Vzpomínky na přítele Františka Václava Lobkowicze

V okamžiku zachycení zprávy o skonu dobrého člověka biskupa Františka
z Assisi Karla Bedřicha Klementa Jaroslava Aloise Leopolda Gerharda Telesfora
Odilio Jana Boska Pavla Marie Václava prince Lobkowicze jsem si musel na chvíli
sednout. Mysl se mi automaticky zanořila do světa vzpomínek společných
prožitků s tímto vyjímečným člověkem. Jako by se spustil film o 47 políčkách –
tolik let jsme se s otcem Františkem znali.
FRÝDEK
Poprvé jsem jeho osobnost zachytil ve svých 14 letech na jaře v roce 1975.
Profesor Karel Novák, můj strýc, významná postava frýdeckých intelektuálů, jej
pozval do naší široké rodiny Škapů do staré dřevěnky pod frýdeckým lesem na
nějakou rodinnou sešlost.
Obrýlený blonďatý mladíček oslovoval mou babičku Johanku „teta“ a jeho
vyjadřování bylo noblesní a vytříbené. Ptal jsem se maminky, proč ten pán
oslovuje babičku „teta“. Vysvětlila mi, že pochází z Čech někde od Plzně a je to
zřejmě jeho první kontakt s Moravou, a že si asi myslí, že jsme tu všichni jedna
velká rodina, tak nějak všichni strejdové a tety. Také mi řekli, že jde o velice
chytrého pána, že je šlechtic a že se, nám mladým, bude zřejmě věnovat,
protože je to nově nastupující kaplan do frýdecké farnosti. Tedy šlechtic, ty
blaho, tak na to se těším. A věru, že bylo na co!
Na frýdecké kaplance bydleli tehdy kaplani dva: otec František a otec Adam
Rucki. „Pařmeni“ to byli, řekla by dnešní mládež. Oba uměli skvěle hrát na
kytaru a též zpívat a brzy kolem sebe vytvořili početné a stále se rozrůstající
společenství mládeže. Skvostné doby! Každotýdenní setkávání v rodinách.
Obývací pokoje nás nestačily pojmout. Povídání o Bibli, vtipy, písničky,
modlitby, plánování akcí na prázdniny. Partou jsme žili, v partě jsme byli pevně
zakotveni a setkáváme se dodnes po 50-ti letech, kdy je nám 60 a více. Takový
to mělo tehdy náboj a takový to mělo časový přesah-ta jejich aktivita tehdy
mladých začínajících kněží.

Samozřejmě vše probíhalo v utajení. Za činnost s mládeží odebírala
komunistická totalitní moc kněžím okamžitě státní souhlas, případně je věznila.
Otec František si dělal legraci, že s Adamem Ruckim provozují „mařenu“ =
paragraf o maření státního dozoru nad církvemi. Vše bylo pro nás, mladé,
drásavě tajemné, inspirující, poučné, poutavé, krásné, dobrodružné i
nebezpečné. Možná i proto naše nasazení pro farní mládežnické společenství
bylo totální a na tehdejším okolním světě vnitřně vybojované.
Díky Bohu, dnes už nebezpečí persekucí pominulo, ale nás to v dobách
komunistického marasmu velmi spojovalo dohromady.
Každé prázdniny jsme jezdívali na týden (asi 20-25 kluků a děvčat) s
otcem Františkem do Belánských Tater do vesničky Ždiar. My kluci jsme byli
sportovci, mladí a nabušení. Dodnes nechápu, že nám otec František při „lítání“
po tatranských štítech stačil. A to tehdy ještě kouřil. Kouřit přestal, jak nám
vyprávěl, od chvíle, kdy si k němu v jedné rodině přisedla malá holčička a po
chvíli mu sdělila: …“strejdo, ty smrdíš…“. V Tatrách běhal s námi František jako
kamzík. Na jedné vysoko položené chatě nám všem klukům koupil pivo. Toho
jsme si hodně považovali, bral nás jako sobě rovné. S otcem Františkem jsme si
k údivu svých rodičů tykali a toto přátelské oslovení si přál zachovat i ve svém
poslání biskupa. Po tůrách jsme každý večer probírali Písmo, zpívali a František
povídal. Byl skvělým vypravěčem, nadmíru vtipným. Toho jsme si vážili a
oceňovali. Nejčastěji jsme po něm chtěli povídání o jeho rodině a dětství.
Špendlík bylo by slyšet při tom povídání spadnout. Paměť měl skutečně sloní.
Dokázal jmenovat své předky až do 15. století.
Mluvil k nám též o partnerských vztazích a vůbec o životě. Moudrá slova. Byli
jsme si tak blízcí, že jsme s ním hovořili otevřeně jako s nejlepším přítelem.
Rajské časy frýdecké trvaly do odchodu Františka z Frýdku do Jablunkova. O
prázdninách toho roku jsme na zatajenou prožívali týden v Beskydech ve staré
dřevěnici na Těšiňokách. Famózní čas. Před chalupou na louce (na té samé
louce, kde v devadesátých letech vlčí smečka potrhala několik ovcí, měl jsem
možnost vidět vše na vlastní oči) probíhal velký badmintonový turnaj. František
byl nejen hudebně, ale i pohybově velmi nadaný a v turnaji se probojoval až do
finále. Měl sebou na pobytu i svého mladšího bratra Zdeňka. Zdeněk tehdy
působil v Národním muzeu v Praze. František se jej snažil bedminton naučit, ale

bráchovi to moc nešlo. Každý večer při západu slunce jsme si na Františkovi
vyžadovali píseň „Hluboká řeko…“. Nikdo píseň neuměl zazpívat procítěněji.
Bylo nám při písni krásně teskno. Jednou večer nám František oznámil, že
z Frýdku odchází. To nám bylo smutně teskno.

FOTO: Prázdniny s frýdeckou partou na Morávce v údolí Vlaské. František
v první řadě vpravo dole.

FOTO: prázdniny s frýdeckou partou v Tatrách ve Ždiaru. František v kšiltovce
uprostřed. Vedle něj zprava Jestřáb-významný skautský vůdce.

HRČAVA
Nelze nezmínit slavný tajný skautský tábor v hlubokém zákazu skautské činnosti
v roce 1978 na Hrčavě. František při svém působení ve Frýdku se velice zajímal
o skautink. Přátelil se s panem Rudolfem Štěpánkem - Jestřábem (můj pozdější
tchán) a jeho rodinou. Jestřáb byl významný skautský činovník. O skautinku
vyprávěl s takovým zaujetím, že otce Františka napadlo udělat o prázdninách
1978 tajný skautský tábor a skautské dovednosti kombinovat s duchovním
cvičením.
Tak se stalo. Hrčava – malá vesnička na trojmezí hranic Moravy, Slovenska a
Polska. Několik let před naším pobytem zastřelili pohraničníci mladého kluka při
pašování zboží přes hranici. Na táboře vzal František skautské ideály za své a byl
jim věrný do konce života.

FOTO: slavný utajený skautský tábor v roce 1979 na Hrčavě. Skautský vůdce
Jestřáb vztyčuje vlajku. Otec František jel zrovna pro proviant-jediný měl totiž
auto.

FOTO: Rudolf Štěpánek-Jestřáb se svou ženou Meou. Pro otce Františka se stali
vzorem skautského života.

ČESKÝ TĚŠÍN
Ať působil během života otec František Lobkowicz kdekoliv, zachoval si pevné
vazby k lidem z místa svého prvního působení. Říkával, že pro kněze je vždy
jeho první místo po vysvěcení takovou životní „milenkou“.
Rád přijel i na naši svatbu s Veronikou do baziliky v roce 1987.
Už za svého působení v Českém Těšíně vzal těšínskou mládež o prázdninách na
Slovenské rudohoří a spojil s naší frýdeckou skupinou. Další nádherný týden
uprostřed hor. Nejvíce mi utkvěla v paměti svátost smíření. Během ní jsme se
procházeli s otcem Františkem nedozírnou loukou plnou vysoké zlatavé horské
voňavé trávy a povídali o životě, o svých problémech, ale i radostech.
Nejúžasnější zpověď v mém životě.

PRAHA
V březnu roku 1990 se stal pomocným světícím biskupem pražským. Byli jsme
jej navštívit v biskupském paláci v rámci v Praze pořádaném skautském
semináři. Při doprovázení do svého pokoje v paláci jsme procházeli kolem dveří,
za kterými seděl pan kardinál Vlk na rotopedu a sledoval televizní noviny. I
v této funkci pomocného biskupa a z této vzdálenosti byl ochoten přijet z Prahy
do Frýdku a pokřtít děti svých bývalých frýdeckých mládežníků. V bazilice
pokřtil v roce 1993 naší Anežku, Anetku-dceru našeho střediskového
skautského vůdce Pavla Kiky a Vyvijalovic Magdalénku, dcerku nejmladšího
starosty města v Československu. Odpoledne jsme v padesáti lidech slavili
přijetí tří nových křesťánků na naší zahradě společně s Františkem. Křtil
postupně všechny naše dcery Dominiku, Anežku a Viktorku.

FOTO: Bazilika ve Frýdku v roce 1993. Křest Anežky Jonákové, Anetky Kikové a
Magdalénky Vyvijalové. Otec František vnímal ještě i děti těchto křtěných dětí.

Po roce 2000 jsme začali jezdit na 14 dní do Italských Dolomitů na feraty.
Nadšení jsme byli a fyzicky dobře připravení, ale bez veškerého bezpečnostního
vybavení.

Jednou byl otec František v Dolomitech s námi a při zdolávání nebezpečné
feraty se skalním převisem si sedl na skálu a při sestupu našich dětí (9 a 11 let)
se modlil Zdrávas Maria za jejich bezpečné šplhání. Při zpáteční cestě na
hranicích s Rakouskem chtěli celníci po vedoucím autobusu seznam cestujících.
Nedařilo se předem vypsaný seznam s údaji najít a hrozila pokuta. František
řekl, že to vyřídí. Napřed celníky zkoušel usmlouvat z titulu svého titulu biskupa,
ale rakouští celníci byli neoblomní. Pokutu za celý autobus zaplatil v příslušné
měně tehdy ze svého. Byla to dost vysoká částka.
OSTRAVA
Po roce 1999 jsme asi 10 let provozovali s frýdeckou farní a skautskou mládeží
divadla. Pohádku Lotrando a Zubejda jsme hráli asi 12x, vždy před plnými sály.
Na poslední představení se přijel podívat sám autor pohádky nositel filmového
Oskara pan Zdeněk Svěrák se svými kolegy z Cimrmanova divadla. Otec
František naši charitativní divadelní činnost velmi podporoval. Na dobrovolném
vstupném jsme postupně shromáždili asi 105 000,- Kč na bohulibé účely.
Na jedno z mnoha našich představení muzikálu „Noc na Karlštejně“ otec biskup
osobně přišel a účastnil se besedy s herci. Divadlem byl nadšen. Všechny
přítomné při besedě šokoval, když zpaměti zarecitoval báseň „král Karel
s Buškem z Vilhartic…“. Inu paměť měl výtečnou. V dalším roce přijel na
představení „Afrika“, kterého se zúčastnila i paní Luxová s dětmi. Byla to vdova
po místopředsedovi vlády Josefu Luxovi.

Několik let po sobě jsme se skauty stavěli z kamenů oltář pro mši svatou na
Ivančeně. František si dělal legraci, že takový oltář nemá žádný z biskupů
v Čechách a na Moravě. Vždy došel pod Lysou horu po svých a to i v době, kdy
chůze pro něj už nebyla jednoduchá. Oceňovali jsme to všichni, a proto bývala
účast na mši velmi, velmi hojná.

FOTO: Ivančena-mše u oltáře z kamenů. Oltář vystavěli skauti z frýdeckého
střediska KRUH spolu s Emilem Moniakem. Otec František uměl mládež oslovit.

Vzpomínám též na úžasnou mši na skautské chatě Barnoška pod Travným
někdy kolem roku 2015. Při zpáteční cestě na Zlatník jsme mohli pozorovat
s Františkem se zatajeným dechem pasoucí se jeleny jen asi 50 metrů od nás.

FOTO: František biskup Lobkowicz před Skautskou chatou Barnoškou s autorem
těchto vzpomínek.

Otec František byl náš celoživotní přítel, průvodce a opora. Při jeho vysokém
intelektu bylo radostí s ním hovořit, ale i poslouchat jeho vyprávění. Byl
širokého srdce a vládnoucí humorem a vtipem - toho jsem si cenil mnoho.
Přesně ten typ pastýře, který svému okolí nenásilně a jaksi mimochodem
nabízí, aby objevovalo své hřivny a stávalo se lepším.
Naposledy jsme se s otcem Františkem Václavem Lobkowiczem setkali
s manželkou Veronikou a dcerou Viktorkou v létě roku 2021 při jeho
rehabilitačním pobytu na Čeladné. Mnohé již nasvědčovalo a tak jsme pojali
nutkání se s tím správným chlapem ještě vidět. Ležíc na lůžku nás opět
překvapil svou pamětí. Pamatoval si mnohé o naší nejmladší dceři. Domluvili
jsme se, že za ním přijedeme na návštěvu do Ostravy.
Do Ostravy už tedy za ním nepřijedeme, ale věřím na shledanou u táborového
ohně s velkým náčelníkem Kristem a tam to, milý Františku, všechno zase
rozjedeme….!

FOTO: Oltář z kamenů na skautské chatě Barnošce v Beskydech pod horou
Travný.

