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Vlažnost

Celý svět může volat zdarma. Tak zní reklamní slogan
freewarového programu Skype. Zaujal vás? V tom případě
určitě čtěte dál, protože na tom něco je.

otec Marek Miškovský, ilustrace Terezie Regnerová

Mrzne až praští. Ještě že mám dobré boty, které hřejí i v těchto mrazech. Kráčím směrem k oblíbenému kopci, na jehož
vrcholu je zřícenina. Krajina je v mírném oparu. Jak tak jdu,
uvědomuji si, jak roste jakési napětí. Je ticho, jen pod nohama křupe přemrzlý sníh. Větvička se nepohne a já si začínám
uvědomovat, že tu chybí jakýkoli pohyb či zvuk.

Vše je jako strnulé, okolo žádné zvíře, na
obloze ani pták. A v tu chvíli na mě dolehla
osamělost a opuštěnost tohoto místa. A kdyby jen to. Začínám si uvědomovat sílu mrazu,
který mě postupně proniká. Skoro bych se zastavil. Vytrvale stoupám výš. Jsem na vrcholu.
Vylezu na vyhlídku – zábradlí zebe. Rozhlížím
se ztichlým krajem a prostupuje mě sladká
únava. Zimu téměř nevnímám.
Nezmrzl jsem, s kopce jsem slezl přímo
do vyhřáté restaurace, která mě objala teplem sálajícím z pořádných násypných kamen.
Sedím, upíjím horký čaj a přemýšlím.
S mým životem je to jako s dnešním dnem.
Mnohdy procházím mrazivým obdobím, kdy
je kolem mne zlo, které se mě snaží obklopit,
prostoupit, ochladit a pomalu znehybnit. To
je něco vnějšího, co ve chvíli, kdy tím procházím, moc ovlivnit nemohu. Co však ovlivnit
mohu, je moje srdce. Jak je naladěné… Srdce,
které bije pro dobro a při útoku zla bije na
poplach, nebo které do sebe nechává vstupovat chlad, a tak celý organismus nechává

znehybnět. V duchovním životě
se tomu říká vlažnost. Začíná
rutinním a později nedbalým
přístupem k modlitbě, cvičení se ve ctnostech, v zanedbávání pravidelných sebezáporů,
v pohodlném životě a snaze jít
jednodušší cestou. Tak se ztrácí horlivost, která ve chvílích
duchovního marasmu a mrazu
jediná může zachránit před vychladnutím.
Sedím u kamen s horkým
šálkem v ruce. Ještě že máme
na naší cestě taková místa, kde
do sebe můžeme nasát tolik potřebné teplo lásky. Jsou to místa
mnohdy zvenku omšelá, ve kterých pouze tiše problikává malé
červené světýlko – ano, jsou to
svatostánky našich kostelů, kde
nás čeká víc než teplo domova,
kde nás čeká Láska sama – Bůh.

Ilustrace Jiří Vančura

Liturgické okénko – Vzorová modlitba
Jednoho dne Ježíš se svými učedníky procházeli nádherným
krajem, který hladil lidské oči. Zastavili se, aby si odpočinuli,
neboť šli již několik hodin. Ježíš byl zvyklý za všechno děkovat
svému nebeskému Otci, a tak s ním hned začal v tichosti rozmlouvat. Jeho tvář se rozzářila tak, že hřála
všechny, kteří byli v jeho blízkosti. Učedníci se
nemohli vynadívat, žasli, byli nadšeni a zatoužili prožívat stejný pokoj a teplo, které zpozorovali u svého mistra a Pána. Jeden z nich
sebral odvahu a požádal ho: „Pane, nauč nás
modlit se, jak i Jan naučil své učedníky“ (Lk
11, 1). Ježíš, ještě s očima upřenýma někam do
dálky s hlasem proniknutým Duchem pokračoval: „Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se
jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako
v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám
dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale
zbav nás od zlého“ (Mt 6, 9–13). Učedníkům
se každé slovo vrylo hluboko do paměti. Nemohli zapomenout na tento okamžik, stále se jim vracel na mysl.
Později v tichosti uvažovali, co všechna ta slova znamenají.
Jak asi působí tato modlitba na nás? Jak ji chápeme? Otče
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Teplo nebo zima?
Jednotku stupeň Celsia (°C) vytvořil
v roce 1742 švédský astronom Anders
Celsius. Celsius stanovil dva pevné body:
0 °C pro teplotu varu vody a 100 °C pro
teplotu tání ledu. Carl Linné stupnici
později otočil, a proto je dnes bod tání
0 °C a bod varu 100 °C.
Stupeň Fahrenheita (°F) je jednotka pojmenovaná po německém fyzikovi
Gabrielu Fahrenheitovi. Dnes se používá hlavně v anglosaských zemích.Teplota
0 °F je nejnižší teplota, jaké se podařilo
Fahrenheitovi dosáhnout (roku 1724)
smícháním soli, vody a ledu. Později byly
jednotky upraveny na 32 °F pro bod
mrazu vody a 212 °F pro bod varu vody.
Kelvin (K) je 1/273,16 část termodynamické teploty trojného bodu vody.

otec David Henzl

náš nás vede k tomu, abychom se modlili nejen za své potřeby,
ale za všechny, za celé společenství, stejně jako se Ježíš modlil
za své učedníky, aby vytrvali ve víře. On je nejen můj Otec, ale
i nás všech. Následuje sedm proseb. Prosby jsou seřazeny podle
důležitosti, v tom pořadí, ve kterém po nich
máme toužit. Tak je v modlitbě Páně vyjádřeno všechno, co je v Písmu Svatém podstatné
pro náš život. Učí nás nejen prosit, ale také
řídí všechny naše náklonnosti. Pátá prosba má
podmínku: „Odpusť… jako i my odpouštíme
našim viníkům.“ Napřed musíme odpouštět
my, aby Bůh odpustil nám. Mít milosrdné srdce, abychom získali milosrdenství.
Pán Ježíš dokončil modlitbu a srdce učedníků bylo naplněno radostí, že i oni mají nástroj, jak získat pokoj do svého srdce. Kdykoliv totiž vyslovili „Otče náš…“, hned se jim
vybavila událost, kterou prožili, a to je vtáhlo
do živé přítomnosti Boha. Stejně je tomu i při
mši svaté, kde tato modlitba spojuje všechny
prosby v ní vyslovené (viz předchozí článek) a klepe na dveře
naplnění a uskutečnění hostiny Božího království, kterou předjímá svátostné přijímání.

Skype ovšem zdaleka není první ﬁrma,
která přišla na trh s telefonováním přes
internet. Již před ní tu existoval (a stále
existuje) standard pro IP telefonii, který je
ovšem placený. Dále tu byly různé hlasové
doplňky ke komunikačním programům.
Proč je tedy Skype tak úspěšný? Má přes
40 milionů registrovaných uživatelů a dva až
tři miliony uživatelů jsou denně online a hovoří. Jednou z výhod je to, že Skype funguje
na principu peer-to-peer sítě. To znamená,
že síť Skype nevyužívá mnoha serverů, které by sloužily k propojování uživatelů, ale
mezi uživateli existuje přímé spojení. To samozřejmě snižuje náklady pro ﬁrmu Skype,
a tudíž může být volání velmi levné, nebo
i zdarma. Další výhodou je, že Skype je
schopen přenášet hlas lépe než standardní
telefon. Software a volání v síti Skype (mezi
uživateli Skype) je zcela zdarma.

Funkce

Já a Skype
Skype umožňuje přepínat
se mezi několika stavy:
ofﬂine – v tomto režimu nejste připojeni do sítě Skype
online – asi nejběžnější režim, jste připojeni do sítě, a kdokoliv o vás ví, vám může
zavolat, pokud nezvolíte v nastavení jinak
skype me – v tomto režimu vybízíte ostatní uživatele, aby vám zavolali, používá se,
když si chcete s někým jen tak popovídat
nepřítomný – upozorňujete uživatele, že
zřejmě nejste u počítače, ale stále vám
mohou volat
nedostupný – podobně jako v režimu nepřítomný
nerušit – v tomto režimu nebudete upozorňováni na příchozí hovory ani na
chatové zprávy
neviditelný – stejný jako online, pouze
vás ostatní uživatelé nevidí online

Skype poskytuje velmi příjemné
uživatelské rozhraní. Nabízí možnost
organizovat si kontakty a volat jim
pouhým poklikáním na jejich jméno.
Pokud vám to uživatel povolí, je také
možné vidět, zda je zrovna přítomný nebo ne. S každým uživatelem je
možné kromě hovoru vést také chat
a posílat soubory nebo kontakty. Skype také umožňuje konat konference
až mezi pěti uživateli.
Pokud budete chtít pomocí Skype
volat na pevné či mobilní sítě, ať už v
ČR nebo zahraničí, je nutné si nabít
Skype kredit. To je možné udělat buď
platbou platební kartou na internetu,
nebo převodem na účet. Potom můžete volat, kam se vám zachce. Tarify pro různé země najdete na http://
www.skype.com/products/skypeout/
rates/all_rates.html?currency=CZK.
Skype také umožňuje přesměrování hovorů na vaše telefonní číslo, pokud zrovna nejste online. Tato služba
je ovšem zpoplatněna. Další možností
je využít hlasovou schránku.

Skype si můžete stáhnout ze stránek http://skype.kvalitne.cz/. Standardní instalace Skype obsahuje češtinu.

Tomáš Chlouba
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