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Milý bratře, drahý vůdce Merkure. 

Mnohokrát jsme měli tu čest prožít čas s Tebou! Při slunných dnech na Tvé lesní škole, na 
místech, která máš tak rád – na Červeném Hrádku, v Měsíčním údolí, u řeky Oslavy, či na 
Orlovech. 

Byli jsme s Tebou pod hvězdnou oblohou při skautských slibech, při obnovách vůdcovských 
slibů, kdy jsou do Tvých rukou pronesená slova skautské přísahy o službě Bohu, vlasti a 
bližním. 

Byli a jsme s Tebou na seminářích, když sedáváš v páté řadě, úplně nalevo a kdy Tě jen po 
očku sledujeme, zda jsi s naším konáním spokojen a jsme šťastni, když vidíme tvoji radost ve 
Tvých očích. 

Radujeme se vždy, když nám ze svého balkonu ukazuješ Prokopské údolí, kde jsi začínal 
skautovat. Když si s námi povídáš o tom, co nového Tě zaujalo a jak to vnímáme my.  

Byli jsme u toho, když jsi byl povýšen svatým Otcem Františkem do rytířského řádu sv. 
Řehoře Velikého. I když pro nás, Tvé sestry a bratry, jsi rytířem již dlouhá léta. 

A pokaždé, když od Tebe odcházíme, když si při loučení dáváme navzájem křížek na čelo, tak 
děkujeme Bohu za jeho oslovení, děkujeme, že jsme toto oslovení pro skauting nepřeslechli, 
a proto Tě mohli poznat, a tak při každém odchodu myslet na shledání příští. 

Bratře Merkure, jsi mužem modlitby, ctitelem Eucharistie svatých tajemství, ve svátostech 
církve, bez nadsázky velký vzor a osobnost pro nás, pro své spolupracovníky, které sis vybral 
a které neustále obracíš myslí k Bohu a ke skautským ideálům. 

Pracuješ tiše a nenápadně, avšak neustále, tak jak to dokáží jen velcí mužové a jak to Tvé 
vznešené poslání žádá. 

Kolika mladým mužům a ženám jsi otevřel oči? Kolik z nás, od Jiříků, Cordy, Sursumu, 
Gongu, Vlčince, Collegia, Protosu, Jesenické a Ekumenické lesní školy může na svět hledět 
Tvýma očima, jež jsou plné lásky a porozumění. 

A právě proto si ze srdce přeji, aby Tvoje dílo, jež je téměř 94 let Bohu ke cti a slávě, 
skautingu a vlasti ku prospěchu, tak aby toto velké dílo a Tvůj odkaz rytíře, skauta, čestného 
člověka, drahý Merkure, zůstal v našich srdcích. 

Děkujeme za každou chvíli, okamžik, prožitý s Tebou. 

Navždy Tvůj bratr Pade. 


