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(…) Nám se může stát poslem božím prakticky kdokoliv. Důležité je poselství, 
které přináší, důležitá je právěže interpretace událostí, v tomto případě události 
Ježíšova narození. I my, každý z nás, se tak můžeme stát anděly někomu dalšímu, 
můžeme se stát posly, kteří zvěstují radostné poselství, kteří interpretují události 
z boží perspektivy, určitým chvályhodným směrem. Anděl jim řekl: Nebojte se…
Narození Ježíšovo, sláva Páně, se tu interpretuje jako událost, která překonává lid-
ský strach, která člověka vyzbrojuje a posiluje, která má moc strach ze srdce vy-
hánět. Sláva Páně, která se tu rozzářila, nově osvěcuje lidské životy, Ježíšovo na-
rození je příchodem boží lásky do našich životů, je počátkem vítězství nad vším 
zlým, a člověk už se nemusí děsit, bát života, bát smrti. Nebojte se, hle, zvěstuji 
vám velikou radost…

V tom jsou Vánoce také krásné – že v samé jejich podstatě je překonání stra-
chu a působení radosti. Boží láska, která v Kristu přichází, takto proměňuje náš 
pohled na svět, takto proměňuje náš přístup k životu i k druhým lidem. Nemu-
síme podléhat strachu, nemusíme vidět jen to, co nás děsí a čeho se obáváme, ale 
můžeme všechno postavit na tom, že Pán Bůh nás má na paměti, že koná své dílo 
pro nás, že přichází mezi nás, že vstupuje do našich srdcí a je v životě s námi, ať 
se děje cokoliv. Kristus se nám narodil, zachraňuje ze všeho zlého, čím musíme 
v životě projít. Dává naději, v níž můžeme nalézt bezpečí a oporu proti našim vi-
nám, proti zlému, proti vlastní smrtelnosti…
Každý z nás může se stát andělem Páně – totiž vyhánět lidský strach a napomáhat 
lidské radosti. Narození Ježíše Krista nám k tomu dává oprávnění i sílu. Nebojme 
se tedy a radujme se!

Z loňského vánočního kázání

Vzpomínka na bratra Vladimíra Duška

Měla to být vzpomínka na jubilanta. Ale 
události nabraly jiný spád a v neděli 6. listo-
padu, dva dny před svými devadesátinami, 
bratr Dušek zemřel. Není to jednoduché, tak 
začerstva psát vzpomínky na někoho blízké-
ho. Vrací se mi stále před oči jeho poslední 
týdny, kdy již byl odkázaný na pomoc dru-
hých, upoutaný doma na lůžko. Uplynulých 
30 let od mého přestěhování do Brna ale 
stále šlapu na stopy, které po sobě zanechal 
v době, kdy byl ještě čilý a aktivní. Vzpo-
meňme tedy nyní na to, jaký byl a jakého 
bychom si ho chtěli uchovat v paměti.

Nejdřív ale pár slov o dobách, o kterých 
sám vím jen z vyprávění. Narodil se a prak-
ticky celý život prožil v Brně. Byl nejstarším 
ze tří sourozenců. Určitě na něj měl velký 
vliv jeho tatínek, který byl velmi podnika-
vý a i když firma, ve které působil jako spo-
lečník, zkrachovala, brzy se opět postavil na 
nohy, aby se postaral o svou rodinu. Bohu-
žel brzy po válce tatínek zemřel. I přes ob-
tížnou dobu kolem druhé světové války ho 
tatínek nevychovával k nenávisti, ale přede-
vším k vlastní píli a ohleduplnosti na dru-
hé. Podle místa bydliště chodili do různých 
kostelů – Betlémského chrámu na Pellico-
vě ulici, do Blahoslavova domu a později 
do Židenic.

V roce 1940 odmaturoval, ale na techni-
ku mohl nastoupit až po válce. Vystudo-
val tehdy jen dvouletý kurz a nastoupil do 
Zbrojovky. Ke konci války, když bylo Brno 
skoro pravidelně bombardováno, odmí-
tal chodit s rodiči do bezpečí za město, ale 
zůstával s bratrem ve sklepě jejich nového 
domu v Černých Polích. Naštěstí v okolí pa-
daly pumy jen do zahrádek, tak kromě roz-
bitých oken větší škody nenadělaly.

Po válce se osamostatnil Husovický sbor. 
Tím začala nová etapa jeho života. Ve sboru 
si našel Růženku, která mu byla dobrou ži-
votní družkou až do své smrti v roce 2000. 
V husovickém staršovstvu pracoval plných 
47 roků a z toho 12 roků jako kurátor.

Po vystudování techniky pracoval jako 
technický úředník v různých firmách. Jeho 
život ale byl nejvíc spojen s vývojem a vý-
robou valivých ložisek ZKL. V době, kdy 
jsem ho poznal, byl náměstkem pro vědu 
a výzkum ve Výzkumném ústavu pro valivá 
ložiska (VUVL). Tam mi také nabídl místo, 
když mě na jiných místech v Brně po pro-
moci odmítali. V 70. letech to nebyla vůbec 
samozřejmost pracovat na takovém místě 
a nebýt ve straně, nebo alespoň nebýt za-
pletený s STB. Myslím, že na něj ještě dnes 
řada tehdejších pracovníků vzpomíná jako 

Bohoslužby o svátcích
neděle 18. 12.         v 9.00    – bohoslužby na 4. adventní neděli
neděle 18. 12.       v 16.00    – dětská vánoční slavnost
sobota 24. 12.      v 15.00    – Štědrý den, vánoční rozjímaní
neděle 25. 12.         v 9.00    – Boží hod, bohoslužby s vysluhováním večeře Páně
sobota 31. 12.      v 15.00    – bohoslužby na Starý rok
neděle 1. 1.             v 9.00    – novoroční bohoslužby s vysluhováním večeře Páně
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Moje 20. století – o novém festivalu s jeho iniciátorem, studentem filosofické fakulty MU Michalem 
Doleželem / Štěpán Hájek

Festival Moje 20. století má za sebou první úspěšný ročník. Mohl bys čtenářům tuto akci 
představit? O co ti šlo, jaký byl tvůj záměr?
Moje 20. století má v podtitulu,,Festival svobody proti totalitě“. Cílem celé akce tedy bylo zpro-
středkovat životní osudy pamětníků dvou totalitních ideologií 20. století současné mladé gene-
raci, a to přijatelnou formou v kavárenském prostředí u piva či kávy. Nacismus i komunismus 
zasáhly výrazným způsobem do charakteru národa a dozvuky obou těchto ideologií jsou přes 
značný časový odstup stále patrné. Považuji proto za důležité ukázat konkrétní osobnosti, kte-
rým obě ideologie změnily život. Mimo to využíváme posledních příležitostí, kdy jde něco 
podobného realizovat. Každým rokem ubývá čím dál více pamětníků a do deseti let nebude 
nikdo, kdo by mohl na tyto podstatné události 20. století vzpomínat.
Vytvořit z ničeho nový festival bylo asi velmi těžké. Kde ses inspiroval a co ti bylo při pří-
pravě největší pomocí?
Z ničeho festival určitě nevzešel. Už v minulosti jsem uspořádal několik besed nebo programů 
s podobnou tematikou, takže jsem věděl, do čeho jdu. Ale výraznou inspirací, jak pro akce 
předešlé, tak především pro tento festival, pro mne byly zejména tebou pořádané Bohoslužby 
Desert, kde vznešené hodnoty, mohu-li to tak říci, umisťuješ do jednoho z brněnských klubů 
mezi mladou generaci. Tam by člověk něco takového čekal nejmíň. A právě stejný smysl měl 
i festival Moje 20. století. Druhým zdrojem inspirace je pražský festival Mene Tekel, který si 
již vybudoval renomé. Řekl jsem si, že když jde takovou událost uspořádat v Praze, musí to jít 
i v Brně.
Jak sis vybíral lidi do organizačního týmu a jak jsi byl spokojen s organizační stránkou 
festivalu?
Co se týče organizace, jsem naprosto spokojený. Myslím, že jsme se všichni dost věcem přiučili 
a celý průběh festivalu šlapal jako na drátkách. Je to zejména tím, koho jsem si vybral. Kolem 
mě byla spousta lidí – a není náhodou, že většina z nich patří k evangelickému sboru v Hu-
sovicích – na které je spolehnutí a kteří vynikají v řadě dovedností. Požádal jsem je o pomoc 
s přípravou a organizací festivalu a všichni byli velmi ochotní. Sám bych to nedokázal.
Měl festival uspokojivou podporu veřejnosti, sponzorů, médií?
Jak už jsem řekl, něco podobného bylo v Brně k vidění asi poprvé, takže jsem měl ze začátku 
obavy, jak to s účastí na festivalu bude. Myslím, že v poslední době je z nejvyšších míst brněn-
ského magistrátu slyšet pouze o hokeji a fotbale a razí se motiv falešného patriotismu. Musím 
říct, že na Brně a jeho obyvatelích je tato politika čím dál více vidět. Festival však zcela překo-
nal moje původní představy. Na každém programu byl sál v kavárně Trojka zaplněn a včetně 
samostatných školních programů navštívilo festival přes tisíc návštěvníků. Prvotní obavy z ne-
zájmu médií a sponzorů se ukázaly rovněž jako plané.
Pro festival se ti podařilo získat vynikající účinkující. Co jsi jim nabídl? Bylo to i pro ně 
něco nového, co je zaujalo?
Nabídnout jsem jim mohl především popis festivalu a jeho myšlenku. Nevím, jestli to všechny 
tak zaujalo, ale nikdo se nezdráhal a každý byl velice ochotný se účastnit. Za velice milou pova-
žuji účast paní režisérky Olgy Sommerové, samozřejmě Ivana Martina Jirouse, a Ivy Bittové.
Mohl bys stručně popsat své dojmy z jednotlivých večerů?
Těžko říct, jestli mohu jako organizátor nezaujatě popisovat své dojmy. Pro mě jsou mnohem 
bližší a hlavně zajímavější dojmy jeho návštěvníků a hostů. Na festivalu se objevili celkem tři 
pamětníci, vězeň z Terezína a současný předseda brněnské židovské obce Pavel Fried, pilot 310. 
stíhací perutě RAF Emil Boček a politický vězeň 50. let Zdeněk Křivka, kteří byli velice rádi, že 
mohli mluvit o svých zážitcích a předávat svá poselství plnému sálu mladých lidí. Když jsem 
viděl, že mají radost, měl jsem ji taky.
Besedy byly doplněny výstavami, divadelními představeními a koncerty. Nebylo toho někdy 
až moc? Některé koncerty začínaly skoro v jedenáct v noci a nebyly tak navštívené jako 
předchozí program.
Je to jedna z věcí, kterou určitě budeme řešit během dramaturgie příštího ročníku.
Součástí festivalu byly i dopolední besedy pro školy. Jak se osvědčily?
Nechci přehánět, ale tyto programy se osvědčily velmi. Spolupracoval jsem na nich s YMCA 
Brno, Muzeem romské kultury a Vzdělávacím a kulturním centrem Židovského muzea v Praze 
s pobočkou v Brně. Všechny tři instituce mě ze začátku připravovaly na možnost, že se také 
nemusí přihlásit vůbec žádná škola. Nakonec všech osm programů bylo zcela zaplněno a ně-
které školy se účastnily i více než jednoho programu.
Jaké jsou na festival ohlasy publika?
Ohlasy publika jsou pro mě velice důležité a cenné. Musím říci, že jsem se setkal pouze s pozi-
tivními reakcemi. Za všechny bych však připomněl dvě, které jsem nečekal a udělaly mi radost. 
V souvislosti s festivalem mě kontaktovala paní učitelka z jižních Čech a hned mi nabízela pro 
festival pamětnici, která se účastnila blokády Leningradu. Vůbec jsem nečekal, že akce pořádaná 
v Brně bude mít své dozvuky i v jižních Čechách. Stejně mě potěšila jiná paní, která na podnět 
festivalu nechala vyvolat čtyřicet let starý film, na němž jsou záběry ze srpna 1968 v brněnských 
ulicích. Fotografie mi předala a teď jen čekám na vhodnou příležitost k jejich prezentaci.
Myslíš, že festival pomohl mladé generaci porozumět minulosti a orientovat se v přítom-
nosti?
Přesně to byl cíl festivalu, ale je to hodně složitá otázka. Vím, že moderní dějiny se v řadě ško-
lách probírají jen letmo, ačkoliv se jedná o nejzásadnější události. Doufám a pevně věřím, že 
svůj smysl festival měl a že se alespoň podařilo mladé lidi oslovit. K tomu, aby lidé dějinným 
událostem porozuměli a dokázali se orientovat v přítomnosti, však nestačí uspořádat jeden 
festival jednou za rok. K tomu je důležitá i jakási občanská výchova, byť to může znít strašlivě, 
která se nebude orientovat jen na školní prostředí, ale která se musí pěstovat také doma.
Děkuji za rozhovor. http://moje20stoleti.cz/

na férového a od-
borně vzdělaného 
člověka. Takhle se 
ostatně projevo-
val i ve svém sou-
kromí. Byl velmi 
dobrý matematik 
a miloval hudbu. 
Ne, že by na něco 
hrál, ale věděl o ní 
všechno a rád ji 
poslouchal, přede-
vším Bacha a Händela.

Po odchodu do důchodu přišla vnouča-
ta a ta se stala jeho novou „pracovní nápl-
ní“. S manželkou střídali pobyty doma se 
Vsetínem, kde mají své rodiny oba synové 
Petr a Pavel a chatou v Ubušínku na Vysoči-
ně, kde našli svůj druhý domov nejen mezi 
sousedy, ale i ve Veselském sboru.

S rodiči zůstala v domě na Bendlově uli-
ci jen dcera Dana, která si tam přivedla mě. 
Tak po svém tchánovi postupně přebírám 
klíče od domu, místo ve vývoji ložisek ZKL 
(kde pracuji doposud), tak i to kurátorství 
v Husovicích. Vím, že některé naše cesty ne-
byly úplně souběžné, ale stále víc vidím, že 
mají mnoho společného a na horizontu se 
schází úplně.

Od února byl již bratr Dušek odkázán 
na pomoc druhých, především své dcery 
Dany. Odbornou péči poskytovali pracov-
níci Diakonie a domácího hospicu Tabita. 
A nezapomenutelnou pomocí byli obětaví 
dobrovolníci Šimon a Klárka, kteří si vytvo-
řili se svým „klientem“ opravdu velmi pěkný 
vztah. Přes všechnu péči bylo znát, že bratru 
Duškovi začátkem listopadu síly a dech do-
chází. Poslední víkend před narozeninami 
si ještě celá rodina stačila s ním připome-
nout jeho krásné jubileum, ale vlastní naro-
zeniny již oslavil na nebeské hostině spolu 
se svou Růženkou.

Vladimír Zikmund

Adventní modlitba

I v sebedražším oblečení
jsem před tebou, Pane, nahá.
I s nejdražšími dárky
mám prázdné ruce.
Všechno, Pane, mám od tebe –
a co já ti mohu dát?
Mé srdce není vždy čisté,
ani život poctivý,
ruce někdy líné.
A myšlenky –
sám je znáš nejlíp.

Oděj mě, Pane, svou láskou,
dej pokoj mému srdci,
pokoru mému životu,
vytrvalost mým rukám
a mír mým myšlenkám.


