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Dominika Ondráčková

Středověké mnišství

Křesťanský monasticismus = samotáři poustevníci v poušti, * ve 3. stol., osamělí mniši, hl. laici. Časem žili v organizovaných soběstačných komunitách. Do pouště odcházeli většinou ze 2 důvodů: kvůli pronásledování
               po ochabnutí křesťan. morálky (kariérismus v církvi po 313)
Asketismus= zřeknutí se manželství, jmění, příjemného života, cílem je ukáznit smysly a osvobodit ducha pro rozjímání o zjevené víře. Reagovali na evangelijní výzvu: jdi, prodej vše a následuj. (mají to i jiná svět. náboženství) Jejich cestou bylo sebezapření a cílem bylo prostřednictvím modlitby spojení s Bohem. Mezi křesťany měli úctu. 
Působištěm a průkopníkem křesťan. klášterního života byl Egypt.  2 typy asket. života:-eremité = izolovaní jednotlivci, podle sv. Antonína (251-356)- který začal s mnišským životem
         asi 270, byl dědicem asketické tradice, začal přitahovat zvědavce, stáhl se proto do    
          pouště. Za jeho života * v poušti osady podle jeho vzoru (Uprostřed  pekárna a kostel, kde se o S a N společně modlili a měli mši. ) Předtím několik set                               poustevníků žilo v jeskyních nebo chatrčích. Zatím neměli žádný řád, uchazeče 
učili rozjímat a čelit samotě. Půstem a umrtvováním bojovali sami proti sobě.         
Cenobité = asket. život realizovaný v rámci organiz. obce- kláštera. Podle sv. Pachomia.
V: Sv. Pachomios a cenobitský život- (292-346)- zorganizoval a vedl kolonii tvořenou žáky u egyptských Théb. R. 320 založil mnišskou obec na Horním Nilu. Jádrem byl kostel, refektář a nemocnice. Kolektivní pobožnosti, důraz na naprostou poslušnost, vysoká hodnota manuální práce, Negramotné mnichy učily číst a psát. Postupně pro muže i ženy.
    Sv. Basileus- vysoce vzdělaný muž, vytvořil cenobitskou obec, stal se biskupem a proto pomohl dostat klášterní hnutí pod kontrolu círk. hierarchie. Jeho dílem „Krátká a Dlouhá řehole“ = nesouvislé přikázání a rozhovory, mniši jsou duchovní rodina, žijí pod jednou střechou. Novic se měl zřeknout vlastní vůle  a ve všem poslechnout představeného. Jeho  asketické učení se vyznačuje racionalitou a umírněností-  (byl řecký vzdělanec) umrtvování mohl odsouhlasit jen opat (aby nedošlo k fanatismu). Opět byla hodnotou fyzická práce (novici se museli učit řemeslo)
Z: slyšel o V tradici (byl znám životopis sv. Antonína od Atanáše- ve 4. stol. přeložen do latiny). Cassianus cestoval po Egyptě a napsal vzpomínky pouštních mistrů - přenesl Západu asketickou tradici Východu.
    Atanáš - propagátor ideálu egyptského mnišství
    Martin z Tours- římský voják, po svém obrácení poustevník, stal se biskupem v Tours, 
Zájemci ze Z táhli na V a tak  *  z kláštery ve Svaté zemi. Jedním z nich byl i 
    Sv. Jeroným- propagoval v Římě V ideály, 2 roky se pokoušel žít jako poustevník, ale nemohl se vzdát svých knih, potom duchovně vedl skupinu zbožných a bohatých žen, v Betlémě s jednou z nich založil 2 kláštery pro muže a ženy. Zde se usídlil a dokončil Vulgátu (= překlad SZ do latiny).
Ještě v 5 stol. bylo klášterní hnutí považováno za okrajové, r. 451 Chalcedonský koncil určil  že kláštry spadají pod jurisdikci biskupů, pro * nového potřeby jeho souhlasu, mniši se nesmí vměšovat do církevních záležitostí (strach z + církevní hierarchie).
Na V se mniši nesměli světit a nemohli mít ženy- kvůli pýše.  Na církevní úřad se pohlíželo ajko an svod světa, kterého se mnich zřekl. Mnichů se zastával Atanáš a sv. Augustin- biskup musí žít jako mnich. Postupně se mniši-biskupové zasloužili o pokřesťanštění germán. národů na severu. 

Sv. Benedikt (480-550)- patriarcha Z mnišství, opat, uprchl do pouště, před závěrečnými zkouškami, protože byl zklamán zhýralostí mládeže. Začali se kolem něho shromažďovat žáci, Založil klášter na Monte Cassinu a až do své + stál v jeho čele. Papež Řehoř Veliký r. 593 napsal Život sv. Benedikta.   
Řehole- po zkušenostech z praxe byla postupně upravována a rozšiřována, obsahuje Úvod + 73 kapitol. Nejstarší exemplář se zachoval asi z r.750, který si vyžádal Karel Veliký ze St. Gallen
Klášter = společenství mnichů, opat je jimi volen, žijí v 1 budově (nebo 1 komplexu budov). Mluví se zde o noviciátu, ... . = praktické vodítko jak pro správu mnišské obce, tak i pro duchovní život mnichů. Benedikt čerpal z Caesarinových spisů, napsal to z Mistrovi řehole, která * o 40 let dříve, ale překonal ho nejen stylisticky, ale i propracovaností. Napsána v místní latině, zdůrazňuje pouta vzájemné lásky.
Mnichova profese dle řehole- společenství mnichů =  rodina, žijící pod jednou střechou, v čele opat, je otcem společenství. Poustevníci se musí nejprve vycvičit v životě klášterní obce pro asketický život a teprve potom mohou jít poustevničit. Duchovní život poustevníka byl neutuchajícím bojem proti démonům. Tato Řehole byla napsaná pro mnichy žijící ve společenství, ne pro poustevníky.    
Klášter v Řeholi je autonomní a hospodářsky soběstačný. Mnich musí slíbit, že zde zůstane až do +.
Novic 1 rok, pak slib stálosti (hrozba toulavých mnichů a kleriků), že ochotně přijímá život v klášteře a slib poslušnosti. Svůj majetek buď rozdal chudým, nebo dal klášteru. Ani opat se podle své libovůle nesměl od Řehole odchýlit. 
Slib- stálosti, poslušnosti - řídit se vzorem J.K.(poslušný až k +), poslušnost okamžitá, dobrovolná, konaná bez reptání a ne vnější konformita.
Opat- nemůže nařídit nic, co je v rozporu s Božím zákonem, nebo Řeholí, jinak je volnost jeho jednání absolutní. Je učitelem, zpovědníkem a duchovním rádcem. Před Bohem je za mnichy zodpovědný. Je volen bratřími z jejich středu.
Mnichův život podle Řehole- úkolem bylo pro službu Páně vytvořit „scolu“= bojová jednotka, ve které nováčci cvičeni a vybaveni pro duchovní válku: vedeni byli opatem. Standardní den se skládal z modliteb, práce a studia, a ty se lišili jen v závislosti na liturgickém roce: 8 hod. spánku v zimě / 6 + odpočinek odpoledne v létě. Nesmělo se jíst maso(jen nemocní), jinak jídla dostatek. Společná modlitba = opus Dei.
Modlitební praxe - ve 2 hod. ráno- zpívání vigílií nebo nokturn, laudy za 1. světla, pak v 1.,2.,6.,a9. a večerní nešpory. Noční byly nejdelší. Mše jen v neděli, někteří mniši se mohli dát světit, ale v komunitě postavení jako dřív. Až v 8. stol. bylo běžné svěcení mnichů. Když se nemodlili, tak 7 hod. manuální práce a 3 hod četby denně. (v zimě se to posouvalo)
Mohli nastoupit muži všech společenských vrstev, později požadavky na vzdělání (klášterní školy). Přijímali se i dětští obláti na výchovu. 
R.577 vypleněn klášter na Cassinu od Langobardů, neví se, zda se nějaký klášter touto Řeholí striktně řídil. 

Toulaví světci- založení kláštera v Poatiers, nová éra klášterního hnutí, 
Sv. Kolumbán ml.- nejslavnější poutník raného středověku, mnicha představený klášterní školy v Irsku.  R. 591 přistál s 12 druhy v Galii a šel do Burgundska k Childebertovi. Spoluprací založili mnoho klášterů- ve Fontaine, Luxeuil, Bobbio... .Jeho věrný druh Havel (Galla) založil kultovní místo St. Gallen.
Rané irské klášternictví- misie sv. Patrika, (+ r. 461) vytvořila v Irsku biskupskou organizaci, ta se rozpadla a v 6. stol, protože nebyli součástí Ř.Ř. a tak nebyla opora v jejich tradicích a jejím zázemí. Byla nahrazená klášterní. Kláštery * hl. v 6. stol. - byla to opevněná města, mniši žili jednotlivě, nebo v malých skupinách, v areálu bylo více menších kostelů, kde se společně scházeli. Každá osada byla samostatná- dozíral na ni presbyter = mnich s kněžským svěcením. 
Kontemplativní život poustevníka byl nadřazen cenobitskému. Jak mniši, tak keltští opatové měli volnost pohybu, proto odcházeli podle svých potřeb do samoty a pak se opět vraceli. 
Řehole sv. Kolumbána - je to nejstarší irská řehole, drsný asketický režim, tvrdý a nekompromisní. Mnichův život = hrdinný a nelítostný boj jehož cílem je pokořit svévoli a lákání smyslů. V klášterech se učila latina. Irské klášterní školy byly nejslavnější v Evropě.
  

Sv. Kolumbán ml.- Svou misijní činnost zaměřoval na merovejský dvůr, mezi dvorskou šlechtou dosáhl největších úspěchů. Lexeuil se stal centrem, ze kterého se ideály keltského klášternictví šířily po kontinentu. 
V 7. stol. pod záštitou králů  nastala nová vlna zakládání, protože zakládající rodina mohla nad pozemkovým majetkem, i nad jeho vedením vykonávat dozor. Po Kolumbánově smrti byla jeho kniha pokání smíšena s Benediktovou Řeholí a to pak přejaly i ostatní kláštery, mužské i ženské. 

Z Kolumbánovi misie začali vznikat i dvojkláštery, které měly svoje pozemky, jen např. kostel byl společný. Představenou byla abatyše - matriarchát: většinou vzdělaná, ze šlechtické rodiny, většinou si volili své nástupkyně, mniši měli dělat to, na co se věřilo, že ženy nestačí.  (poskytovali kněžské služby,  a těžší manuální práce).

Ve Španělsku- byla přijata též smíšená řehole, r. 589 se vizigótský král obrátil na křesťanství a kláštery pod jeho záštitou vzkvétaly. Mniši měli hl. úlohu při šíření víry mezi lidem. Postupně se šířilo benediktinské pojetí klášterního života.
V 7. stol. byly ostatky sv. Benedikta ukradeny, pachateli byli mniši z Fleury, tak si Frankové sv. Benedikta přivlastnili a i tam jeho Řehole nakonec získala výsadní postavení.

Británie - v 7. stol. se tam 3 tradice propojily- římská, galská a  irská. V Británii se střetávali 2 misie - Augustinova- toho vyslal papež Řehoř Veliký, založení katedrály v Cannterbury, a                                                     založení kláštera sv. Petra a Pavla: mauzoleum 1. arcibiskupů a kentských králů.
    Vycházel z Římského vzoru, ale s jistotou víme, že výlučně Benediktova Řehole byla  přijata v Římě až v 10. stol.    
             - keltská- misionáři z Ione:  Aidanova misijní výprava vedla do Northumbrie, své sídlo založil v klášteře na ostrově Lindisfarne, který mu r. 635 zapůjčil král Osvald (na jeho žádost přišel), byl biskupem, ale žil jako mnich a uchyloval se někdy i do pouště.
Nejdříve se obraceli na místní aristokracii a potom je northumbrijští králové  obdarovávali.
Důsledkem spojení mezi angl. královskými dvory a ženskými kláštery S Galie je fakt, že v Anglii byly zavedeny dvojkláštery galského typu. - v čele abatyše, nabízely přístřeší královským dcerám a vdovám, abatyše byly urozeného původu.    

Anglosaští mniši na kontinentu-  angličtí duchovní chtěli obracet své pohanské příbuzné ve Frísku a v Německu. Nesli s sebou oddanost Řeholi, představy o normativním významu římských zvyklostí a o ústředním postavení papežství. 
Prvním cílem se stalo pokřesťanštění Fríska.
Akci zahájil Wilfrid, když r. 678 cestou do Říma zůstal ve Frísku. Willibrord - hl. misionář, stoupenec římské tradice, vstřebal i ideály irského asketismu a toužil po životě poutníka. Willibrord usiloval o získání  souhlas papeže, aby vytvořil novou církevní provincii, jejímž centrem by byl Utrecht. V jeho díle pokračoval Bonifác - anglický mnich, který evangelizoval Duryňsko. Vyžádal si od papeže mandát pro své dílo, později papežem vysvěcen na biskupa (Řehořem II.), obdržel pallium (jako Willibrord) = znamení, že pro Německo vytvořena nová církevní provincie- r. 732. Když zřídil biskupskou organizaci německé církve byl vyzván, vládci Austrasie a Neustrie (Karloman a Pipin III), aby reorganizoval církev jejich panstvích. Tím se formovalo politické spojenectví mezi karlovskou dynastií a papežstvím. 
Nejznámějším klášterem, který Bonifác založil je Fulda v Hesensku- (r.744), spolupracoval s austrasijským králem Karlomanem - žilo se zde podle Řehole, loajalita k papežství. 

Císař a řehole-  většinou pohnutkou darů pro klášter byla záchrana duše donátora a jeho příbuzných. Založení a hmotné zaopatření kláštera zajistilo dárci  nevysychající zdroj přímluv a obětí, které se mu budou hodit i po smrti. Tyto zástupné zásluhy byly spojeny s vírou, že by lidé měli odčinit své hříchy. zde na zemi. Pokání sice přiblížilo Boží odpuštění, ale bez odčinění nedostačovalo. Proto se poškozené straně muselo poskytnout zadostiučinění. V případě hříchu byl postiženou stranou Bůh. 
Penitenciály = důkladně propracované sazebníky peněžních náhrad za přestupky proti lidem i majetku. Do sekulární církve (nemnišské) je prosadila keltská církev a po ní  až irští mniši- misionáři i na kontinentě. Pokud  člověk nestačil hříchy odčinit na zemi, čekal ho očistec. Proto šlechta a panovníci tak nadšeně zakládali a zaopatřovali kláštery: mniši svým kajícím životem vystupovali v roli zástupců svého patrona: odčiňovali hříchy jeho jménem. 
Kláštery měly i světský úkol- zaopatřovat ty rodinné příslušníky, kteří nemohli být uspokojeni  jinak. Opatství, v nichž žily takové aristokratické obce často odmítaly žadatele neurozeného původu, aby tam urození měli společnost sobě rovných.        
Také se mniši měli modlit za stálost království a za bezpečí země, mniši byli duchovními  protějšky světských vojsk, která říši bránila před jejími  nepřáteli. Jejich modlitby odvracely Boží hněv a zajišťovaly požehnání pro krále. Měli i úlohu při kolonizaci nově dobytých území, měli ji kultivovat a osídlit. 
Karel Veliký -  chtěl porobit bojovné a pohanské Sasko, zničit germánské pohanství a násilně obrátit Sasy na křesťanství. Povolal si k tomu mnichy z Fuldy a Hersfeldu. Byl přesvědčen, že Řehole nabízí nejlepší postup, jak organizovat  klášter. Ti, kdo složili řádové sliby a přidržovali se Řehole byli mnichy, ostatní byli kanovníci a kanovnice. Šíření benediktinské observance nebrzdil jen zbožný konservatismus, ale i demoralizace (díky laickým vlastníkům - a největším vlastníkem a kořistníkem  byl král). Biskupové i laičtí patroni byli podněcováni, aby kláštery darovali králi a ten mohl s jejich majetkem  libovolně disponovat. Panovník používal kláštery jako odměnu věrným stoupencům a příbuzným. Proto se kláštery stávali lény, z nichž mohli i laici bezohledně těžit, klidně se s rodinou nastěhovat do kláštera.  Kláštery, které zůstali v rukou samotného  Karla velikého často dopadla lépe, ale bujel tam nepotismus, kdy Karel prosazoval na místa opatů své lidi. Samotná Řehole byla prosazena státní mocí jak Karla Velikého, tak jeho syna Ludvíka Pobožného v 9. stol. 
Benedikt z Aniane (750-821) - stal se nadšeným zastáncem benediktinské Řehole, mnichem v Saint Seine, fanatismus, nebral v potaz historické tradice, později se stal poustevníkem (nebyl v S-S spokojen), 782 založil klášter, dospěl k tomu že B. Řehole je nejlepší, daroval ho Karlu Velikému- ten ho vyňal z jurisdikce jak biskupa, tak hraběte a přijal ho pod svou ochranu. Benedikt reformoval mnoho klášterů, byl považován za vykladače Řehole. 814 ho Ludvík povolal, protože chtěl realizovat plán svého otce o na jednotný a univerzální mechanismus klášterní observance.  Nechal mu zbudovat nové opatství v Inden, aby ho měl po ruce. To se stalo místem, kde se vzdělávali opati v oficiálně schválené praxi. Benediktovi byla svěřena pravomoc generálního opata nad všemi franckými kláštery. Byly vydány dekrety z Cách, které přesně stanovovaly život v klášteře, byla tam poznat jeho přísnost. Císař jmenoval i pověřence, kteří obcházeli kláštery a zkoumali, zda se v nich dekrety dodržují. Všechny kláštery mohli do Inden poslat svého zástupce, který by se tam naučil správný život, a pak ho učil mnichy ve svém klášteře. Ale tím se vlastně Benediktově Řeholi vzdalovali, protože autonomie klášterů byla omezena autoritou generálního opata, který byl zaštítěn panovníkem.
Rozvíjela se liturgická modlitba, proto mniši trávili v kněžišti stále více času, v 11.-12. století ještě prodlužování díky rozpracování hudebního doprovodu. Tím byla zničena rovnováha mezi modlitbami, prací a studiem, proto manuální práci vykonávalo služebnictvo.
 Bylo podporováno studium v klášteře (nejen obláti). Tím se kláštery staly středisky vzdělanosti a knižní tvorby. V 9. století také vznikaly komentáře k benediktýnské řeholi. Po smrti Benedikta z Aniane se rozpadla jeho organizace, protože kláštery byly komunitami neozbrojenými a bezbrannými (poslední Karlovci byli slabí panovníci). Synové Ludvíka Pobožného během občanské války jmenovali laické opaty, museli též čelit pohanským Saracénům a vikingům. 883 vypálení Monte Casina a vyvraždění mnichů. Přežila Fulda, St. Gallen. 

Éra Cluny
909 akvitánský vévoda Vilém III požádal Berna o radu a založili spolu klášter v Cluny a Berno se  zde stal prvním opatem. 
Když bylo Cluny na vrcholu svého lesku, bylo centrem mohutného klášterního impéria, které mělo několik set podřízených a  přidružených ústavů, bylo semeništěm zanícených prelátů a duchovních učitelů zbožných  panovníků.  Jeho bohabojní a učení opati byli prominentními rádci na dvorech papežů a císařů. Dokud Lev IX. neučinil z Říma centrum gregoriánské reformy (1048), lidé hledající duchovní vedení a náboženskou inspiraci se obraceli právě na Cluny. 
V 10. stol. bylo centrem obnovy benediktinského života, hrabě Arnulf I. se stal patronem hnutí za Řeholní obrodu. Získal pro to zapáleného spolupracovníka Gerarda z Brogne - šlechtic, osvojil si asketický život a pod záštitou hraběte obnovil benediktinskou observanci v klášteře Saint Bavo v Gentu a Sv. Petra na hoře Blandin a pak i jinde.
Ještě před tím 933 reformováno opatství Gorze v Metách- stal se centrem rozsáhlého svazku reformovaných opatství v celém Německu. 
Berno- postaral se o základní uspořádání vnitřního režimu Cluny, byl jeho 1. opatem, byla mu přiznána míra autonomie: po Bernově + si mniši mohli vybrat sami opata, opat a jeho obec měli výhradní právo nad majetkem kláštera, který byl chráněn před jakoukoliv vnější mocí. Proto ho Vilém vložil pod ochranu sv. Stolice a patronovi sv. Petrovi. 
Hodně toho, co bylo pro clunyjský ideál charakteristické bylo dílem opata sv. Odona (926-944) - stal se nástupcem Berna,. Dal řeholnímu povolání novou teologii a nové vědomí vlastního poslání.  jediná bezpečná cesta ke spáse b hříšném světě je pokání, obrácení se k Bohu a přijetí řeholního života. Mniši jsou letniční církví stvořenou a obnovenou Duchem sv.
Mniši žili v tichu a nepřetržitě setrvávali  na modlitbách. Sám úzkostlivě zachovával Řeholi, řeč je podle něj o neustálém zachovávání mlčenlivosti a neustálém nahlas odříkáváním modliteb.      Mniši odříkávali žalmy při vší denní i noční činnosti. 
V Odonově době bylo Cluny chudé, za jeho života se dokončoval 1. kostel. Odo byl zván, aby reformoval i další kláštery, např.: Fuldu, 931 Cluny získalo od Jana XI. privilegium, aby mohlo přijímat uprchlé mnichy, kteří toužili po přísnější observanci. Odo sám mohl cestovat a reformovat (před tím byli mniši vázáni slibem na doživotí v jednom klášteře). Odo se snažil pro své úsilí o obnovu klášterního života získat souhlas papeže, pozvedal tím i prestiž papežství na Z. Odo byl pozván Alberichem, aby zreformoval římské observance. V rozšiřování Clunyjské rodiny pokračoval Majolus (965-994)- hojně se zdržoval mino Cluny, protože byl často žádán, aby reformoval jiné kláštery, bylo mu nabídnuto, aby se stal papežem a on to odmítl. 
Clunyjské impérium - Misionářský zápal  a energie Odona a Majola z Cluny udělaly centrum klášterní mapy Evropy. Ale až Odilonův a Hugonův režim mu daly ohromnou duchovní moc. 
Odilo (994-1048)-   asketická povaha, inteligence, lidské cítění, byl přítelem a rádcem papežů  a králů, přibývalo klášterů, které Cluny darovali jejich patroni, rostl i počet klášterů v Itálii, Francii a Španělsku, které přejímaly clunyjské zvyky. Vlivu, který měl v Římě využil k vydělení Cluny z diecézní pravomoce.  1024 se Cluny ocitlo pod přímou pravomoc římské stolice. Později rozšířeny na všechny kláštery, které byly ke Cluny přidruženy- všechny byly pod přímou kontrolou opata z Cluny. Úspěch a  rostoucí proslulost opatství přinášely záplavu hmotných darů.  Postupně se komplex přestavoval a přistavoval.
Hugon (1049- 1109)- 1049 se do čela reformního hnutí v církvi postavil sám papež Lev IX., zahájil útok proti svatokupectví. Hugon byl oddán Řeholi, všechny předpoklady pro řídící roli, ale byl pokorný mnich, mnoho cestoval, kmotrem Jindřicha IV., pečlivé vztahy s císařskou rodinou. Clunyjští nadšeně podporovali ten reformní záměr, jež se zaměřoval na očištění církve od zlořádů a na její zneužívání ze strany laických vládců. Na druhé straně šíření clunyjského klášterního hnutí bylo v mnohém zavázáno zápalu zbožných panovníků. 
Řehoř VII sám býval mnichem a obdivoval clunijský ideál a Hugo mu byl přítelem, proto u něho hledal morální podporu roku 1075 (boj s Jindřichem IV). Hugo se snažil obě strany usmířit, byl strůjcem setkání císaře a papeže v Cannose 1077 a dosvědčil také přísahu, kterou Jindřich složil k prosazení konkordátu. Za Hugonova opatství dosáhlo Cluny vrcholu své moci a společenské vážnosti. I starobylá a bohatá opatství, jimž bylo dovoleno podržet si status opatství, podléhala kontrole opata z Cluny, který je kontroloval nebo dohlížel na volbu opata. Některé jiné ústavy pak přejali clunijskou praxi, aniž se kdy vzdaly vlastní autonomie. V Německu bylo hlavním střediskem clunijského vlivu opatství Hirsau, které clunijskou observanci  přijalo roku 1079, samo o sobě ke Cluny nikdy nebylo přidruženo. Ve Španělsko Cluny získalo skupinu podřízených klášterů v roce 1072 díky nadšené záštitě, kterou mu poskytl král Kastílie a Leonu Alfonso VI. Všichni clunijští mniši, bez ohledu na to, kde žili, byli členy komunity samotného mateřského ústavu. Uchazeči skládali sliby u opata v Cluny anebo čekali, až vykoná vizitaci vlastního kláštera. Opat byl duchovním otcem všech cl. mnichů kdekoli na světě. Postupně vzájemný vztah mezi mateřským domem a jemu podřízenými ústavy, ztratil důvěrnost rodinného pouta a získal nádech feudální nadvlády. Cl. impériu chyběla efektivní organizace. Za svou existenci především vděčilo laickým velmožům, kteří financovali nově založené kláštery. Cluny začalo pronikat do Anglie po Normankám záboru. Iniciativa nevzešla od Hugona, ale od Viléma Dobyvatele.

Clunijský ideál 
Poselství Cluny: sekulární svět je nenapravitelně hříšný a život mnicha, je jedinou cestou ke spáse. Cluny bylo útočištěm kajícníka. Observance, na níž se donátoři toužili podílet byla nekonečným koloběhem zpěvu duchovních písní a nahlas pronášených modliteb. To odvracelo Boží hněv od hříšných a zapomnětlivých lidí a přinášelo odčinění jménem živých i mrtvých. Zavedená praxe: Každý den celebrovány dvě komunitní mše, neustálé přidávání žalmů za donátory, znásobení svátků vyhrazených konkrétním svatým, při niž se celebrovala delší noční bohoslužba, sestávající se ze 12 čtení. 
V Německu a celé svaté říši Římské hrálo Gorze v benediktinském obrození podobnou roli jako Cluny ve Francii, ale mniši v Gorze se důkladně přidržovali liturgické procedury, která byla odvozena z reformy sv. Benedikta z Aniane, ale Gorze, zcela nezávisle na Cluny, rozvinulo svou vlastní tradici. Na rozdíl od Cluny neusilovali o rozsáhlé exzempce z biskupské jurisdikce a nesnažili se nově reformovaná opatství a ústavy, odkázat do podřízeného postavení. 
Cluny a Gorze představovaly dvě odlišné tradice, přičemž obě svůj výklad benediktýnského života čerpaly z reformy Benedikta z Aniane a carských dekretů. 

Klášter a svět
Třebaže řehole sv. Benedikta tvořila vlákno kontinuálně se táhnoucí napříč staletími, místní uspořádání mnišských obcí nebylo o nic statičtější než vývoj společnosti, jež je obklopovala. 
Denní rytmus: Bratři i děti spali ve společném dormitáři, kompletně oblečení ve svých tunikách s výjimkou kukuly a škapulíře. Mezi druhou a třetí hodinou ranní byl budíček, natáhli si kukulu a ubírali se do kostela, kde zpívali noční obřady (nokturny a laudy). Potom se v kostele zazpívala prima, následovala pauza trvající až 2 hodiny, pak byl obřad tercie okolo deváté ranní. Pak se mniši zabývali četbou a pracemi, které jim byly v klášteře přikázány. Tři krátké modlitební bloky: tercie, sexta a nona a od dost delší noční blok-nešpory, za soumraku se modlil kompletář. V 11. století byly rozšířeny bohoslužby o obřad za mrtvé a všechny svaté. Mohly být i soukromé mše, které se šeptaly u postranních oltářů. Mimo kněžiště bylo nejdůležitějším shromaždištěm kapitulní síň. Tam se četl text  na den, představený přednesl promluvu a pak se mohlo debatovat, při této příležitosti se vyznávalo z hříchu porušení Řehole.
To končilo kolem desáté, až do sexty (kolem poledne) se věnovalo práci (administrativa, přepisování knih ve skriptoriu - pro bohoslužby v kněžišti, zajišťování gramatik, které sloužily pro vzdělávání hochů, psalo se inkoustem na pergamen, tato činnost pro klášter znamenala zdroj příjmů, protože opisovali knihy i pro laiky- panovníky, učence...) nebo četbě, na podřadné činnosti se zaměstnávalo služebnictvo. 
V létě se podávala 2 jídla, v zimě jenom jedno, jedlo se v tichosti. Hovor byl povolen po ranním shromáždění kapituly a po obědě, v kostele, refektáři a dormitáři se mlčelo stále.
V Cluny propracovaný systém jakési znakové řeči, kterou se dorozumívali. I koupel (3 krát ročně) a holení byly pod důkladným dohledem a měly veřejný charakter - jako vše ostatní: jídlo, spánek, modlitba... .Soukromí, které považujeme za normální je produktem blahobytnější společnosti. 
Klášterní byrokracie- Opat jmenoval všechna své podřízené, představený velkého opatství byl přední osobností s veřejnými závazky, které ho odváděly z kláštera. Ve službách , krále, papeže nebo při vyřizování obchodních záležitostí vlastní kongregace mohl být nepřítomen dlouhou dobu. Když byl v klášteře, měl u tabule bavit významné hosty. Proto byl odtržen od všedního života  vlastních mnichů. Proto zodpovědnost za zachovávání klášterního života přešla na jeho nástupce- převora (větší kláštery jich měly i víc)- v Cluny velkopřevor: všeobecná správa majetku opatství a jeho vztahy s vnějším světem a převora pro vnitřní život v klášteře, který měl několik pomocníků. 
Sákristián - péče o budovu kostela, oltáře a posvěcené nádoby, relikviáře...
Almužník - rozdával almužny, poskytoval pomoc.  Klášterní dobročinnost byla jedinou formou sociální podpory, která ve středověku existovala. Rozdával se chléb, víno, pivo, šatstvo a občasné přilepšení. 
Mnich- komorník se staral o oděv pro bratry a jejich praní.
Novicmistr-
Souhrnně se jim říká obendienciáři, časem ti nejvyšší z nich přenesli své pravomoci na podřízené funkcionáře a tím se zapojovalo čím dál víc mnichů do správních a kontrolních úkolů. Hlavní obendienciáři získávali i kontrolu nad částí příjmů putujících do kláštera, např. když donátor odkázal peníze na almužny... . Správa pozemkového majetku je často i odváděla ven z kláštera,  a proto byli osvobozeni od pravidelné přítomnosti v kněžišti. (což byla podle Benedikta povinnost). Tato decentralizace moci mohla mít taky škodlivé finanční důsledky. 
Ve 13. stol se tomuto obecnému jevu pokusili zabránit zavedením ústřední kontroly (pokladny)
Získávání nových členů-  Jednu část osazenstva kláštera tvořili děti darované svými rodiči. Nové řády však odmítli přijímat dětské obláty, proto do klášteru chodili dospělí kněží i laici. Většina benediktinských klášterů přijímala nové členy  z kraje ve vlastním okolí a lidi přijímala bez ohledu na jejich původ, pokud sebou mohli přinést nějaký majetek, který by odevzdali klášteru.  Nesměli se přijímat lidé nesvobodní. 
V raném středověku byli kláštery svými zakladateli bohatě obdarováni pozemkovým majetkem, to však ve 12. stol. bylo již minulostí, protože laická šlechta se více zabývala uchováním rodinného dědictví. Statky klášterů byly obdělávány jako statky světských pánů - tj. otrockou prací poddaných a nevolníků, nejdůležitější fcí statků, které byly pod přímou správou opatství bylo zajišťovat tabuli mnichů, živit armádu služebnictva a hostů. Pro lepší organizaci s každý statek stal dodavatele jednoho konkrétního produktu. Největší aktivitou se stávalo pěstování tržních plodin. Zároveň s tím, jak čím dál větší roli hráli peníze a jejich směna, tím více vlastníků půdy se dostávalo do chronické zadluženosti. Vlastnictví půdy s sebou neslo jak výsady, tak i  závazky. Opatům bylo uděleno léno v podobě půdy, a proto se od nich čekali nějaké služby: využiti jako královští soudci, vyslanci,... . Karlovci  zavedli zvyk požadovat, aby královskému vojsku dodali kontingent jezdců, potom král vyžadoval dary, finanční výpomoc  a po + opata často dosazen laický opat a s majetkem kláštera se zacházelo jako s laickým leníkem a zisky se odváděly do královské pokladny (a mniši měli bídu).
V 11.-12. stol. se uznávalo, že laik nemůže vlastnit klášter, proto rodina zakladatele měla  roli patrona- právo konzultace při volbě nového opata, duchovní privilegia... . Nemocnějším a nejnáročnějším patronem byl král. Vztah monarchie a kláštera byl dvojsečný: v době plné násilí byl král žádoucí ochránce, ale na opatství také kladeny velké nároky (např. zábor  opatových pozemků, když nebylo jeho místo obsazeno, kontrola volby opatů...).Nejtíživější závazkem bylo poskytnout královskému ochránci pohostinství. A život středověkého panovníka spočíval v neustálém putování. Opatství sloužila i jako střediska pro celonárodní i regionální shromáždění. Jako církevní instituce byl klášter podřízen duchovní jurisdikci biskupa, v jehož diecézi se nacházel. Někdy byl biskup zakladatele kláštera a jeho nástupci jeho patrony. Biskup měl právo a povinnost dohlížet na všechny řeholní domy ve své diecézi (např. dohlížel na volbu opatů. potvrzoval ji, světil mnichy,...). Jinak kláštery mohli přímo spadat exempcí pod sv. Stolici (např. cisterciáci to postupně vyjednali pro všechny své členy), ale biskupové to neviděli moc rádi.   Jak byli ale biskupové svěcení z řadových kněží docházelo častěji ke střetům mezi nimi a kláštery, protože chtěli uplatňovat svoje pravomoci jmenováním převorů a obedienciářů. Kláštery se naopak snažily propagovat svou nezávislost. jednou z povinností klášterní kapituly se řadovými kněžími  byla volba biskupa. Tím ale byli často zatahováni do střetu politických sil, protože ve 12. stol. král navrhoval kandidáta a bylo těžké ho kapitulou odmítnout. 
Dokud existovali dětští obláti, museli mít kláštery školy, kde je vzdělávali a mnichy, kteří je vzdělávali. Do 1/2 13.stol. kláštery neposílaly mnichy studovat do městských škol, kde by je učili světští kněží, aby mladí mniši nebyli vystaveni pokušením a zábavám velkého města. V klášterech vládlo přesvědčení, že intelektuální aktivity škol jsou neslučitelné s řádovými sliby. Literární produkce kláštera byla určena k tomu, aby nabízela potravu pro meditace a inspiraci pro vedení. Tento nesoulad byl způsobem rozmachem scholastiky jež byla produktem nového intelektuálního a společenského prostředí. To bylo spojeno s tím, že učenci Z znovu odhalili ztracený intelektuální kapitál starověku, který na sebe vzal podobu řecké a arabské učenosti, které byly přeloženy do latiny. Nová vzdělanost rozšířila okruh středověkého učiva a přivodila revoluční změnu v metodách studia. Výuka se opírala o studium autoritativních textů (teologie z Bible). Mnich psal komentáře k písmu a scholastik  text komentoval v posluchárně (scholastické disputace), což vedlo k logickému vysvětlení problému. Tato nová metodologie nový druh učitelů vzbudily obavy a pochybnosti klášterních teologů (učit mladé tím, že byli vyzýváni, aby debatovali o vlastnostech JK-to vyzývá k pýše hříchu!) V protikladu k analytické metodě scholastiků zůstávala klášterní teologie formou i stylem literární, mnoho ze své symboliky a inspirace čerpala od církevních otců a lpěla na tradičních způsobech biblické exegeze. Rozšíření světských škol a vznik univerzit dalo najevo, že kláštery přišly o svůj intelektuální primát. 
Hledání základů

Odvolávání se od přítomnosti ke vzdálené minulosti bylo strategií greg. reformy. Otevřeně hlásala obnovení pravidel a řádů prvotní církve. Proto vznikala nová asketická hnutí a nové řády a vyjadřovala se nespokojenost s tradičními podobami řeholního života. Benediktýnská tradice podle vzoru Cluny a Gorze už neuspokojovala. Reakcí na rostoucí blahobyt 12. století byla idealizace dobrovolné chudoby. Bylo to odmítnutí takového života komunity, který se odvozoval z karolínské tradice (vnějškové rituály, žádná soukromá modlitba, ...). Motivem je úsilí o vymanění se ze sekulárního světa, hledání samoty, chudoby, potřebou fyzické práce a prostoty. Propracovaný rituál a aristokratický životní styl Cluny byly stavěny proti prosté observanci, jež byla nastíněna v Řeholi. Právě to kritizoval sv. Bernard. 

Poustevnické řády
Mnohé farní kostely ve 12. a 13. století živily poustevníka, který žil v zazděné cele, připojené ke kněžišti. Poustevník byl postavou středověké společnosti dobře známou a respektovanou. Romuald hledal samotu, osvojil si život poustevníka a nakonec se usadil v Camaldoli. 1022 zde založil klášter. Camaldoli se stalo prvním mateřským ústavem postevnického řadu, který byl na Z založen. Romuald spojil 2 typy asketického života: cenobitský a poustevnický. Na úpatí kopců byla cenobitská komunita, která se s asketickou prostotou řídila řeholí  a výše v kopcích žili v chatrčích jednotliví mniši. V Camaldoli vládl tvrdý režim, jehož součástí byl půst, sebemrskačství i ustavičné mlčení, což bylo přitažlivé pouze pro kontemplativní elitu, a proto nikdy nebyli příliš početné.
Sv. Petr Damián se uchýlil k životu v pustině, byl intenzívní asketik a mystik, stal se nejvýznamnějším prorokem poustevnického hnutí, učitelem a zpovědníkem poustevníků a mystiků. Zakládal nové ústavy vedené podle vzoru observance Fonte Avellana. Velice přísný režim, nepřetržitý půst. Vyžadovaly se dramatické projevy askeze. Damián byl mimořádně horlivým příznivcem sebemrskačství, které mělo zkrotit tělesné žádosti. Roku 1057 se Damián stal kardinálem v Ostii, ale zůstal zapáleným asketou a stoupencem kontemplace. 

Kartuziáni 
Podařilo se jim přenést ideál pouštních poustevníku do kamenné pevnosti kláštera. Hnací silou byl Bruno z Kolína, kancléř a učitel katedrální školy v Remeši. Nestal se však zakladatelem kartuziánů, to byl až Guigues du Pin, který byl 1109 zvolen převorem. Díky němu se jeho poustevnická osada stala známou, přitáhla nové členy a začala zřizovat své odbočky. Po neštěstí byl klášter přesunut do údolí, kde je nyní Velká Kartouza. Strasti samoty zmírňovaly určitou mírou společenského života, něco bylo převzato z benediktýnské řehole nebo z praxe černých mnichů. Některé organizační prvky převzaty od cisterciáků. Došlo k vytvoření skupinové poustevnické instituce, kde jednotlivec realizoval samotářský život v prostředí komunity, která jej v jeho úsilí podporovala. Mniši se denně shromažďovali v kostele na společné modlení nešpor a nočních hodinek, ostatní se pak každý sám modlil ve své cele. Jídlo si každý připravoval sám. Příležitosti ke společnému setkání byly jen o nedělích a velkých svátcích, kdy se slavila mše, konalo se zasedání kapituly a bratři společně usedli v refektáři k večeři. Byla to jediná doba za celý týden, kdy bylo zmírněno pravidlo naprosté mlčenlivosti. Laičtí bratři, kteří zajišťovali mnichům servis, žili v samostatném domě. Cílem kartouzy byla kontemplace. Bratři v celách opisovali knihy (každá cela kartouzy byla scriptoriem). Počet mnichů ve velké kartouze zůstával malý. řád samotný se rozrůstal pomalu a v průběhu staletí zůstával stabilní. Nejslavnějším camaldulem byl Hugon z Avalonu, která byl roku 1186 zvolen na biskupský stolec.

Řeholní kanovníci -  Modelem pro jejich život byl život sv. apoštolů, byly to kongregace duchovních, žijících podle mužské řehole.  Byla to praktická realizace přesvědčení gregoriánského papežství, že apoštolové byly mnichy, a že sekulární duchovenstvo by mělo své životy upravit podle jejich vzoru, protože zdědilo jejich povinnosti. Zřekli se soukromého majetku, žili pospolitým životem, zachovávali klášterní rozvrh dne, a sdíleli společný refektář a dormitář. Toto hnutí * v S Itálii, , j Německu a J Francii, kde ho podporovali biskupové.  Někdy se rozhodli dobrovolně celé kapituly vzdát se svých domů a manželek, častěji je ale musel zapálený biskup přinutit. Chyběla jim však norma, která by jejich apoštolskému životu dala autoritativní základ.  A tomu vyšla vstříc Řehole sv. Augustina. Ta ovlivnila veškeré následné úvahy o klášterním životě a vytvořila základ pro 3 instituce:  řeholní kanovníky, premonstráty a dominikány. 
Řehole sv. Augustina- vychází od sv. Augustina, který se r. 385 nechal pokřtít a žil se skupinou obrácených druhů pospolitým životem. Protože do tohoto řeholního společenství vstoupila i jeho sestra, Augustin pak sepsal svůj slavný poradní list 211, který pojednává o cudnosti, křesťanské lásce  a svornosti, což je bytostným základem řeholního společenství. K tomu později přidány texty týkající se liturgické modlitby, chudoby, četby a mlčenlivosti. Skutečně uznávána jako skutečný výraz života řeholních kanovníků  začala být až ve 12 stol.
Až 4. lateránský koncil (1215) nařídil, že řády postrádající obvyklý systém generálních kapitul mají každé 3 roky svolávat shromáždění představených všech ústavů, jež by udrželo kázeň a dalo směr jejich záležitostem. 

Premonstráti- je to specifická odrůda řeholních kanovníků, jejich zakladatelem byl Norbert, který ses 1115 vzdal svých beneficií a přijal život poustevníka kazatele. Norbert shromáždil skupinu poustevníků a kazatelů, laiků obojího pohlaví i duchovních v kapli Prémonstré. Na Vánoce r. 1121 skupina jeho žáků složila slib že bude žít ve shodě s evangeliem a podle záměrů sv. Augustina.  Norbert byl zvolen arcibiskupem  v Magdeburku, kde se mu podařilo kapitulu sekulárních kanovníků přeměnit v komunitu řeholních kanovníků. Až do své + 1134 byl pohlcen vytváření misionářských komunit ve slovanských zemích. Premonstrátská statuta čerpala jak z cisterciácké Charty Caritatis, tak z  obyčejů Cluny a řád posunula ke kontemplativnějšímu životu, který představoval charakteristický rys reformovaného monasticismu ve 12. stol. Observance bílých kanovníků tedy zahrnovala kompletní duchovní povinnosti i klášterní režim včetně mlčení a půstu. Fyzická práce byla brána jako asketické cvičení. Sv. Norbert se přátelil se sv. Bernardem, proto se vycházelo tolik z cisterciácké praxe i jejich zvyku svolávat všechny opaty 1 krát ročně na zasedání generální  kapituly.   Využívali negramotné laické bratry k manuálním činnostem. 

Cisterciáci- 1098 Robert z Molesmes : nespokojený opat Molesmes založil klášter v Citeaux.  Cisterciáci  * jako reakce proti institucionálnímu bohatství, angažovanosti ve světských záležitostech a přemíře liturgického formalismu.  Usilovali o izolaci a odloučení od světských pout.
1112 žádal o přijetí Bernard z Fontaine, který s sebou přivedl skupinu mužů i svých bratří. Po jeho příchodu se začala komunita rozvíjet, 1115 byl Bernard poslán, aby založil novou obec v Clairvaux, kde zůstal opatem až do své + 1153. Navraceli se k původní řeholi sv. Benedikta, která se doslovně dodržovala. Kult chudoby a prostoty, puritánský postoj k estetice symbolů. Klíčovým rysem ideálu bylo zřeknout se všeho, co by mnichy mohlo zaplést do záležitostí vnějšího světa. Proti i své kláštery zakládali v pustinách a neobdělávaných končinách. Odmítali vlastnictví kostelů, přijímání desátků ... .Cílem bylo, aby se komunita uživila prací, práce měla hodnotu jako asketické cvičení, ale protože to nestačilo, museli také přijímat laické bratry (konvrše) na práci. Konvrši - bratři, negramotní, žili odděleně- udržovala se segregace mezi nimi  a chórovými mnichy, skládali sliby, ale hlavně se zabývali fyzickou prací. Byli využívání i ke správě grangií a skladišť a tím se mohli chóroví bratři oddat studiu a plnění povinností předepsaných v Řeholi. Cisterciáci nepřijímali dětské obláty, protože výuka gramatiky a svobodných umění mnicha nebezpečně odvádí od vlastních povinností mnicha, byl obnoven roční noviciát. Řád vyprodukoval školu výřečných autorů, nejslavnější je svatý Bernard - nejčtenější a nejvlivnější asketický teolog středověku.
Nový řád bílých mnichů díky svému obrovskému rozmachu zakrátko vyrval Cluny pozici mravního vůdce, klášterního světa  a stal se mocnou silou v církevní i sekulární politice. Existovali cisterciáčtí biskupové, kardinálové a  dokonce i papež Evžen III. (1145-1153). Jejich úspěch lze vysvětlit společenskou univerzalitou jejich působení, jak mezi rolníky tak otevřenost pro vojenskou šlechtu i univerzitní mistry. Přitažlivý byl i díky charismatické postavě sv. Bernarda, který byl nejvýznamnějším řádový obhájcem a získal mu mnoho členů. 30 let byl nejvlivnějším hlasem v z. církvi, byl učitelem papežů, rádcem králů a kardinálů. Základní zákon, kterým se řád řídil byla Charta Caritatis = charta křesťanské lásky. Všechna opatství měla její opis, postupně se upravovala a byla dílem několika desetiletí. Zpočátku měl opat v Citeaux absolutní moc nad dceřinnými kláštery, ale charta výslovně postulovala, že pouto mezi jednotlivými cisterciác. opatstvími nestojí na podřízenosti, ale vzájemné lásce. 1 krát ročně se konala generální kapitula celého řádu,  která postupně získala pozici nejvyššího orgánu.   Od opata mateřského kláštera se vyžadovalo, aby opatství patřící do jeho filiace aspoň 1 krát ročně navštívil. Měl zjistit, zda se zachovává Řehole a nařízení generální kapituly, ale nesměl zasahovat do vnitřního řádu a vystoupit proti opatovi. Opati filiace se připojovali k mnichům mateřského kláštera při volbě nového opata. Každá filiace tak utvářela svébytnou rodinu. Třebaže struktura řádu byla mezinárodní, osazenstvo v klášterech většinou neměli kosmopolitní charakter. Filiační systém vedl uvnitř řádu k určité míře mobility, protože představený opatství se vybíral většinou z řad mnichů jiného ústavu patřícího do stejné filiace. 
Generální kapitula- dávala řádu ráz mezinárodní instituce, vyvinula se z pravidelných návštěv, které v Citeaux vykonávali představitelé 4 nejstarších dceřinných domů.
Scházela se 1 krát ročně v Citeaux, účast byla povinná pro všechny opaty. Jejím hlavním úkolem bylo hlídat dodržování Řehole. Přijímala hlášení, trestala opaty, schvalovala zřízení nových ústavů, přijímala nová rozhodnutí... .Na lateránském koncilu 1215 byl gen. kapitule přiznán status oficiálního vzoru a Inocenc III. ji doporučil všem klášterům, které podobnou vlastní organizaci postrádaly.
Cisterciáci vznášeli nárok, že jsou jedinými pravými vykladači benediktinské řehole, proto byli obviňováni z domýšlivosti. Koncem 12. stol. byl již řád vysoce privilegovaný, např. nemusel platit desátky z nabité půdy, častá finanční imunita,   což  mu nezískalo velkou oblibu u těch, kteří tato břemena museli nést. Postupně cisterciáci svými obchodními postupy, hospodářskými názory i zdroji z nichž čerpali své příjmy přestali být rozlišitelní od starších řádů benediktinské řehole. Původně podle Řehole se vzdělanost pojímala jako studium asketické teologie, která má člověku poskytnout stravu pro přemítání, ale nejevila žádné pochopení pro intelektuální aktivity scholastiky a scholastické metody. Když se univerzitní mistři stali mnichy (přitahovala je asketičnost), neodvrhli své intelektuální postoje, a tak se cisterciáci stali 1. řádem, který své členy studující na univerzitě zřizoval koleje. 

Spor reformátorů a tradicionalistů (  cisterciáci X ?) - spor nového a starého monasticismu. Byl to řečnický boj mezi Bernardem z Clervaux a Petrem Ctihodným. Petr když se stal opatem, snažil se v Cluny obnovit přísnější řád, např. zákaz vstupu laiků do klauzury, prodloužit mlčení, zákaz masa... Také Petr uznal, že roční noviciát podle Řehole byl zkrácen na týden a tím bylo přijato mnoho nehodných lidí. Postupem doby společné třenice ustávaly a kláštery mezi sebou uzavíraly dohody o modlitbách za zemřelé... .

Nový druh rytířstva-  ve 12. stol. vznikaly vojenské řády, byly to rytířské řády, zasvěcené boji proti nevěřícím, ale jejich členové byli mnichy.  Tyto řády vzešly z křižáckého hnutí, kdy se v 11. stol  objevil nový ideál křesťanského rytíře. Byli to: hl. Templáři- kteří se jako 1 etablovali jako vojenský řád a Johanité (= špitálníci), kteří nejdříve v Jeruzalémě pečovali o útulek pro chudé a nemocné poutníky.
Oba řády se etablovali v roli ochránců latinských států v Sýrii před protiútokem islámu. 
Templáři díky svému nesmírnému bohatství a vynětí ze všech jurisdikcí mimo papežovi měli mnoho nepřátel  a fran. král Filip IV. se je rozhodl zničit a provedl to brutálně 1307.
Johanité dopadli lépe, zakoupili ostrov Rhodos a věnují se svému špitálnímu poslání.

Ženské kláštery - nabízely ženám vést asketický život  a hmotně zaopatřovaly vdovám a šlechtickým dcerám. Dívky nižšího původu, pokud byly vůbec přijímány zastávaly roli služebných. Uchazečka musela přinést věno, ale proti tomu se bouřili znalci kanonického práva a považovali to za svatokupectví.Většinu žen v klášteře tvořili buď vdané ženy, nebo vdovy. Měnilo se postavení ženy ve společnosti, ženy měly nižší společenské postavení a i v církvi měly podřízenou úlohu. Mnoho mnichů i církevních hodnostářů se na jejich počínání dívalo s nedůvěrou a snažili se zakázat * ženských klášterů.
Bekyně - většinou měšťanky, lidová, ženská zbožnost, staraly se o chudé a nemocné...
Žebravé řády- začali vzkvétat ve 13. stol. osvojili si pravidlo institucionální chudoby, odmítnutí majetku a spolehnutí se na žebrotu jako prostředek obživy znamenalo i změnu způsobu života a myšlení. Již nemuseli utíkat ze světa,  stačilo vnitřní obrácení. K nejvýznamnějším žebravým řádům patřili františkáni- zakladatel sv. František z Assisi, měl základní vzdělání. Jediným modelem pro Františkovu řeholi se měl stát Kristův život (neměl , kam by hlavu složil). To přinášelo zanícenou osobní zbožnost, hluboké ztotožnění se s Ježíšovým lidstvím, zájem o jeho pozemský život a účast na jeho utrpení. Františkovo poselství ukázalo, že žít evangelium a napodobovat Krista je možné v konkrétním každodenním životě. 
Dominikáni- řád kazatelů, ideál naprosté chudoby.     
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