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„Měl jsi“
a
„co když“
Ahoj kluci – ministranti!

N

emyslete si, že žít v přítomnosti
je snadné. Je to někdy dost těžké. Minulost a budoucnost nás
neustále znepokojují. Minulost jakýmsi
pocitem viny a budoucnost obavami.
V našem životě se stalo mnoho událostí, z nichž máme pocit nejistoty, lítosti,
zloby, zmatku či rozporu. A všechny
tyto pocity mají nádech provinění.
Provinění, které říká: „Měl jsi udělat
něco jiného, než jsi ve skutečnosti udělal. Měl jsi říct něco jiného, než jsi řekl.“
Všechna tato „měl jsi“ nás udržují v pocitu viny z minulosti a brání nám v dané chvíli naplno prožívat přítomnost.
Avšak ještě horší než pocity viny
jsou naše obavy z budoucnosti. Ty
zase naplňují náš život neustálými „co
když“: „Co když dostanu ve škole pětku,
co když naše fotbalové mužstvo prohraje, co když jednou nebudu mít dost peněz, co když můj táta zemře, co když
vypukne válka?“ Mnoho podobných
„co když“ může zaplnit naši mysl natolik, že neuvidíme, jak krásně rostou
květiny v zahradě, neuvidíme smějící se
kamarády na hřišti a neuslyšíme milý
hlas maminky nebo tatínka.
„Měl jsi“ a „co když“ jsou opravdovými nepřáteli našeho života. Vtahují nás
zpátky do minulosti, kterou stejně nemůžeme změnit, a vrhají nás přímo do
budoucnosti, kterou stejně nemůžeme
předvídat. Jenomže náš život probíhá
právě tady a právě teď. Bůh je Bohem
přítomnosti. Bůh je vždycky v této chvíli, ať je těžká nebo příjemná, radostná
nebo bolestná.
Když Pán Ježíš mluvil o svém nebeském Otci, vždy mluvil o Bohu, který je tam, kde jsme my, a tehdy, kdy
jsme my. „Vidíte-li mne, vidíte Boha.
Slyšíte-li mne, slyšíte Boha“ (srov. Jan
14,9). Bůh není někdo, kdo BYL nebo
BUDE. Bůh je ten, který JE a který je
zde pro nás, v tomto okamžiku. Proto
Ježíš přišel, aby nás zbavil břemena
minulosti a obav z budoucnosti. Chtěl,
abychom objevili Boha právě tam, kde
jsme – tady a teď.
P. Augustin Jan Špaček CFSsS

Štěpán Pospíšil
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Ode dneška máme super intr. Konečně jsme prosadili, aby nám dovolili počítačovou síť. Ředitelka
nakonec souhlasila. A tak sice budeme platit měsíčně o dvě stovky víc, aby se zaplatil server, kabely a zásuvky, ale zato si svoje počítače konečně
připojíme k internetu. A hádejte, kdo se o náš
INTRaNET bude starat? Přece kdo jiný než já –

nezkušený správce sítě !
J

ednou týdně k nám bude docházet specialista z firmy, která nám
síť zapojila, a já mu mám pomáhat. „Dostaneš důležitá oprávnění,
abys mohl síť uchránit před útoky
chytráků, kteří do ní budou chtít
proniknout zvenčí! Budu tě proto
učit, jak nenadělat víc problémů než
užitku!“ zatvářil se důležitě inženýr
Bláha a dal mi první lekci, jak se o síť
starat. Řekl, že se musíme pravidelně
scházet, jinak se nic nenaučím. To se
tedy mám na co těšit.
Do včerejška jsem si myslel,
že počítačům dost rozumím. Teď
však vím, Bože, že se mám ještě
co učit. Dej mi prosím trpělivost

a pokoru, abych to s tím Bláhou
vydržel a naučil se vše, co potřebuju znát. – Neboj se, povedu tebe
i pana Bláhu, aby ses stal dobrým
správcem sítě. Když však budeš chtít,
povedu tě také k tomu, aby ses stal
hlavně dobrým správcem sebe a nenadělal víc problémů než užitku. Jen
mi pravidelně věnuj pár chvil svého
času, abych tě to mohl naučit.

POPLACH, na síti
byl vetřelec!!!
„Ty troubo, jak sis ho mohl nevšimnout?“ zlobí se za týden obrýlený inženýr a ťuká na sklo monitoru. „Říkal
jsem ti přece, že máš denně kontro-
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lovat automatické záznamy toho, co se
skoro těšil, až se Bláhovi
na síti dělo!“ „Neměl jsem čas,“ snažím
pochlubím.
se hledat výmluvu, ale tuším, že neob„A neříkal jsem ti to, že
stojím. „Aha, pan správce neměl čas!“ je to jen chvilka, která se
prohlíží Bláha denní záznamy. „Aby ne, však zaručeně vyplatí?“
když každý večer paříte s klukama ze
usmál se spokojeně inža
třetího patra Hvězdné války!“ A mám
a usedl k počítači. „Ale,
to, ze lži mě usvědčil záznam o našich
ale, ale. Ty jsi ale vážně
vesmírných bitkách.
síťovej sebevrah!“ vybafl
„Je mi jasné, že to není žádný med
na mě za chvíli a já netuštudovat ty denní protokoly,“ uklidnil se
šil, o čem je řeč. „Copak
konečně fousatý expert. „Ale jestli chceš
to nevidíš?“ označil mi
najít problémy a včas zabránit tomu, aby
v denních zprávách jeden
síť neovládl někdo chytřejší než ty, jiná
řádek. „A co je s ním?“
cesta není! To si pamatuj!“
nechápal jsem jeho zděAch jo, Bože, dělám to chvíli, a
šení. „Ty nevíš, co to znauž jsem jako správce sítě zklamal. mená? Vždyť je to přece
– Vím, že to není snadné, ale denní zá- soubor bezvaakce.exe! Vir, časovaná
znamy v počítači nejsou to jediné, co
bomba, mina, která čeká, až ji spustíš,
bys měl každý večer procházet. I denní
aby smazala všechno, co na disku pozáznamy ve tvé paměti si zaslouží dů- čítače je! Jak jsi to mohl přehlédnout?“
kladnou prohlídku. Když každý den „Ty bláho…“ ujelo mi. Rychle jsem radši
spolu během chvíle projdeme, co se ve
pokračoval: „Ale vždyť jsem ty zprávy
tvém srdci odehrávalo, můžeme včas
procházel tak pečlivě! Jak mám vědět,
najít problémy a společně je odstranit.
že zrovna tenhle pitomej soubor je vir?“
bráním se, ale to je jen voda na Bláhův
Mina na stole!
mlýn. „Nestačí jenom pročítat protokoly,
Celý týden jsem jako blázen četl
když ani nevíš, co hledáš. Musíš hledat
denní záznamy. První den to trvalo snad
informace u zdroje. Na internetu jsou
hodinu, než jsem se v tom zorientoval. stránky odborníků. Těch, co systém vyV dalších dnech jsem postupně přišel
mysleli. Kde chceš najít lepší návody?“
na dobrý systém, jak záznamy procháBože, Bože, Bože! Tomu Bláhozet pečlivě, ale přitom efektivně. Na- vi se nikdy nezavděčím. Kde vzít
konec to zabralo jen pár minut a já se
čas na to, abych pročítal návody na
internetu? – Neboj se, můj nezkušený
správce sítě. Snaž se najít především
čas na to, abys četl návod na svůj život
v mém evangeliu. Když pak podle něj
začneš opravdu žít, najdeš čas na vše,
co máš udělat.

Tak to vidíš, Bože. Místo abych
kamarádům pomáhal dostat se na
internet, naopak jsem je vystavil
veliké hrozbě. – Naštěstí se nic nestalo, můj drahý. Ale i tobě hrozí stejné
nebezpečí jako tvému počítači, když si
nevybuduješ ochranou hráz z mé milosti a neschováš se za ni. Mladý člověk
často dělá stovky různých věcí a na mě
mu už nezbude žádný čas. Dočista se
vyčerpá a pak už odmítá i mou pomoc.
Bez ní se však neubrání sebemenšímu
pokušení…

Bezdrátové připojení

Zítra začínají vánoční prázdniny.
Kluci odjíždějí domů, a tak na dva týdny
vypínám náš INTRaNET. Vlak mi jede
za dvě hodiny, a tak jdu ještě na chvíli
do kostela. Děkuji Bohu za to, že moje
srdce může být díky narozenému Ježíši
neustále bezdrátově připojené k tomu
nejlepšímu serveru, jaký je.
Náhle mě vyruší týpek, který se hlučPočítač se vaří!
ně sune do lavice přede mnou. Když se
„Pane Bláho, rychle přijeďte! Nevím, konečně uvelebí na klekátku, uvědomím
co se děje. Server běží strašně pomalu
si, že ho přece znám.
a přitom to v něm chroustá o sto šest...“
Jak je to zvláštní, můj Bože. Půl
volám vyděšeně inženýra Bláhu a děsím
roku se s ním setkávám a ani mě
se, co jsem zase provedl. „Víš, co to zna- nenapadlo, že je Bláha taky věřící…
mená útok odepřením služeb?“ ptá se za – Málokdo z tvých kamarádů na intru si
chvíli vousatý Bláha a přitom na kláves- vůbec uvědomí, že jejich počítač je na
nici počítače rychle zadává složité pří- internet připojený skrze tvůj server. Pokazy. „No jasně,“ jsem rád, že nepoložil
kud je to ani nenapadne, znamená to,
složitější otázku. „Nepřítel zasílá našemu
že tvůj počítač dělá svou práci dobře.
počítači spoustu informací a stamiliony
Slouží druhým, kteří o něm nevědí…
krátkých zbytečných povelů, a on pak
chudák nemá čas na pořádnou práci pro
Takže Bláha mi pokorně půl
naši síť.“ „No vidíš,“ chválí mě Bláha a
roku sloužil a Bůh mě skrze něho
dodává: „Jenže tím to nekončí. Po chvíli
tolik naučil… I já chci, Bože, zůstat
se počítač doslova vyčerpá a přestane
tvým nepatrným služebníkem jako
vykonávat některé služby, které ho
zastrčený server, přes který bude
chrání. Pak už pro šikovného záškodní- proudit k ostatním tvá láska.
ka není problém převzít nad ním kontPanno Maria, vypros mi milost,
rolu.“ „A co se s tím dá dělat?“ ptám se
ať jsem stále spojený s tvým Syvyděšeně. „Musíš vybudovat ochrannou
nem a přináším jeho lásku všude,
hráz, zeď zvanou firewall. Za ni se nikdo
kam přijdu.
nedostane a nemůže ti nakazit celou siť.
Bez ní jsi ztracený.“
Foto Zbyněk Pavienský

