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Kněz Martin Středa
V souvislosti s obléháním Brna Švédy
v roce 1645 je zmiňován především velitel
obrany města Louis Raduit de Souches.
Málo se však ví, že hlavní duchovní podporu obráncům dával kněz Martin Středa.
Kdo byl tento muž?
Martin Středa se narodil roku 1587 v rodině městského radního v Hlivici ve Slezsku.
Základní školu vychodil ve svém rodišti
a následně v roce 1604 odešel za dalším
vzděláním na pražskou jezuitskou kolej.
V roce 1608 pak vstoupil v Brně do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova, o dva roky
později složil první řeholní sliby a byl vyslán na filozofická studia do Štýrského
Hradce, kde byl také v roce 1620 vysvěcen
na kněze. Do Prahy se vrátil o rok později
a věnoval se dalšímu intenzivnímu studiu. Stal se profesorem rétoriky a filozofie
a krátce nato i řádným profesorem tohoto
oboru na Ferdinandově univerzitě. Po spojení s Univerzitou Karlovou získává doktorát teologie. V roce 1624 skládá slavné
řeholní sliby a později začíná působit jako
rektor brněnské koleje. Postaral se nejen
o dostavění koleje, ale i o obnovu zpustošeného jezuitského majetku. V roce 1629
byl vybrán pro úřad rektora u sv. Klimenta
v Praze. Čekalo ho však několik těžkých let
spojených se vpádem Sasů do Čech. Po
celou dobu se snažil zmírňovat následky
války organizováním pomoci potřebným.
Po saském vpádu Prahu opouští, po návratu v roce 1632 usiluje o obnovu a zdokonalení školství i poničeného majetku.

Roku 1638 stanul v čele provincie jezuitů
a řídil celkem sedmnáct kolejí a pět rezidencí. Do Brna se vrací ve funkci rektora
brněnského noviciátu v roce 1641. Tady
jej také zastihl vpád švédské armády.
Boj se Švédy byl dlouhý a vyčerpávající,
ale Martin Středa jako by neznal strach.
Zorganizoval studentskou legii a duchovně povzbuzoval i materiálně podporoval obránce Brna. V nejtěžších chvílích
k němu chodil pro povzbuzení i velitel
obrany generál de Souches. Páter Středa
neúnavně přesvědčoval o nutnosti vytrvat, vedl modlitby i bohoslužby a udržoval
v obráncích města odhodlání. O jeho statečném počínání kolovaly různé legendy,
které ho popisovaly jako zázrak. Poslední
švédská koule vystřelená z většího děla na
město se prý pouze bezmocně dokutálela
k nohám Martina Středy, který se modlil k Bohu, a znehybněla. Stalo se tak na
svátek Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna
1645, kdy s definitivní platností skončilo
obléhání Brna. Martin Středa se stal v roce
1648 podruhé provinciálem českých jezuitů. Avšak brzy poté, 26. srpna 1649, zemřel
na souchotiny. Pochován je ve skleněné
rakvi v hrobce brněnského jezuitského
kostela.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Chrám zasvěcený Panně Marii Nanebevzaté se začal na Starém Brně stavět
v roce 1323 z popudu královny Elišky
Rejčky, vdovy po českém králi Václavu II.
Současně vedle něj založila klášter cisterciaček nazývaný Aula Sanctae Mariae. Po
své smrti v roce 1335 byla Eliška Rejčka
v bazilice pohřbena a místo jejího posledního odpočinku je v dlažbě vyznačeno
písmenem E s královskou korunkou. Právě
v této bazilice je instalován obraz Panny
Marie Svatotomské, ochránkyně města
Brna, a to na vrcholu tzv. stříbrného oltáře. Je uctívaný jako zázračný, neboť
právě v roce 1645 se prý tento obraz
zjevil nad městem obléhaným Švédy. Od

Jezuité přišli do Brna v roce 1578, svou kolej
začali budovat v roce 1582 a trvalo jim to
více než padesát let. Stavba samotného
kostela trvala jen čtyři roky, vysvěcen byl
22. září 1602. Barokní přestavba proběhla
v 17. století, nejprve podle plánů Jana Křtitele Erny a následně v letech 1732–1733
podle plánů Mořice Grimma. Kostel sloužil
jezuitskému řádu a jeho koleji až do roku
1773, kdy byl jejich řád císařem Josefem
II. zrušen. Do té doby prošla jezuitským
noviciátem a kolejí řada významných osobností, např. řádový historik Bohuslav Balbín, historik a zakladatel slavistiky Josef
Dobrovský a také Martin Středa. Martin
Středa stanul roku 1638 v čele provincie

této události je považován za palladium –
symbol ochrany města. Také sám Martin
Středa prohlásil, že vítězství Brňanů nad
ohromnou převahou Švédů není dílem
lidským, nýbrž vítězstvím Panny Marie.
Právě otec Středa byl sám velkým ctitelem Panny Marie Svatotomské a za obležení nabádal k jejímu uctívání a ujišťoval
ostatní o její mocné ochraně.

www.opatstvibrno.cz

Mendlovo náměstí

jezuitů a řídil celkem sedmnáct kolejí a pět
rezidencí. Do Brna se vrátil ve funkci rektora
brněnského noviciátu na jaře 1641. Tady jej
také zastihl vpád švédské armády. V roce
1648 se stal podruhé provinciálem českých
jezuitů. Avšak v roce 1649 umírá. Pochován
je ve skleněné rakvi v hrobce tohoto kostela. Nejnovější památkou kostela je zvon ct.
Martina Středy, který byl požehnán Svatým
otcem Benediktem XVI. při jeho návštěvě
Brna 27. 9. 2009 a ve věži kostela slavnostně zavěšen 11. 11. 2009.

www.jesuit.cz/brno

Jezuitská

Socha pátera Martina Středy

Den Brna

Roku 2017 vyhlásila Rada města Brna veřejnou výtvarnou soutěž o návrh na ztvárnění
sochy Martina Středy. Výtvarnou soutěž
vyhrál se svým návrhem Jan Šebánek z Fakulty architektury VUT. Strohost, střídmost,
symbolika. Tři S charakterizují vítězný návrh sochy. Kněz Martin Středa je pochován
v kryptě kostela Nanebevzetí Panny Marie,
kde působil a kde je nyní pochován v prosklené rakvi. A právě před tímto kostelem na
křižovatce Jezuitské a Beethovenovy ulice
čtyřmetrová socha kněze Martina Středy
stojí. Socha je osazena na podstavci z probarveného betonu, ve kterém je zapuštěna
dělová koule. Postava je otočená směrem
ke kostelu sv. Jakuba, kde je pochován

Brněnská posádka, tvořená 500 vojáky
a asi tisícovkou obyvatel Brna, ubránila
v roce 1645 během poslední fáze třicetileté
války město proti asi 28 tisícům vojáků
generála Torstensona. Zatímco vojenské
zásluhy při obraně města Brna náleží bezpochyby právem Ludvíku Radouitovi de
Souches, duchovně město uhájil právě
otec Martin Středa. Stal se nejen morální
oporou obránců a duchovním symbolem
brněnské obrany, ale pomáhal také svými
organizačními schopnostmi – byl to právě on, kdo nechal vycvičit oddíl studentů
jezuitské koleje ve zbrani. Rok 1995 se stal
prvním rokem znovuobnovení každoroční připomínky tohoto slavného vítězství

plukovník Jean-Louis Raduit de Souches. Velitel obrany města byl blízkým
přítelem pátera Středy a během bojů si
k němu údajně chodil pro radu.
Memento Martina Středy se řadí po bok
dalších soch vzniklých v rámci projektu
Sochy pro Brno. Jeho cílem je postupně
doplňovat veřejný prostor o nová umělecká díla připomínající významné osobnosti, a to přímo na místech, s nimiž je
jejich osud spjat.

Jezuitská/Beethovenova

nad Švédy. Brňané i návštěvníci města
se seznamují s historií, která ovlivnila
i dění v tehdejší Evropě, během oblíbené
městské slavnosti pojmenované Den Brna.
Slaví se každoročně vždy o víkendu okolo
15. srpna – na tento den připadá slavnost
Nanebevzetí Panny Marie, která je od roku
1645 uctívána jako patronka a ochránkyně
města. Program pro celou rodinu vzdělává
i baví. Součástí jsou komentované procházky, strhující podívaná inscenované
bitvy, bohoslužby či jarmark.

www.denbrna.cz
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