
OBLEČENÍ BISKUPA

Ahoj kamarádi!
Při každé mši svaté sloužíme Pánu Ježíši v osobě kněze. Ale mi-
nistrovali jste už někdy samotnému biskupovi? Nejčastěji máme 
možnost se s ním setkat, když přijede do farnosti udělovat svátost 
biřmování. Kdo jiný by měl znát, jak se nazývá oblečení biskupa 
než právě ministrant :-)! 

66.

Na ruce má PRSTEN, 
který je jedním z od-
znaků biskupského 
úřadu.

Biskup se obléká jako 
kněz, to znamená ko-
lárková košile, ale ješ-
tě nosí na hrudi větší 
kříž nazývaný PEKTO-
RÁL (znak biskupské-
ho úřadu).

Požehnané dny a hodně radosti 
z ministrantské služby!
Váš 

Kamarádi, je to veliká čest sloužit biskupovi, 
ale uvědomme si, že sloužíme-li tomu nejo-
byčejnějšímu knězi, vždy sloužíme Kristu, na 
to nezapomínejme! A jako správní kluci a mi-
nistranti sloužíme všem lidem! Vždyť ve všech 
lidech je Kristus. Ať už je to návštěva babičky, 
pomoc bratrovi s úkolem nebo jiná služba. 

Při mši svaté si oblékne 
jako kněz: albu, štolu, 
ornát. Dále má na ruce 
biskupský PRSTEN, na 
hlavě SOLIDEO a MITRU. 
Případně mu jedno nebo 
druhé, to, které právě ne-
používá, nese ministrant 
tzv. INFULÁŘ (mitrista). 
V ruce drží BERLU jako 
znak moci biskupského 
úřadu a jako znázorně-
ní jeho funkce – pastýře 
některé z diecezí. Minis-
trant co nese berlu je PE-
DULÁŘ.

Krásné květnové dny! 1. a 8. května oslavíme 6. a 7. neděli velikonoční. Doba velikonoční je v barvě bílé. 
V neděli 15. května budeme plní slávy a modlitby oslavovat slavnost Seslání Ducha Svatého v liturgické 
barvě červené. Právě okolo této slavnosti se nejvíce biřmuje, neboť biřmování je plnost darů Ducha Sva-
tého! V neděli 22. května máme další slavnost –  Nejsvětější Trojice v bílé liturgické barvě a 29. května už 
bude po dlouhé době neděle v mezidobí, barva zelená. Bude to 9. neděle v mezidobí. 
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Obléká si také 
KLERIKU s fialo-
vým lemováním, 
fialovými knoflí-
ky (33) a fialovým 
cingulem. Na hla-
vě nosí SOLIDEO.

Požehnané dny a hodně radosti Požehnané dny a hodně radosti 
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Ono to ostatně není poprvé, co stroj 
zvítězil v  podobně složité deskové hře. 
V  roce 1997 počítač Deep Blue, vyvinu-
tý v  laboratořích IBM, porazil šachové-
ho velmistra Garriho Kasparova. Ovšem 
mezi hrou v šachy a Go je významný roz-
díl. Šachy jsou typické svými velmi složitý-
mi pravidly a celkový počet tahů vedoucí 
k  vítězství je relativně omezený. Inženýři 
IBM tehdy naládovali do počítače všechny 
možné tahy a stroj bez nutnosti jakéhoko-
liv přemýšlení udolal tehdejšího velmistra 
pouhou hrubou výpočetní silou, neboť si 
dokázal spočítat, jaké důsledky bude kon-
krétní tah mít. Na hru Go by ovšem tento 
přístup nestačil ani náhodou. Go se hraje 
na desce 19 × 19 s  bílými a  černými ka-
meny a cílem je získat skóre, které je tvo-
řeno zajatými kameny nepřítele. Zatímco 
v šachách lze deset tahů zahrát „pouhými“ 

Člověk 
vs. 
Stroj 

pěti miliony způsoby, na desce Go jich je 
v tu dobu již pět bilionů (5 × 1012). Celkový 
počet tahů může dosáhnout až čísla se sto 
sedmdesáti nulami. Tolik je prý odhadem 
ve vesmíru atomů. Žádný počítač na svě-
tě není schopen v současné době spočítat 
tolik možností, i  kdyby na každý tah měl 
milion let. Cesta k porážce člověka musela 
vést jiným směrem. 

Tím se staly hluboké neuronové sítě. Vý-
vojáři se inspirovali u lidského mozku a jed-
noduše řečeno vytvořili systém umělé in-
teligence založený na vzájemném propojení 
jednotlivých prvků, respektive „neuronů“. 
Takto vytvořená síť má především schop-
nost učit se a na základě naučeného dochá-
zet k novým výsledkům. Počítač AlphaGo 
prozkoumával již odehrané partie, posléze 
hrál sám se sebou a z každého takto ode-
hraného zápasu se sám učil a  zlepšoval. 
Neuronové sítě jsou základem umělé in-
teligence, která se postupně stává běžnou 
součástí života kolem nás. Ostatně za pro-
gramy na rozpoznávání tváří stojí právě tyto 
a další podobné technologie.

už i svatý Augustin
Jestli doufáte, že se dočkáte šokujícího 

odhalení, že už i  biskup z  Hippo používal 
umělou inteligenci, musím vás zklamat. Ten-
to veliký myslitel si spíše nesmírně vážil lid-
ské inteligence, duševních schopností, do 

kterých počítal paměť, rozum a  vůli. Tedy 
schopnost pamatovat si, poznávat a milovat. 
Svatý Augustin si uvědomoval, že člověk je 
stvořen podle Božího obrazu a podoby (viz 
Gen 1, 26–27) a snažil se nalézt, kde je ten-
to obraz v  každém z  nás obsažen. Řešení 
objevil právě v těchto třech lidských dušev-
ních mohutnostech. Zjednodušeně řeče-
no je paměť určitým odrazem Boha Otce, 
schopnost chápat ukazuje na Boha Syna, 
konečně schopnost milovat vypovídá cosi 
o Duchu svatém. Tyto tři schopnosti nemo-
hou existovat samy o sobě, ale pouze v lid-
ské osobě, která je nositelem jejich jednoty. 
Ovšem mezi Boží Trojicí a trojicí lidské my-
sli není pouze podobnost, nýbrž také velká 
nepodobnost. Sám Augustin tuto svoji te-
orii na konci svého života zhodnotil pouze 
jako určité podobenství. Dnes vnímáme, 
že člověk je obrazem Boha a svaté Trojice 
především ve své schopnosti žít ve vztazích. 
Podobou Trojice není pouze jednotlivec, ale 
především společenství věřících, v němž se 
projevuje tajemství věčného společenství 
Otce, Syna a Ducha svatého. A tou nejlepší 
podobou, dokonce, jak hovoří teologové, 
ikonou Trojice, je křesťanská rodina, žijící 
v lásce a v otevřenosti životu. Až dnes při-
jdete domů a sejdete se u oběda nebo veče-
ře, pamatujte na to, že všichni společně jste 
obrazem a podobou žijící Lásky.

Zbyněk Pavienský

Člověk, jihokorejec lee Seedol, a stroj, počítač Al-
phaGo firmy Google, spolu svedli bitvu ve známé 
čínské hře Go. Počítač nad nejlepším hráčem svě-
ta zvítězil v pěti zápasech s přehledem 4 : 1. Mnozí 
očekávali, že nad člověkem v této hře nemůže ni-
kdo zvítězit, ale nově vyvinutý počítač AlphaGo, 
využívající tzv. hluboké neuronové sítě, rozmetal 
všechny představy o vládě ducha nad hmotou.
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