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O ČESKÉ REFORMACI A JEJÍM ODKAZU

V husitství je velmi živý pojem pravda. Je spojen se zápasem mistra Jana
Husa a setkáváme se s ním u jeho
následovníků, nazývaných "husity".
Co považoval Jan Hus a husité za
pravdu, je zřejmé z dobových pramenů. Nejvyšší pravdou a normou byl
pro husity Ježíš Kristus - jeho život a
učení a praxe prvotní církve. V jednom z husitských manifestů je řečeno: „Jsou zajisté pravdy, které náš Pán
v době, kdy ve své lidské podstatě
viditelně žil na zemi, svými přesvatými ústy vyslovil, životem a mravy
potvrdil, které zanechal jako příklady
a příkazy k napodobování a uskutečňování a které jeho věrní učedníci a
prvotní církev, pro blízkost svým
začátkům matka a učitelka věřících,
neochvějně zastávali...“ (Husitské
manifesty. Praha 1980, cit. s. 120).
Těmi pravdami se myslí zejména
čtyři požadavky – tzv. čtyři pražské
artikuly: 1. Svobodné kázání Božího
slova; 2. Přijímání pod obojí; 3. Odnětí majetku a světské moci kněžím;
4. Trestání zjevných hříchů těmi, jimž
to přísluší. Tyto základní požadavky
vycházející z Bible byly dokládány i
četnými citacemi z církevních autorit
(srov. Čtyři pražské články (artikuly)
V: Čtyři vyznání. Praha 1951, s. 3752). Pořadí článků se podle důrazů
měnilo, ale základní obsah jako spojující program zůstal po celou dobu
husitství aktuální.
O husitství se hovoří jako o revoluci.

Historik František Šmahel nazval rozsáhlou čtyřdílnou práci "Husitská
revoluce" (Šmahel, F.: Husitská revoluce. Univerzita Karlova, Praha
1993). Husitství bylo obdobím revoluce, ale především reformace. Reformací rozumíme úsilí o proměnu na
základě kázání Božího slova. Reformace byla většinová, radikální revoluce menšinová. Husitství je zařazováno do středověku, neboť jeho program zůstával na půdě středověkých
názorů (Spunar P., Kultura českého
středověku. Praha 1985, s. 475). Husitům šlo především ve svém jádru o
náboženskou reformu a obnovu církve a společnosti.
Husitství není jen období několika let
válek a ničení. Je to delší dějinná epocha, pro kterou se užívá vhodné označení česká reformace. Česká reformace ve své rozmanitosti zahrnuje
více směrů a proudů. Na mistra Jana
Husa navazoval pražský konzervativnější směr či tzv. měšťanský husitismus (Kalivoda, R.: Husitské myšlení. Praha 1997, s. 28nn). Je charakteristický větší opatrností v reformách a
snahou o udržení určitého vztahu
s římskokatolickou církví. Jeho představitelem je univerzitní mistr, teolog
Jakoubek ze Stříbra, který s těžkým
svědomím dával souhlas k obranné
válce v čase ohrožení Čech křižáckou
výpravou. Naproti tomu táborský
radikalismus je spojen s prosazením
Dokončení na str. 3

ABSOLVENTI HITS PROMOVALI
V sobotu dne 27. září o půl jedenácté
dopoledne se uskutečnila v chrámu
sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí promoce absolventů
bakalářského studijního oboru sociální práce - misijní a charitativní práce
Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.
Toto slavnostní shromáždění vedli
prorektor této vysoké školy prof.
MUDr. Peter Fedor-Freiberg DrSc. a
ThDr. David Tonzar Th.D., biskup
pražský, aby předali i diplomy absolventům VOŠ HITSu - oborů teologie
a pastorace a absolventům HITSu oboru teologické základy. Za zvuků
varhan "Gaudeamus igitur" vstoupili

absolventi do chrámu a zůstali stát ve
dvojstupu v prostřední uličce mezi
lavicemi, zcela zaplněnými příbuznými a známými absolventů.
Bratr biskup dr. Tonzar výkladem jím
přečtených biblických textů povzbudil absolventy k ochotné službě našim
bližním i k dalšímu sebevzdělávání.
Pak pozdravil přítomné pan prorektor
dr. Fedor Freiberg jménem Vysoké
školy sv. Alžbety.
Po projevu zástupkyně absolventů
předali pan prorektor a bratr biskup
absolventům jejich diplomy. Slavnostní shromáždění bylo zakončeno
chorálem "Jezu Kriste, štědrý kněže".
(rst)

Draci nad Husovým sborem
V pořadí již druhou drakiádu uspořádala v sobotu 27. září náboženská obec v Mirovicích. Stovka návštěvníků si
užila nádherný podzimní den plný pouštění draků, jízdy na koních, pétánque, stolního tenisu, lukostřelby, fotbálku, vybíjené a tvůrčího nadšení na výtvarné dílně. Výborný "farářův" gulášek udělal z mnohých vegetariánů opět
"normální" lidi a u ohýnku se opékalo a hrálo na kytaru. No, krátce řečeno, skvělá akce, kterou vedle br. Filipa
Štojdla připravovala asi desítka organizátorů nejen z naší náboženské obce. Bohu díky za tento den.
Slávek Felcman, Mirovice

LORIKA SVATÉHO PATRIKA
Ač nejsem žena, která se neustále motá okolo sporáku (moje »vařicí« činnost měla většinou charakter experimentu, byť ne vědeckého, ale alchymického…), přesto jednou z mých
vůbec nejmilejších knih je – kuchařka.
Jmenuje se Keltská lidová kuchyně.
Z té knihy vane podivuhodné kouzlo;
kuchařské recepty jsou prokládány historickými informacemi a hlavně pověstmi a pořekadly ze zemí, osídlených kdysi keltským národem. Pozvolna před čtenářem vyvstávají obrazy z dávných dob, kdy svatý Patrik
dokázal jinde nevídanou věc: obrátil
na křesťanství domorodé kmeny PO
DOBRÉM, bez krveprolití, jenom
svou láskou.
Předchozí věta vypadá vlastně podivně, ač si to už ani neuvědomujeme:
víra v Krista, který je ztělesněním
Lásky, byla národům vnucována většinou v potocích krve. Fakta vypovídají o tom, že pro spoustu mužů bylo
křesťanství vlastně záminkou, jakousi
zástěrkou, za kterou úspěšně schovali
své patologické psychické ustrojení. A
nemusíme chodit až tak daleko v čase
– peklo inkvizice, hrající na stejné
struny v temnotách lidské duše, se
odehrálo jen před několika málo staletími, a je třeba konstatovat, že ani dnes
tento jev nevymizel.
Téměř na konci té kuchařky je uvedena modlitba, Lorika svatého Patrika.
Není žádným brilantním teologickým
výkřikem, podle mne dokonce nese

lehký nádech panteismu; přesto ji
mám nadevše ráda a utíkám se k ní
v těžkých dobách. Tedy například nyní.
Kéž by mě dnes Kristus chránil
před jedem i ohněm,
před utonutím i ranami,
bych mohl naplnit své poslání
a sklízet plody jeho v hojnosti.
Začala jsem se letos na jaře stěhovat
z místa na místo. Rozhodla jsem se
totiž pro útěk z dosavadního prostředí
kvůli nedodrženému slibu v důležité
věci. Při vybalování věcí na tom posledním místě mi padl zrak na kalendář a úplně jsem se zapotácela: můj
útěk za svobodou začal 17. března, na
Vlastimila. To je přece svátek sv. Patrika! To vypadá jako synchronicita.
Třeba na svém útěku nejsem úplně sama, snad ta slova Patrikovy modlitby,
která mne naplňují útěchou, představují i skutečnou sílu… A tak jsem se
rozhodla pro experiment: ve svém novém bydlišti navštívím ten nejbližší
kostel a uvidím hned, jakého konkrétního smyslu ty verše nabudou pro
mne, vyděděnce na útěku:
Kristus za mnou, Kristus přede mnou,
Kristus pode mnou, Kristus nade
mnou,
Kristus se mnou, Kristus ve mně,
Kristus kolem, Kristus u mě,
Kristus je napravo, Kristus je nalevo.
Můj nejbližší kostel v novém bydlišti
je nepřehlédnutelný, je to robustní
Plečnikův chrám na náměstí Jiřího
z Poděbrad. Zvoním na faráře a vidím,

že má titul MUDr. Trochu mi poskočí
srdce, sama jsem taky ověšená tituly
jako vánoční stromeček, aspoň v tomto ohledu narazím na spřízněnou duši.
Začíná to tedy nadějně.
Starší neobyčejně usměvavý pán se se
mnou dává do řeči. Zpočátku je to spíš
společenská konverzace na téma oddělení naší církve od té římskokatolické, zpestřená několika historkami z jeho původního působení: pan farář
totiž mnoho let působil jako psychiatr.
Zcela náhle, uprostřed vší té legrace,
si uvědomuji, že mne sledují usměvavé sice, ale neuvěřitelně bdělé oči, které hledí nikoliv na mne, ale DO MNE,
a to s jasnozřivostí, před níž se asi nic
neschová.
Kristus, co v každém oku jest, které
mne vidí,
Kristus, co v každém uchu jest, které
mě slyší.
Kristus, co v srdci jest toho, kdo na mě
myslí,
Kristus, co v ústech je toho, kdo ke
mně mluví.
Ač jsem zpočátku myslela, že ten rozhovor bude něco jako zpověď a závěrem že se dočkám několika neutrálních povzbudivých slov, rozhovor
nabral úplně jiný kurs. Z několika
drsně vtipných poznámek jsem pochopila, že tady se nebudou konat
žádné formální tanečky. Farář, který
vyzařoval harmonii, laskavost, a mluvil přitom nevídaně svobodomyslně a
Dokončení na str. 3
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PŘEČTĚTE SI V BIBLI

Úvaha nad texty Knihy (2)
Hospodine, Bože zástupů, obnov nás,
ukaž jasnou tvář a budem zachráněni.
Ž 80,20
Ježíš vzal s sebou jen Petra, Jakuba a Jana
a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami.
A byl proměněn před jejich očima.
Petr promluvil a řekl Ježíšovi:
„Mistře, je dobré, že jsme zde.“
Marek 9,2.55
Mojžíšova 24,10-22
Marek 10,17-27

Jsou různé interpretace události, známé jako Proměnění Páně na hoře, jejímiž svědky byli Petr, Jakub a
Jan. Nabízí se otázka, proč k této události došlo? Šlo
v ní jen o Ježíšovu prezentaci jako Syna Božího před
učedníky? Zdá se, že záleží na souvislostech (kontextu), v nichž tohle vyprávění čteme a vnímáme. Dnes je
tento text začleněn mezi Žalm 80. a úryvek ze 24. kapitoly Deuteronomia nadepsaný v EP Ochrana potřebných a opuštěných.
Žalm 80. je naléhavou prosbou k Hospodinu o projevení jeho přízně a náklonnosti k lidu, jenž mu náleží,
v čase zkoušek a trápení. Proto tu zní volání: „Pastýři
Izraele, přijď nás zachránit! Nad mužem své pravice
drž svoji ruku, zachovej nám život, ať můžeme vzývat
tvoje jméno, ukaž jasnou tvář a budeme zachráněni."
Tohle volání žalmisty jakoby korespondovalo s tím, co
šlo hlavou Petra a co on na hoře Proměnění vtělil do
své žádosti: „Mistře, je dobré, že jsme zde; udělejme
tři stany...“
Boží odpověď byla pro Petra, tak jako bývá Boží odpověď k některým našim prosbám, přáním a představám, strohá a prostá: „Když se pak rychle rozhlédli,
neviděli u sebe již nikoho jiného, než Ježíše samotného.“ Toho Ježíše, který říká: „Cokoli jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“
Jako Petr i my jsme vraceni do někdy neutěšené reality světa a života, z ticha chrámů, z ticha našich modliteb a rozjímání nad Písmy svatými. Dokud je nám
dáno žít ve zdraví a síle těla i ducha platí pro nás, sice
staré, stále však aktuální, heslo: „Ora et labóra, modli
se a pracuj“.
Jan Hálek

Je duch církve Duchem Kristovým?
„Tohle není podle ducha naší církve,“ občas slýchávám od bratří a sester z našich náboženských obcí.
Jednou je to liturgie, která je moc
moderní, moc římskokatolická nebo moc evangelikální. Podruhé to je
oděv kněze, který by měl být na tu
kterou příležitost takový anebo
onaký.
Pak zase teologie, která je příliš
anebo zase málo biblická. Vlastně
jsem získal pocit, že všechno, co
není takové, jak na to jsme zvyklí a
co je nám pohodlné, je špatné. Což
je sice trochu zvláštní u církve,
která si dala do vínku heslo "stále
se reformující", ale připouštím, že
někdy zvyk opravdu může dělat
dobrou službu. Ale to pouze do té

doby, dokud zvyk ve věcech služebných nebrání zaostření na to, co
je podstatné, jak říká J. A. Komenský. Tím je spása lidské duše. Jak
pro tento, tak pro budoucí život.
Vše ostatní musí být podřízené.
Jestliže duch církve nenapomáhá či
dokonce brání Duchu Církve, tedy
Duchu Kristovu, aby naplnil svůj
chrám, je něco špatně. A my bychom
se měli všichni zamyslet nad tím,
jestli někde neděláme chybu.
Jestli náhodou nelpíme na věcech,
které za to nestojí. Protože naší společnou snahou by nemělo být zachovat ducha církve, ale naplnit církev Duchem svatým.
David Smetana

Z kazatelského plánu
22. NEDĚLE PO SVÁTCÍCH SVATODUŠNÍCH
Vždy skromní, tiší a trpěliví.
Ef 4,2
První čtení: Kol 3,12
Druhé čtení: Ef 4,1-6
Evangelium: Mt 5,5
K obětování: 1 Tm 6,3-6
K požehnání: Fp 2,1-4

Naše církev náleží k reformačním církvím, které mají za
základ zbožnosti Písmo svaté. Ale v některých našich
náboženských obcích se bohužel nekonají biblické hodi(pokračování z minulého čísla)
Odplata, pomsta, odměna 2

Nový zákon 2
O Boží odplatě za vykonané skutky
vypravuje Pán Ježíš ve svých podobenstvích, např. o hřivnách, o posledním soudu, o pozvání na hostinu.
Mt 25,14-30; 25,31-46; L 14,12-14
Když prokážeš dobrodiní skrytě, Bůh
ti odplatí. Nemusí to vidět lidé, hlavně že to vidí Bůh.
Mt 6,1-4
Nebeskou odplatu dostaneme podle
svého jednání při příchodu Syna člověka se svatými anděly.
Mt 16,27-28
Na Boží odměnu si nemůžeme dělat
nárok.
L 17,7-10
Pohled Pána Ježíše na Boží odměnu
se liší od našich představ – podobenství o dělnících na vinici, o marnotratném synu.
Mt 20,16; L 15,11-32
Oproti starozákonnímu pravidlu
„Oko za oko a zub za zub“ přináší
Pán Ježíš nový zákon lásky: „Kdo tě
uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou...“
Mt 5,38-42
Pán Ježíš je nejkrásnějším příkladem,
jak neoplácet zlo zlem. On neoplácel

ny. Proto postupně předložíme několik programů pro ty
věřící, kteří se doma sami chtějí sblížit s Biblí. Věříme, že
tato četba je bude inspirovat k zamyšlení a modlitbě.

spílání spíláním, ale vkládal vše do
Božích rukou.
1 Pt 2,22-23
V epištolách čteme rady, jak má
vypadat život křesťanů ve sborech i
vůči světu – neoplácet zlým za zlé, ale
právě naopak: za zlé odplatit dobrem,
pak nasypeš svému nepříteli žhavé
uhlí na hlavu.
Ř 12,17-21; Žd 10,30; Př 25,21-22;
1 Te 5,15; 1 Pt 3,9
Když se dopustíš křivdy, nemine tě
odplata. Odměnou je podíl na království.
Ko 3,23-25
Nebeský Pán nikomu nestraní, nikdo
u něj nemá protekci.
Dt 10,17; Pa 19,7; Sk 10,34; Ko
3,25; Ef 6,9; Ř 2,11
Apoštol Pavel píše o spravedlivém
soudu; kovář Alexandr.
Ř 2,2-16; 2 Tm 4,14; 1 Tm 1,20
Kniha Zjevení o Boží odplatě podle
našich skutků.
Zj 2,23; 20,11-15
Rámec našeho tématu "odplaty" překračují některé novozákonní epištoly,
zejména Pavlovy. Apoštol se kriticky
vyjadřuje o křesťanově úsilí zajistit si
Boží odměnu mnoha vlastními dobrými skutky. Upozorňuje na to, že
každý člověk je hříšný, a že tedy zále-

ží víc na Boží milosti a na naší vřelé
víře v Krista než na lidském skutkaření. Odtud vychází rozdílné pojetí, jak
dosáhnout spásy v teologickém myšlení katolicismu a protestantismu:
katolictví klade důraz na dobré skutky, protestantismus na víru a milost –
budeme spaseni "sola fide, sola gratia". List Jakubův předkládá postoj
vyvážený: pro naši nebeskou odměnu
je třeba velké víry, ze které budou vycházet naše dobré skutky.
Ř 3.-5. kap.; Jk 2,14-26
***
OBCHOD A PODNIKÁNÍ
V nejstarší době vedli Izraelci primitivní výměnný obchod. Abraham a
gerarský král abímelek.
Gn 20,1-18; 21,22-34
Teprve po obsazení Palestiny se vlivem domácího obyvatelstva vyvinul
obchod i u Izraelců.
Dt 14,24-26
Ale už doba praotců zmiňuje obchodníky Izmaelské, kteří s karavanou putovali od Gileádu do Egypta a vezli na
velbloudech ladanum, mastix a masti
(podle kralických vonné věci a kadilo
a mirru).
Gn 37,25-28
Texty vybrala: Jiřina Kubíková
(pokračování příště)

Nad Písmem

TICHOST JAKO PODMÍNKA DĚDICTVÍ
Při jedné cestě z práce domů asi dvě
řady přede mnou seděla v autobuse
maminka s malým děckem. Ani jsme
ještě nevyjeli a ten malý capart se rozplakal, naříkal a nebyl k utišení. Jeho
matka zkoušela kdeco, dudlík, ukazovala mu věci za oknem, pak se jej snažila zabavit hračkou, ale nic nebylo
platné. Dítě brečelo čím dál hlasitěji.
Mamince vydržela laskavost a vlídný
přístup poměrně dlouho, nicméně po
nějakých deseti minutách už měla
nervy na pochodu. Zaslechl jsem, jak
si zoufale ulevuje: „Proboha buď už
alespoň chvíli zticha!“ Nejdříve mě
napadlo, že zneužila Božího jména,
posléze jsem si uvědomil, jak je tahle
věta vlastně pravdivá – když už nedokážeme být zticha pro nic jiného, tak
pro Boha bychom to dokázat měli.
Vzpomeňme si, že to byl právě křik,
co upoutalo Hospodinovu pozornost
k Sodomě a Gomoře. „Křik ze Sodomy a Gomory je tak silný a hřích tak
těžký, že už musím sestoupit a podívat
se. Jestliže si počínají tak, jak je patrno z křiku, který ke mně přichází, je
po nich veta; zjistím, jak tomu je.“
(Gn 18,20b–21) Hospodin opravdu
dobře slyší, když tady povykujeme,
což se těmto dvěma městům stalo
osudným. Jako pozorný otec však také slyší, když něco potřebujeme nebo
se nám nevede zrovna nejlépe. Potvrzuje to například věta, kterou říká
Mojžíšovi: „Věru, úpění Izraelců dolehlo nyní ke mně.“ (Ex 3,9a) V deseti egyptských ranách vidíme, co
všechno je schopen učinit, aby takový
nářek utišil.
„Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví,“ přislibuje Ježíš zástupům během svého kázání na hoře.

Ježíšovy výroky často ukazují na to,
že jeho království je opravdu z jiného
světa. Stačí se podívat kolem. Je
mnoho rodin, kde se právě kvůli dědictví nadělalo mnoho hluku, nesvárů
a zla. Nebo si zkuste představit kandidáta politické strany, který by byl
v televizní diskusi v rámci předvolebního klání zticha. Nevím, jestli by získal šanci spravovat tuto zemi. Ale
vím, že Ježíšův příslib je lepší než
světská praxe. Jen si to představte,
dědictví země jako dar – dar, který se
dává a není potřeba o něj zápasit.
Onen příslib je však podmíněn změnou v nás samých. Taková nádhera
nám nespadne do klína, sami se na ni
musíme připravit. Apoštol Pavel v listu do Efezu prosí: „Proto vás já,
vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste
tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy
skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se
navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje. Jedno tělo a jeden Duch,
k jedné naději jste byli povoláni; jeden
je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden
Bůh a Otec všech, který je nade
všemi, skrze všechny působí a je ve
všech.“ (Ef 4,1–6)
Svoji výzvu k tichosti, skromnosti,
trpělivosti a k jednotě stupňuje v listu
Filipským: „Je-li možno povzbudit
v Kristu, je-li možno posílit láskou, jeli jaké společenství Ducha, je-li jaký
soucit a slitování: dovršte mou radost
a buďte stejné mysli, mějte stejnou
lásku, buďte jedné duše, jednoho
smýšlení, v ničem se nedejte ovládat
ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe; každý ať má na

Mt 5,5

mysli to, co slouží druhým, ne jen
jemu.“ (Fp 2,1–4)
Apoštolovu radost dovršuje ohled na
druhé, jednota smýšlení, Ducha, vzájemná láska mezi sebou v rodině, ve
sboru i v celé církvi. A tichost je nedílnou součástí. Zkuste se přes den
pozorně zaposlouchat a zjistíte, že najdete opravdu málo chvilek, kdy by
nebylo vůbec nic slyšet. Obklopují
nás rádia, televizory, mobilní telefony,
hučí počítače, ledničky a jiné spotřebiče, ulice jsou přehlceny hlukem aut…
Máme pohodlný život, ale na úkor
tichosti. Vzpomínám si na jeden výlet
na běžkách. Zastavil jsem na planině
s výhledem do kraje. Nikde nebylo ani
živáčka, veškerý hluk byl jakoby pohlcen sněhem. Na planině panovalo
naprosté ticho. Mimoděk se mi vybavilo, jak na Chorébu oslovil Eliáše
Hospodin hlasem tichým a jemným.
(1 Kr 19,12b)
Takový hlas jsme připraveni slyšet
teprve v naprosté tichosti. Amen.
Pavel Pánek

Pane Bože,
děkujeme ti za zemi,
kterou jsi stvořil.
Děkujeme ti také
za tvého Syna
Ježíše Krista
a jeho příslib,
že tiší dostanou
tuto zemi za dědictví.
Prosíme,
ať dokážeme takoví být,
slyšet a také umět
poslechnout,
když ty k nám promluvíš.
Amen
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O ČESKÉ REFORMACI...

Dokončení ze str. 1
Božího království i bojem. Do české
reformace patří současně Jednota
bratrská, v níž jsou přítomny zvláště
v počátku silné motivy nenásilí podle
učení Petra Chelčického. V Čechách
se prosazuje později vliv světové reformace, zvláště luterství (tzv. novoutrakvisté). Výrazem důležitého názorového sjednocování proudů české
reformace, jak církve podobojí, tak i
Jednoty bratrské je tzv. Česká konfese
s původním názvem "Vyznání víry
svaté křesťanské všech tří stavů království českého, z víry tělo a krev
Krista Pána pod obojí přijímajících"
(České vyznání. V: Čtyři vyznání.
Praha 1951, s. 269-308). Třemi stavy
se rozumějí páni, rytíři a města.
Husitství nelze redukovat na násilné
akce radikálů. Je to významná dějinná
epocha českých i evropských dějin.
Z ní duchovně vyrůstá například
osobnost Jana Amose Komenského,
mimořádného a uznávaného vzdělance evropského rozměru.
Česká reformace měla zřejmý vliv i
na římskokatolickou církev v několika
ohledech. V husitství měly významnou úlohu překlady Bible do národního jazyka. Už v době Husových
předchůdců dochází k překladu úplné
české Bible. K husitským Biblím patří
Bible boskovická (1415-1420), Bible
litoměřická (1429) a Bible táborská
(1. polovina 15. století). Nakonec se
toto prosadilo i v katolické církvi a
dnes je to samozřejmost, že se čte
z Bible v národním jazyce. Ale ve
středověku a ani později to samozřejmost nebyla.
Husitství mělo vliv na reformu
bohoslužby, kdy mše buď celá nebo
její části byly slouženy v národním
jazyce a nikoli v latině. Dochází nejen k překladům latinských mešních
textů, ale současně k rozvíjení vlastní
liturgické tvorby. Liturgie utrakvistů
se podle názoru jednoho z katolických odborníků na dějiny bohosluž-

by jeví jako "nesmírně zajímavý
liturgický útvar velmi svérázný a tvořící vlastně druhý vrchol liturgické
tvorby u nás" (Pokorný, L.: Liturgika
II., Praha 1976, cit. s. 171). S reformou bohoslužby souvisí i důraz na
kazatelství v národním jazyce a rozvíjení duchovního lidového zpěvu.
Pro husitství je příznačný zpěv duchovních písní a jeho rozšíření v lidových vrstvách (Daňhelka, J.:
Husitské písně. Praha 1952). Zvláště
se jednalo o oblíbené písně s vánoční
tématikou (srov. Snížková, J.: Česká
vánoční hudba. V: Vánoce v české
kultuře, Praha 1988, s. 141-149).
Zpěv pěstovala tzv. literátská bratrstva. Z té doby pocházejí mnohé kancionály, které mají značnou hudební i
výtvarnou hodnotu. Řada zpěvů
v češtině z období husitství přešla i
do katolických kancionálů. Aktivita
a ocenění úlohy laiků v církvi – to
byl také jeden z rysů husitství, se kterým se dnes setkáváme nejen v protestantismu, ale i v římskokatolické
církvi.
„Husitství, které chtělo přinést obrodu
celé křesťanské společnosti důsledným návratem k myšlenkám Bible,
zůstalo v Evropě fakticky izolováno.
Jeho význam docenila teprve reformace 16. století“ (Čornej, P.: Rozhled,
názory a postoje husitské inteligence
v zrcadle dějepisectví 15. století.
Praha 1986, cit. s. 69). Světová reformace v Německu, Švýcarsku a dalších zemích potvrdila to, o co usilovali Hus a husité o sto let dříve. Reformace jako taková oslabila sice pozici
římskokatolické církve ve světě, ale
na druhé straně měla na katolickou
církev kladný vliv. Ta byla nucena
k vnitřní reformě a obnově a došlo k
odstranění křiklavých nešvarů. To nemění nic na tom, přestože jsou tendence historicky prokazovat, že situace tehdejší církve nebyla až zas tak
kritická a existovaly obnovné proudy i
uvnitř ní (srov. Holeček, F. J.: Farnost

jako ohnisko obnovy duchovního života kněží i věřících v katolické reformě
15. a 16. století. V: Farnost na přelomu století. Řím 2000, s. 45).
Husitství a jeho odkaz jsou v našich
národních dějinách stále živé a přítomné. Husitství nezaniklo ani u Lipan ani Bílou horou. Žilo v dějinách
dále. Je přítomno v myšlení a postojích mnoha osobností našeho národa,
zvláště u T. G. Masaryka, který husitství viděl jako význačnou dobu našich
národních dějin a spatřoval jeho jádro
v myšlence humanity. Odkazem husitství pro dnešek jsou hodnoty jako
zápas o pravdu, touha po spravedlnosti, motivy solidarity a odvaha, které
patří k našemu lidství.
Jedním z odkazů mistra Jana Husa
je svoboda svědomí. Cesta k pravdě se děje ve svobodném rozhodování člověka a v odpovědnosti jeho
svědomí vůči Bohu, a to třeba i
proti stávajícím autoritám světským
a církevním. S husitstvím je spojena
kritika církve. To bylo ovšem špatně pochopeno a zneužito v interpretaci husitství v 50. letech minulého
století. Husovi ani husitům nešlo o
boj proti církvi jako takové, ale
naopak o její reformu a obnovu.
Křesťanská víra není ani dnes možná bez církve. Vlastním obsahem
husitství je úsilí o návrat ke křesťanským hodnotám ve své původnosti. Dokladem živé husitské víry
na biblických a křesťanských základech je i vznik Církve československé husitské v roce 1920. K důležitým odkazům české reformace patří
aktuální myšlenka tolerance. Od
nesmiřitelného nepřátelství cesta
reformačních Čech vedla přece jen
ke koexistenci různých vyznání a
větší vzájemné toleranci mezi původně znepřátelenými stranami, jak
ve vztahu k římskokatolické církvi
tak i uvnitř husitského hnutí samotného.
Tomáš Butta

LORIKA SVATÉHO PATRIKA
Dokončení ze str. 1
bez obalu, se totiž rozhodl mi opravdu pomoci. A skutečná pomoc, ta může vypadat zcela jinak, než si to my
sami namlouváme…
Chtěla jsem panu faráři říct, jak moc
mne po desetiletí trápilo, že moji nejbližší ke mně vždy měli vlastně úplně
předmětný vztah. Ne, že by občas nebyli milí a vtipní, dokonce byli často
docela štědří. Byla jsem však pro ně
pouhým prostředkem ke splnění úkolů – aby byly odehrány bohoslužby či
koncerty, aby jejich vnoučata byla přivedena na svět, vypiplána a vychována. Ani omylem však nikdo nikdy nepřipustil, že bych i já byla lidská
bytost, stvořená k Božímu obrazu, tedy nadaná vlastní svobodnou vůlí a
vlastními skutečnými city. Chtěla
jsem farářovi vylít své srdce, jak byla
znova a znova potlačována a lámána
moje vůle, často hrubým křikem. Jak
se bralo jako samozřejmé, že vůči
mně se může jakkoliv překrucovat
pravda, mohou se porušovat sliby, lze
mne křivě obviňovat. A jak se při
hlubší analýze nakonec ukázalo, a to
mne jaksi dorazilo, že ti moji nejbližší
tím vším vlastně bažili a pásli se na

mém zoufalství a slzách, a to je
ovšem psychické týrání... ( při jejich
pracovním zařazení zřejmě dost na
pováženou).
Stihla jsem však říct jen několik málo
vět. Když jsem lítostivým hlasem ocitovala matčinu větu, která mi jako nůž
vězí v srdci dvacet let, a upřela na faráře oči plné slz, dal se pan farář – do
hlasitého hurónského smíchu.
Teď jsem úplně zkameněla. Po několika vteřinách jsem na něj pořád zírala,
a on se stále nelíčeně smál. A pak jen
tak mimoděk utrousil, že když je něco
úplná volovina, která samozřejmě
s křesťanstvím nemá nic společného,
ať už ji říká kdokoliv, tak je třeba se
tomu zasmát. A s těmi, kdo takové
zvrácené věci říkají, aby někoho trápili, samozřejmě provždy utnout veškeré kontakty. Ještě stále se smál – a já si
uvědomila, jak mi praská ten ledový
krunýř kolem srdce, že se vnitřně
narovnávám a že se vlastně už usmívám taky… (Četla jsem nedávno o
této metodě, je to tzv. paradoxní intence. Že ji však na mne použije, a tak
drsně, zrovna římskokatolický kněz,
to jsem si představit nemohla. )
Místo očekávané útěchy jsem byla

bez obalu upozorněna na to, co mi
naopak moji blízcí měli vyčítat právem, dále na to, že potrvá zhruba pět
let, než zpracuji celoživotní trauma
tak, abych dokázala odpustit, a doporučil mi mít soucit s těmi, kteří mi
vlastně jen štafetově předali týrání,
jemuž byli jistě v dětství sami vystaveni, a navíc chudáci žijí celý život
v bludu, že jsou křesťané.
Úplně nakonec pan farář říká, že mé
nejbližší vlastně zná, viděl je nedávno
v Betlémské kapli, a dodává: „Oni
jsou fakt jedničky, jenom že mají tu
nezdárnou dceru…“
Tomu se už nahlas směju i já a odcházím, spíše odlétám domů, neboť farář
ze mne sňal veliký balvan mé minulosti způsobem, který překonal veškerá moje očekávání...
Povstal jsem dnes díky Bohu mocnému,
Jeho lásce, co konejší mě,
Jeho moudru, co vede mě,
Jeho nebeské hostii, co spasí mě
od nástrah ďáblových,
od pokušení hříšného,
od těch, co zlé mi přejí,
zblízka i dálky,
v samotě i davu.
Irena Nová

120 let od narození Martina Rázusa
Evangelický kaplan a poté farář M. Rázus vystudoval teologii v Bratislavě a
skotském Edinburghu a záhy se stal uznávaným národním básníkem. Za
1. světové války se zapojil do domácího odboje a - zejména po roce 1916 byl předním zastáncem československé vzájemnosti. Udržoval těsné kontakty s Prahou a publikoval i v českém tisku.
Po vzniku Československa byl členem Rady spisovatelů, ale poměry na
Slovensku ho zejména za zplnomocněného ministra V. Šrobára neuspokojovaly. Proto v roce 1920 měl lví podíl na založení Národní strany Slovenska, v níž
byl do roku 1925 předsedou a poté až do smrti čestným předsedou. Jeho strana
ovšem nezískala větší vliv - sám byl zvolen do parlamentu až v roce 1929, kdy
ještě spolupracoval s národními demokraty a stal se za ně také poslancem. Ale
už rok nato začal podporovat autonomistický program Hlinkovy Slovenské
ľudové strany a v roce 1935 vydal jasné prohlášení, že do voleb půjde tentokrát
s ľudovou stranou. Zvolen byl za autonomistický klub a v parlamentu zasedal
jako hospitant Hlinkovy strany. Předčasná smrt ukončila jeho dílo a nechala
otevřenou otázku jeho dalšího politického vývoje.
V Rázusově poezii, která se postupně z vlasteneckého akcentu ovlivněného
válkou (Z tichých a búrných chvíľ, 1917) a snahou o národní emancipaci ve
20. letech přeorientovala na sociální a národnostní otázky, má ústřední postavení skladba Stretnutie (1937). Je ovšem i autorem řady románů, především
s historickou tematikou (Júlia, 1930, Odkaz mŕtvych, 1936), v nichž se autor
vrací na předválečné Slovensko (Krčmársky kráľ, 1935). Čtivá je jeho memoárová tvorba (Maroško, 1932, Maroško studuje, 1933) a činný byl i publicisticky. Jeho sestra Mária Rázusová-Martáková byla uznávaná spisovatelka,
překladatelka a publicistka, z jejíž tvorby vyniká především literatura určená
dětem (Od jari do zimy, 1939).
(red)

POUŤ K OBNOVENÉ ZVONICI
Ve vesnici Pazucha u Litomyšle se v sobotu 13. září konala ojedinělá slavnost. Po mnoha letech se do Pazuchy vrátil zvon. Místní zvonička má zajímavou historii. Společně ji vybudovali členové Českobratrské církve evangelické a Církve československé v r. 1928 u příležitosti 10. výročí vzniku
našeho státu. Její stavba se však nesetkala s kladným přijetím místních
římských katolíků. Snažili se vybudování zvoničky zabránit, Okresní správní
komise v Litomyšli však nakonec rozhodla, že se stavět bude. V den, kdy byla
zvonička s nápisem "Milujte se a pravdy každému přejte" slavnostně předávána do užívání obci, přesunuli katolíci svou vlastní slavnost k 10. výročí
vzniku republiky do nedalekého Strakova.
Během druhé světové války se zvon ze zvoničky ztratil. Teprve v loňském
roce, opět na popud členů evangelické a naší církve, byla zvonička nákladem MěÚ Litomyšl opravena. Zvon, který na ni byl zavěšen, byl nalezen
pod senem v jedné chaloupce a díky bratru Janu Kubíčkovi opraven. Není
však původní, pravděpodobně pochází z vedlejší katolické kaple. Opětovné odevzdání opravené zvoničky obci k užívání je proto i významným
symbolickým počinem. Obnovená evangelicko-husitská zvonička s římskokatolickým zvonem odzvonila dávným náboženským sporům v obci a
dokazuje, že soužití všech tří církví je zde skutečně ekumenické.
Slavnost započala již brzy ráno, kdy z Litomyšle vyrážela společná bratrská pouť Českobratrské církve evanglické a Církve československé husitské. Během putování čekalo účastníky mnoho zajímavých a příjemných
Dokončení na str. 4
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ZPRÁVY
Koncert v Písku
Naše přední flétnistka Lenka Baarová a klavírista Jan Niederle předvedou skvostná díla klasické duchovní hudby. Koncert se koná
16. října od 19 h v Husově sboru
v Písku. Výtěžek bude použit na
opravu modlitebny. Více najdete na
www.ccsh-pisek.cz.
(rst)

Radost z tóry
Srdečně vás zveme ve středu 22. října
v 17 h do synagogy v Heřmanově
Městci na oslavu svátku SIMCHAT
TORAH - RADOST Z TÓRY.
Slavnostní bohoslužbu budou společně sloužit rabínky Johanna Hershenson a Raachel Jurovics z židovských
kongregací z Wellingtonu na Novém
Zélandě a z Raleigh v Severní Karolíně (USA).
Po skončení bohoslužby bude příležitost prohlédnout si další z původně
heřmanoměsteckých tór, kterou nyní
vlastní židovská náboženská obec na
Novém Zélandě.

*

12. října 2008

Po bohoslužbě následuje půlhodinový
koncert hebrejských, sefardských a
jidiš písní v podání souboru Rebelcantissimo.
(dr)

Divadelní představení
Duha Divadlo Expekus, Domov pro
seniory hl. m. Prahy a náboženská
obec v Heřmanově Městci vás srdečně zvou v sobotu 1. listopadu v 18 h
do Rytířského sálu zámku na divadelní představení MARYŠA aneb DRAMA
PROTI SRSTI.
Tato hra je rozpustilou parodií na klasické drama. Kromě odlišného konce
jsme se nebáli ani upravit některé
důležité postavy, popřípadě je nahradit jinými. Ale Vávra - Vávra zůstává.
Autor: Vladislav Pek, režie: už tak
nějak samovolná.
Informace o Duze Divadlo Expekus
najdete na http://www.expekus.cz
(dr)

Srdečně zveme na slavnostní večer
k 90. výročí vzniku samostatného
československého státu, který se
koná dne 27. října od 18 h v Husově

Dokončení ze str. 3
zastávek: prohlídka arboreta pana Vavřína ve Strakově a nové jízdárny
Skřivan v Suché, rozhledna Kozlov, společný oběd, expozice v chaloupce
Maxe Švabinského v Kozlově, návštěva místní hospůdky u Sítařů, kde si
poutníci prohlédli rekvizity, kulisy i oponu vesnického ochotnického divadelnictví předminulého a minulého století. V Pazuše pak vystoupil pěvecký sbor ČCE z Litomyšle Bučiny a více než stovka účastníků také vyslechla duchovní zamyšlení naší sestry farářky Věry Říhové a sestry farářky
Věry Pleskotové z ČCE. Poutníci se též zastavili u pomníku Mistra Jana
Husa i u pomníku padlých v 1. a 2. světové válce. Nakonec již nezbývalo
než po letech znovu zazvonit na obnovené zvoničce a poděkovat Pánu
Bohu za celý den.
(red)

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
BLAHOSLAVENSTVÍ
Spojíte-li písmena v pořadí podle čísel, dozvíte se, co dostanou za
dědictví ti, kteří jsou skromní, tiší a trpěliví.

(Řešení z minulého čísla: Sloužíme.)
Jana Krajčiříková
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Koncerty pod zvonem
V nově opraveném kostele Sv. Ducha
v Arnultovicích, čtvrti Nového Boru,
který byl opraven svépomocí naší
církví, byl v pátek 18. července zahájen první koncert hudebního léta
v Novém Boru.
V podmanivé a akusticky výborně
znějící novorenesanční prostoře se do
konce srpna postupně konaly další
čtyři koncerty, z nichž každý připravil
posluchačům zážitek plný poezie a
hudebního umění.
Letní Koncerty pod zvonem byly
mimořádně úspěšné.
(kr)

Slavnost v Nové Pace

POUŤ K OBNOVENÉ ZVONICI

Český zápas

sboru v Nové Pace. Na programu
bude beseda o památných událostech roku 1918 s panem Jaroslavem
Vágenknechtem, svůj repertoár
představí varhanní virtuozka Klára
Kubátová, vystoupí a zazpívá sbor
Hlas.
(rst)

Sjezd Kostnické jednoty
Kostnická jednota - sdružení evangelických křesťanů, o. s. zve své členy,
přátele a zájemce na sjezd Kostnické
jednoty v sobotu 8. listopadu od 13 h
v malém sále v přízemí ústředí Evangelické církve metodistické Ječná 19,
Praha 2.
(kj)

Koncerty u sv. Mikuláše
* 13. 10. – 20 h
Bach, Orff, Liszt, Widor
Prague Brass Ensemble
* 13. 10. – 20 h
A. Bárta – varhany
14. 10. – 17 h
Bach, Franceschini, Purcell
M. Pšenička – varhany,
Z. Šedivý – trubka,
J. Šedivý – trubka
* 15. 10. – 17 h
Bach, Mozart, Dvořák
J. Jonášová – soprán, B. Rabas
– varhany
* 16. 10. – 17 h
Bach, Mozart, Debussy
DUO PER LA GIOIA,
Z. Šolcová – harfa, M. Mesany –
flétna
* 17. 10. – 14 h
Benefiční koncert
Kammer chor Vocalis (SRN)
* 17. 10. – 17 h
Bach, Telemann, Händel
M. Šestáková – varhany,
V. Kozderka – trubka
* 17. 10. – 20 h
Dvořák, Händel, Vivaldi, Ravel
New Prague Radio Symphony
Collegium,
M. Zvolánek – trubka
* 18. 10. – 17 h
Bach, Händel, Mozart
Z. Němečková – varhany,
P. Přibyl – viola
* 18. 10. – 20 h
Dvořák, Händel, Vivaldi, Ravel
New Prague Radio Symphony
Collegium
M. Zvolánek – trubka
* 19. 10. – 17 h
Mozart, Händel, Franck
PRAGUE MOZART TRIO
Y. Škvárová – mezzosopran
* 19. 10. – 20 h
Bach, Händel, Orff
Prague Brass Ensemble
J. Kalfus – varhany

KALENDARIUM - ŘÍJEN
14. 10. 1918 - E. Beneš jako tajemník Národní rady československé (po dohodě s T. G. Masarykem) oznámil dohodovým státům ustavení prozatímní československé vlády (26. září t. r.). Prezidentem, předsedou ministerské rady a
ministrem financí se stal T. G. Masaryk, ministrem zahraničních věcí E. Beneš
a ministrem vojenství M. R. Štefánik. Současně byli určeni hlavní českoslovenští diplomatičtí zástupci (Š. Osuský v Londýně, L. Sychrava v Paříži, L.
Borský v Římě, K. Pergler ve Washingtonu a B. Pavlů v Petrohradě). Rovněž
přestala existovat Československá národní rada. Prozatímní vládu uznala 15.
října Francie, 23. října Velká Británie a Srbsko, 24. října Itálie, 4. listopadu
Kuba, 12. listopadu USA, 24. listopadu Belgie.
Na protest proti vývozu potravin a zboží do zaalpských zemí zorganizovala
Socialistická rada generální stávku; k jejímu řízení byl vytvořen akční výbor (B.
Šmeral, J. Stivín, R. Bechyně, J. Stříbrný, E. Franke, L. Landová-Štychová).
Tento výbor dal stávce politický význam vyhlášením československé samostatnosti; jeho levicovější část se pokusila o vyhlášení socialistické republiky.
Nasazením vojska se podařilo úřadům situaci zvládnout.
15. 10. 1973 - Zemřel v Praze Stanislav Bechyně (* 20. 7. 1887 v Přibyslavi)
- zakladatel betonového stavitelství. Ještě před 1. světovou válkou na sebe upozornil v letech 1913-17 stavbou pražského paláce Lucerna, kde použil železobetonové prostorové, tzv. patrové rámy o velkém rozpětí a sloupy z ovinutého
betonu. V období mezi válkami realizoval celou řadu staveb v Karlových
Varech, hangáry v Letňanech, skladiště v Kostelci nad Labem, cementárnu
v Králově Dvoře, ocelárnu na Kladně, obloukový most přes Chrudimku
v Pardubicích. Před 2. světovou válkou se významně podílel na výstavbě pevnostního obranného systému. V roce 1944 projektoval dálniční most u Senohrab. Spolu s architektem Bohumírem Kozákem (autorem např. Thomayerovy
nemocnice) vypracoval po válce nerealizovaný návrh k přemostění Nuselského
údolí železobetonovým mostem se třemi oblouky o rozpětí 115 m. V roce 1955
vytvořil projekt mostu přes Váh v Komárně. Jeho četné publikace a učebnice
tvoří dodnes základy betonového stavitelství.
16.-19. 10. 1813 - Na půl milionu vojáků se zapojilo do bitvy u Lipska ("bitvy
národů"). Napoleon nedokázal mohutné přesile koalice odolat, jeho armáda utrpěla těžkou porážku (ztráty činily 40 tisíc mrtvých a raněných a 20 tisíc zajatců). Na straně spojenců bylo 47 tisíc mrtvých a raněných. Autorem spojeneckých plánů této bitvy byl maršál J. J. Václav Radecký z Radče, nejvýznamnější český vojevůdce 19. století.
16. 10. 1918 - Císař Karel I. vydal manifest Mým věrným národům rakouským,
proklamující federalizaci Rakouska. Návrh předkládal spolkové přebudování
s vyloučením uherské poloviny říše, přičemž historické území Čech mělo být
rozděleno mezi český a německý národní stát. Manifest byl odmítnut uherským
parlamentem (17. října) a rovněž Národním výborem (19. října).
18. 10. 1748 - Za účasti Anglie, Francie, Rakouska, Nizozemí, Španělska a dalších států došlo na mírovém kongresu v Cáchách k podpisu ujednání o ukončení války o rakouské dědictví. Smlouva definitivně potvrdila ztráty Rakouska
(Kladsko, Slezsko) a ve prospěch španělských Bourbonů Parmy. Současně
evropské státy uznaly platnost pragmatické sankce.
18. 10. 1888 - Narodil se ve Vrbici u Liptovského Mikuláše Martin Rázus
(+ 8. 8. 1937 v Breznu nad Hronom, okres Banská Bystrica) - slovenský básník, prozaik a publicista, československý politik - viz i str. 3.
18. 10. 1918 - V Paříži byla publikována tzv. Washingtonská deklarace, základní dokument československého zahraničního odboje. Vytvořil ji ve dnech 13.16. října ve Washingtonu T. G. Masaryk při očekávání nóty prezidenta W.
Wilsona, aby čelil případným snahám o zachování Rakousko-Uherska. Text
předal Masaryk 17. října americké vládě. Deklarace se hlásila k americkým
demokratickým tradicím, vyhlašovala základní zásady občanských svobod
nového státu, budoucí státní systém a zásady vnitřní i zahraniční politiky.
Proklamovala československý stát jako republiku, která zaručí "úplnou svobodu svědomí, náboženství a vědy..., tisku a práva shromažďovacího a petičního".
Církev měla být odloučena od státu, stálé vojsko nahrazeno milicí. Dále měly
být provedeny dalekosáhlé hospodářské a sociální reformy - velkostatky
vyvlastněny, šlechtické výsady zrušeny.
18. 10. 1968 - Národní shromáždění (v nepřítomnosti asi pětiny poslanců, kteří
se na protest na jednání nedostavili) schválilo Smlouvu o podmínkách a dočasném pobytu sovětských vojsk na území ČSSR. Z 242 přítomných poslanců hlasovalo 228 pro schválení smlouvy, čtyři byli proti (F. Kriegel, F. Vodsloň, B.
Fuková a G. Sekaninová-Čakrtová), deset se hlasování zdrželo. Podpisem
prezidenta republiky byla téhož dne smlouva ratifikována a vstoupila v platnost. Podle smlouvy bylo stanoveno, že na území ČSSR bude umístěno 75
tisíc sovětských vojáků, jimž budou uvolněny ubytovací a skladovací prostory, 4 letiště, tři vojenské nemocnice. Ostatní vojska měla být odsunuta.
Smlouva tak právně kodifikovala stav, který nastal vojenskou intervencí
z 21. srpna 1968.
19. 10. 1943 - Zahynul v Osvětimi František Zelenka (* 8. 6. 1904 v Kutné
Hoře) - malíř, jevištní a kostýmní výtvarník, architekt a návrhář nábytku, který
se zabýval architektonickými úpravami interiérů (nejznámější je adaptace
Modrého pokoje J. Ježka v Kaprově ulici). Proslulé byly i jeho experimenty
s iluzí třetího rozměru (plakát Aero). Na výstavě v Paříži roku 1937 získal hlavní cenu.
(red)
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