lvem XIII. prohlášen oficiálně zhruba
za 100 let, v r. 1881. Byl mu svěřen patronát nad tuláky a bezdomovci. Nepochybujte o tom, že tento
úkol bere tam někde nahoře se vší vážností.
Pokud na něj tedy někde narazíte, radši ho nerušte, opravdu spěchá, a vy jistě nejste tak chudí, aby
vám věnoval pozornost. Ledaže byste se rozhodli ho následovat, tedy hlavně v té dobročinnosti.

