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CO TAKÉ NAPSAL

DUCHOVNÍ ZACHRÁNCE BRNA

Martin Středa po sobě zanechal množství pozoruhodných spisů a básnických
textů. V jednom ze svých děl napsal:
„Chudoba ať je mi matkou, pokora
a trpělivost ať jsou mi sestrami!“ Jako
doporučení uváděl: „Netrap se předčasně starostmi o to, co se stane. Stačí zlé,
co přináší každý den.“; „Měj rád prosté
věci a spokoj se s málem – zakusíš velký
pokoj.“; „Nic z pomíjivých věcí příliš
nemilovat!“

MARTIN STŘEDA
V souvislosti s obléháním Brna Švédy v 17. století se mluví
hlavně o veliteli obrany města Louisi Raduitovi de Souches.
Málo se ví, že hlavní duchovní podporu obráncům dával
kněz Martin Středa. V Brně sice strávil dohromady necelých
8 let, přesto byl jeho přínos obrovský.

DŮLEŽITÁ DATA

ČLOVĚK – ANDĚL
Fotografie tehdy ještě nebyla vynalezena,
ale i kdyby byly chytré mobilní telefony,
Martin Středa by si určitě selfie neudělal
a na Facebook ho neumístil. Musíme se
tedy spokojit s dobovými rytinami a také
s dochovaným popisem kněze.
Od mládí prý na něm jasně zářily jeho ctnosti. Už jako chlapec posluhoval nemocným
morem, bez vědomí rodičů jim nosil jídlo,
které si sám odřekl. Později o něm duchovní
i světské osobnosti říkaly, že je to anděl. Pro
prozíravost a „svatost“ si ho vážil také císař
Ferdinand III.

PRVNÍ BRNĚNSKÝ POBYT

Podoba Martina Středy v době obléhání Brna.

Martin Středa se narodil 11. listopadu 1587
(některé zdroje uvádějí rok 1588) v den
svého svátku v dnešních polských Gliwicích,
nedaleko Katovic. Měl dva mladší bratry,
jeho otcem byl městský radní Martin Středa,
matka se jmenovala Barbora. Byla sestrou
Jiřího Poledne, rektora pražské jezuitské
koleje a univerzity. Martin Středa chodil
na farní školu v Gliwicích. Naučil se česky
a polsky, slušně uměl německy. V sedmnácti
letech odešel za dalšími studii, a vlastně za
svým strýcem na jezuitskou kolej do Prahy.
Tam byl také ve svých osmnácti letech přijat
do semináře sv. Václava pro chudé studenty. O tři roky později, v roce 1608, v Praze
vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova a byl poslán do jezuitského noviciátu v Brně. Odtud
putoval studovat filosofii do Štýrského
Hradce. Roku 1615 se vrací do Prahy, studuje teologii a vyučuje rétoriku. V Praze Středa
zažívá stavovské povstání, které bylo předzvěstí třicetileté války. Roku 1618 Prahu
opouští a jede opět do Štýrského Hradce,
kde roku 1620 přijímá kněžské svěcení.
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Jeho život byl stále plný stěhování. Působil
v Praze, ve slezské Nise a v letech 1627 až
1629 poprvé v Brně jako rektor jezuitské
koleje. Brno tehdy nebylo zrovna přátelským
místem. Město bylo po tureckých atacích
plné bídy, hladu a epidemií. Martin Středa se
v té době stará o dostavění koleje a obnovu
zpustošeného kolejního majetku. Pro kolej
a okolí také objednal výstavbu vodovodu
z Řečkovic a založil tři rybníky. Z Brna
ale odjíždí opět do Prahy, kde je v únoru
roku 1638 jmenován představeným české
jezuitské provincie. Během svého tříletého
působení v čele českých jezuitů pomáhá
organizovat sociální a zdravotní pomoc,
o níž jednal i s císařem Ferdinandem III.,
a snaží se zmírnit hrůzy vlekoucí se války.

PODRUHÉ DO BRNA
Na jižní Moravu se Martin Středa opět vrací
v březnu 1641 a je zde až do roku 1646. Působí jako rektor jezuitské koleje. Roku 1645
se na Brno vydali Švédové. Všichni víme,
že právě úspěšní nebyli, a Martin Středa
v tom sehrál velkou roli. Švédové chtěli
dobýt Vídeň a Brno bylo poslední překážkou. Generál Torstenson k městu počátkem května roku 1645 dovedl téměř třicet
tisícovek vycvičených vojáků. Brněnské
hradby bránila pětistovka vojáků a asi tisíc

Plán Brna v době obléhání, rytina
z historického díla Theatrum Europaeum.

civilistů – vyzbrojení měšťané, řemeslníci,
ale také studenti z jezuitské koleje.
Brňany k obraně města nabádal a povzbuzoval právě Martin Středa. Vypadalo to,
jako by vůbec neznal strach, neúnavně své
okolí přesvědčoval o nutnosti vytrvat, vedl
modlitby i bohoslužby a v obráncích města
udržoval odhodlání a morálku. Mezi obránce
patřilo také sedmdesát studentů jeho
jezuitské koleje. Ty nechal vycvičit v boji se
zbraní. Odrazili švédské pokusy vniknout
do města zazděnou tzv. Dřevěnou branou
v městských hradbách mezi kostelem
sv. Tomáše a jezuitským chrámem.

VÁLKA, RABOVÁNÍ,
LOUPEŽE, NEMOCI
Jak prožívali obléhání Švédy obyvatelé
města, se dnes moc neví, ale žádná selanka
to asi nebyla. Lidé bydleli ve městě, nebylo
kam utéct. Došlo také k likvidaci všech
předměstí, kde vznikaly palebné pozice
Švédů. A vojáci se neptali. Brali si vše, jak
potřebovali. Násilí, znásilňování, zabíjení.
Další zdroje udávají, že například Litovlí
prošli Švédové třikrát a z pěti tisíc lidí jich
tam zbylo jen několik stovek. Obyvatelé
umírali, protože zde působilo hned několik
vlivů: žili ve válce, byli podrobeni rabování,
útočily na ně i loupeživé bandy místních
a taky smrtelné nemoci, které neměl
kdo léčit. Trvalo tři generace, než se stav

obyvatelstva doplnil. Vojáci neviděli město,
domy a živé lidi, viděli jen zdroje – maso,
obilí, pití. Když zdroje došly, pokračovali
dál. Za dalšími zdroji, vyplenit další město.

SVĚDECTVÍ O CHRABROSTI
A LEVITACI
Boj se Švédy byl dlouhý a vyčerpávající.
Účastníci bojů hovořili o tom, že Martin
Středa byl neustále viděn na hradbách, nevyhýbal se místům, kde zuřily nejtvrdší boje.
Obránce povzbuzoval, těšil, pečoval o raněné, sháněl pomoc pro potřebné a vyzýval
k odvaze a především k důvěře v Boží pomoc
a v přímluvu Panny Marie Svatotomské, jejíž
obraz byl uchováván v kostele sv. Tomáše.
Také velitel obránců u něj hledal víru: „Zdá

– Narodil se 11. listopadu 1587
(nebo 1588) v Gliwicích ve Slezsku
v české rodině.
– 1608 Vstupuje k jezuitům.
– 1624 Zakládá jezuitskou kolej v Kutné
Hoře.
– 1627 Stává se rektorem koleje v Brně.
– 1629 Stává se rektorem Klementina
v Praze, zakládá kolej v Litoměřicích.
– 1631 Vpadla saská vojska do Prahy,
Středa slouží nemocným a morově
nakaženým.
– 1636 Zakládá kolej v Klatovech.
– 1638 Je provinciálem České provincie
Tovaryšstva Ježíšova.
– 1641 Je rektorem brněnského
noviciátu a spirituálem studentů.
– 1645 Při šestnáctitýdenním
obléhání Brna je hlavní duchovní
oporou obránců.
– 1648 Je podruhé provinciálem, píše
práce z duchovního života a morální
teologie, např. pojednání O modlitbě
ústní a rozumové a O umění dobře žít
a zemřít.
– 26. srpna 1649 O jedné hodině ranní
umírá na souchotiny v Brně. Je pochován v hrobce jezuitského kostela
Nanebevzetí Panny Marie.
– 15. srpna 1995 Na slavnost Nanebevzetí Panny Marie se začíná konat
pravidelná oslava Dne Brna.
– 2. října 2004 Byla slavnostně požehnána budova Duchovního centra
P. Martina Středy a bl. Marie Restituty
Kafkové v Brně-Lesné a byl zahájen
provoz tohoto centra.
– 2005 Duchovní centrum zahájilo
v Brně-Lesné další tradici pro děti
a mládež – Věroučnou soutěž pátera
Martina Středy.
– 11. listopadu 2009 V jezuitském kostele v Brně byl slavnostně instalován
nový zvon Martina Středy, který při
své návštěvě Brna v září 2009 požehnal papež Benedikt XVI.

11

FLASHBACK

ZEMŘEL V MILOVANÉM
BRNĚ

Středa odpočívá v hrobce brněnského jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie.

se, že této statečnosti při obraně dodávaly
sílu vroucí modlitby a vytrvalé posty pátera
Středy, jimiž přinášel sílu z nebe pro ochranu a bezpečnost obležených, takže nepřítel
sám konečně nahlédl, že duch města je
pevný a nezlomný a že pochází z jakési nadzemské ochrany. Kdykoliv jsem měl během
onoho obranného boje aspoň trochu volnou
chvíli od obtížnějších povinností, využil jsem
ji k návštěvě kněze Martina a k rozhovoru
s ním; vždy jsem si od něho odnášel útěchu
a vnitřní pokoj,“ napsal později Louis Raduit
de Souches.

Roku 1618 v Praze, v době, kdy tu
Martin Středa působil, probíhá slavná
defenestrace, kterou vlastně začíná
stavovské povstání. Následně začíná také
třicetiletá válka, jež zásadně ovlivnila
Středův život.
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Zaznamenána jsou rovněž očitá svědectví,
která tvrdí, že se Martin Středa při svých
modlitbách vznášel nad zemí. Později
byli mnozí pamětníci ochotni přísahat, že
poslední švédská koule vystřelená z většího
děla na město se pouze bezmocně dokutálela k nohám pátera Středy, který se modlil
k Bohu, a znehybněla... Stalo se to prý na
svátek Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna
1645, kdy s definitivní platností skončilo
obléhání Brna.

Působení Martina Středy si velmi cenila rovněž brněnská městská rada. „Není
pochyb, že on s Boží pomocí zachránil
město Brno a celou vlast, protože její osud
závisel na osudu města Brna,“ dočítáme se
ve vyjádření městské rady z roku 1671. Ta
také slíbila, že každý rok dne 15. srpna bude
slavným průvodem a bohoslužbami oslavovat Bohorodičku Pannu Marii. Sám Martin
Středa po tomto vítězství organizoval
děkovné bohoslužby a poutě a zasloužil se
také o odstraňování obrovských škod v Brně
i na řádových statcích v okolí.
Roku 1646 byl Martin Středa opět povolán do Prahy, kde působil jako duchovní
u studentů u sv. Klimenta. Mohl se více
věnovat duchovní činnosti a sepsal také
zásady duchovního života. V lednu 1648 byl
znovu jmenován provinciálem, což s sebou
přineslo náročné cestování a organizování
pomoci tentokrát Švédy obležené Praze.
Středův oslabený organismus na to reagoval
propuknutím tuberkulózy. Protože si přál
zemřít v milovaném Brně, nechal se Středa
z cesty po Slezsku převézt na Moravu.
Po sedmnácti dnech, v jednu hodinu po
půlnoci 26. srpna 1649 zemřel. Pochován je
ve skleněné rakvi v hrobce brněnského jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Při otevření hrobu roku 1876 našli jeho tělo
neporušené, bylo pak mumifikováno a přemístěno do prosklené rakve, kde odpočívá
dodnes. Expertizy jeho mumifikovaných
ostatků potvrdily, že Středova dobová
vyobrazení odpovídají skutečnosti.
Martin Ježek
Foto: archiv autora

Obléhání Brna začalo v poslední fázi
třicetileté války – 3. května 1645. Velký
podíl na úspěšné obraně před obléhající
švédskou přesilou měl podle dobových
záznamů právě Martin Středa.

Se Švédy měl Martin Středa co dočinění
ještě jednou. Od roku 1646 totiž opět
působil v Praze (jako duchovní
studentů u sv. Klimenta), která byla
Švédy roku 1948 obléhána.

Opravdu se sluší nejen v současné době
uchovávat v paměti, ale též předávat
potomkům, ať k věrnému následování
nebo k zapamatování a pro útěchu, to,
jakou dokonalostí mravů a bezúhonnosti
života vynikají slavné činy předků. Je tedy
vhodné, abychom vydali veřejné svědectví
pravdě, jak vynikajícími Božími i přirozenými vlohami, dary, milostmi, mravy
a ctnostmi a duchem svatosti byl ozdoben
blažené paměti ctihodný P. Martin Středa,
kněz Tovaryšstva, původem Slezan z Hlivice, narozený ze senátorských rodičů.
Dosvědčujeme: Je nám velmi dobře známo z ještě čerstvého zážitku, že zmíněný
otec Martin Středa zastával dvakrát úřad
rektora v této brněnské koleji, totiž po-

prvé od 5. září 1627 do 5. září 1629 a pak
od 24. března 1641 do 1. července 1646.
A tak když sečteme obě údobí, bydlel
v tomto městě plných sedm let a tři
měsíce; jistě dostatečnou dobu, abychom
mohli posoudit jeho život.
Je známo, že vedl zbožný a bezúhonný život, ozdobený veškerou duchovní
dokonalostí, že se velmi bedlivě staral
jak o sobě svěřenou kolej, tak o zdraví
bližních a že svými svatými rozhovory,
zbožnými radami a leskem bezúhonného
života mimořádně vzdělával všechny
občany tohoto města.
A nadto proslavil se opravdu prorockým
duchem. Když totiž v roce 1645, nedlouho
po krvavé bitvě a porážce u Jankova v Čechách, velitel švédského vojska Leonard
Torstenson, se zbraněmi už samy o sobě
hroznými a vojskem posíleným pomocí
Transylvánie, vytáhl jako řvoucí vandalský
lev opojený nedávným vítězstvím, aby
dobyl toto město, obklíčil je strašnými
válečnými nástroji a zuřivými nepřátelskými jednotkami, jež je měly přepadnout,
blažený a Bohu milý již zmíněný prorok,
ctihodný otec Martin Středa, velkodušně
těšil katolický lid obležený nepřátelskou
zuřivostí a utěšoval občany města předpovědí, aby se nebáli, že nepřítel přes svůj
obrovský počet nedobude město, ani je
neobsadí, což potom obdivuhodně potvr-

V roce 1978 vzniká v Brně branný Závod
Martina Středy, zkráceně ZMS, který byl
kvůli utajení veřejně pojmenován Závod
mladých svazarmovců. Utkávala se v něm
mládež několika farností. Tradice tohoto
závodu přetrvala v podobě mezifarnostního orientačního závodu tříčlenných hlídek
chlapců a děvčat.

Roku 2017 vyhlásila Rada města Brna
veřejnou výtvarnou soutěž o návrh na
ztvárnění sochy Martina Středy, která
má v rámci projektu „Sochy pro Brno“
stát na nároží ulic Jezuitské a Beethovenovy, nalevo od hlavního vstupu
do jezuitského kostela.

Z VEŘEJNÉHO
PROHLÁŠENÍ BRNĚNSKÉ
MĚSTSKÉ RADY O OTCI
MARTINU STŘEDOVI
Dáno v Brně 23. listopadu, roku
od znovu nabyté spásy 1671.
My, primátor a konšelé královského města Brna v Markrabství moravském, všem
a každému zvlášť stálé zdraví a veškeré
blaho přejeme.

dil průběh událostí. Onen velmi mocný nepřítel totiž, třebaže neopomenul sáhnout
ke všemu a pokusit se o všechno, co vyžadovalo vojenské umění a válečná technika,
přece jen po krutém a dlouhém obléhání,
ve kterém bez přestání pokračoval po
16 týdnů, nedosáhl vytyčeného úspěchu.
A tak když viděl, že nepořídil, že obležení
nejsou přemoženi a že jsou vyčerpána jak
jeho vlastní, tak i transylvánská vojska,
že utrpěla úhonu jeho sláva, kterou jinde
získal, byl nucen zvednout tábor a skončit
obléhání málo čestným ústupem.
Ještě během obležení tento opravdu
zbožný a Bohu milý přítel předpovídal
budoucí události s takovým úspěchem,
že kdykoliv měli obležení udělat výpad na
nepřítele, otec Středa jakýmsi instinktem a hlasem shůry předem věděl, zda se
vrátí jako vítězové, nebo jako poražení,
a nikdy se nemýlil. Tak veliká byla jeho
horlivost a důvěra v Boha, že kdykoliv
mělo dojít k boji s obleženými, ať už před
hradbami nebo za mohutného nepřátelského útoku, otec Středa po celou dobu
ležel na zemi a modlitbami prosil za
přispění nebeské mocnosti. A tak když
zesílil boj, také on, Kristův vojín, bojoval
neúnavně Gedeonovým mečem a byl od
Boha vyslyšen.
Jestliže se tedy připisuje život trvalé slávy těm, kdož padli za vlast a její
uchování, ať již na vojenském pochodu,
nebo po dosažení vítězství, a již odpočívají v pokoji, plným právem patří tento
život ve slávě a nadevše nebeský život
zde často jmenovanému ctihodnému otci
Martinu Středovi, protože není pochyb,
že on s Boží pomocí zachránil město Brno
a celou vlast, protože její osud závisel na
osudu Brna.
A zvláště se musíme zmínit, že jak věrně
a svatě žil, tak i 26. srpna 1649 v jednu
hodinu před svítáním odešel do neuhasitelného světla, když podruhé zastával
úřad provinciála v Tovaryšstvu a tento
pozemský život pokojně zaměnil za nebeský. Jeho tělo bylo uloženo u hlavního
oltáře chrámu Tovaryšstva Ježíšova. Odpočívá jako překrásná perla a je uchováno
jako převzácný poklad a bude i v budoucnu opatrováno ve zbožné úctě, zatímco
jeho duše vstoupila do nebeské radosti;
o tom není nejmenší pochyby.
To vše, jak shora uvedeno, my předem
jmenovaní, konsul a senát, na svou čest
a velkou pečetí, dole upevněnou, stvrzujeme jako naprosto pravdivé.
Dáno v Brně 23. listopadu, roku
od znovu nabyté spásy 1671.
Vydal úřad primátora pana
Jana Metzgera z Brisachu.
Jiří Ignác Kossinsky, J.U.D.
a t.č. městský písař
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