V SAKRISTII...

Ferdo, dnes je 21. září, svátek
svatého Matouše, apoštola
a evangelisty, najdi mi v lekcionáři texty na dnešní den.

II. díl – tento lekcionář se
používá ve všední dny v adventu, o Vánocích a v době
postní a velikonoční.

IV. díl navazuje na třetí díl
a je pro liturgické mezidobí od 18. do 34. týdne.

IV.

VI/1.

III.

J

e to všude kolem nás
M

icrosoft je jednou z nejvýznamnějších společností ve světě
počítačů. Microsoft byl založen, jak je to ostatně u těchto
firem zvykem, dvěma nadanými mladými muži se silnou zálibou v počítačích. Jednalo se o dnes už celosvětově známého Billa
Gatese a jeho přítele Paula Allena. Příběh jejich pohádkového zbohatnutí je dnes už všeobecně znám a maminky ho vypravují malým
dětem před spaním místo pohádky o Popelce. (Jestli to není váš
případ, tak to rychle doma reklamujte, jedině tak máte šanci, že
z vás jednou vyrostou noví Gatesové.) Microsoftu se podařilo stát
se jedním ze zásadních tvůrců naší dnešní digitální doby. Jen díky
jeho úsilí je dnes skoro v každé rodině minimálně jeden počítač, což
byla i životní vize Billa Gatese. Například firma IBM měla představu
existence jednoho velkého sálového počítače, řekněme tak na jeden okres. Společnosti Microsoft se podařilo dominovat v několika
oborech současně. Na prvním místě stojí samozřejmě operační systém Windows, dále kancelářská sada Office a internetový prohlížeč
Explorer. Microsoft a jeho majitel Bill Gates mají zásadní podíl na
překotném vývoji počítačů během posledních dvaceti let.

I. díl, s ním se setkáš nejčastěji, neboť se používá o nedělích a obsahuje i slavnosti,
které se vážou na liturgickou
dobu, jako je například slavnost Nanebevstoupení Páně,
slavnost Těla a Krve Páně apod.
V novějším vydání je trojdílný,
pro každý roční cyklus (A, B, C)
máme jeden díl.

I.

Lekcionář je kniha obsahující úryvky z Bible, určené pro
jednotlivé dny církevního
roku nebo zvláštní příležitosti.
Těchto knih máme sedm.

II.

Lekcionář? Co to je?
Tady je spousta knih, to
nemůžu najít…

lucinacemi? Naštěstí ne, nápis, který pozoruji stále kolem sebe je logo společnosti Microsoft. Celý den na mě pomrkává
z monitoru, klávesnice a myš také nesou
stejnou značku, a když si večer zapnu herní konzoly Xbox 360, vidím ho opět znovu.

III. díl se používá ve všední dny
v liturgickém mezidobí od 1. do
17. týdne. Nejprve jsou uvedena
první čtení a v druhé části jsou
evangelia.

N

Designová miš
od Microsoftu
Plocha ve Windows 8

V.

No a v tomto V. díle najdeš texty ke
cti svatých a k posvěcení kostela.
Takže zde najdeš dnešního světce
svatého Matouše nebo 28. září sv.
Václava atd.

Potom jsou ještě další dva
lekcionáře označené VI/1
a VI/2, ale s tím ti už dnes
nebudu plést hlavu.

ení ovšem všechno zlato, co se třpytí. Společnosti se i leccos nepodařilo a její dobré jméno utrpělo již mnoho šrámů. Především se jedná o velmi nevyrovnanou kvalitu Windows. Na jedné straně stojí nesmrtelný Windows XP a na druhé
pomlouvané a opovrhované Windows Vista. (Tento text je ale psán
právě na Vistách, které mi už běží čtvrtý rok bez nutnosti přeinstalace.) Stejně tak se Billovi nedaří v internetových vodách. Jeho
prohlížeč, ač dříve dominantní, postupně vyklízí pozice a vyhledávač
Bing vloni firmě prodělal téměř tři čtvrtě miliardy dolarů. Na druhé
straně se Microsoftu podařilo prosadit se v oblasti herních konzolí
a vývoji her. (Dostal jsem Xbox Kinect k narozeninám, takže jen
co se ho nabažím, napíšu vám o něm článek.) Zlí jazykové tvrdí, že
Microsoft vydělává právě jen na Xboxu a na kancelářské sadě Office, která dnes, i přes existenci Open Office a Libre Office, nemá
v této oblasti konkurenci.

H

lavní mozek společnosti Bill Gates opustil v roce 2008
všechny manažerské pozice ve firmě a nadále se věnuje své
vlastní nadaci, která mimo jiné věnovala pět miliard dolarů
na výzkum léčby dětské obrny. Takže až budete příště váhat, jestli si
Windows koupíte nebo stáhnete, tak si ho radši kupte, aby měl chudák Bill přes všechny ty dary alespoň večer na polívku a hrnek mléka.

Už je pozdě, pane faráři.

Zbyněk Pavienský
Bill a Melinda Gatesovi

Tak si tuto, nebo jinou nápovědu, nalep sem do
skříně. Ale úplně nejlepší je, si ty knihy prolistovat, tak si to nejlépe zapamatuješ.

Kamarádi, doufám, že jste na tom lépe než já. Já
jdu lepit a vzdělávat se v tajích lekcionářů a vám to
doporučuji také, ať nedopadnete jako já :-)!
Pěkné zářijové dny!

Vedení společnosti
se sídlem v Redmondu
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LEKCIONÁŘE

Ráno, když zapnu počítač, zabliká to na
mě, vezmu do ruky telefon a opět to vidím, položím ruce na klávesnici a na myš
a znova. Večer přijdu domů, chci si pohrát
s dětmi a znovu a znovu. Pořád všude okolo sebe vidím jeden nápis. Trpím snad ha-

