LEKCIONÁŘE
Ferdo, dnes je 8. prosince a slavíme slavnost Panny Marie
počaté bez poskvrny prvotního hříchu, najdi mi prosím v lekcionáři texty na dnešní den.

II.

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.

V.

Už jste si někdy pohovořili s robotem? Pokud ne, tak velice brzy dostanete svoji šanci.
Rozvoj domácích virtuálních asistentů, jako
jsou Google Home nebo Amazon Alexa, dosáhl takové úrovně, že umožňuje vést solidní
vzájemný rozhovor.

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.

Zbyněk Pavienský

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

Amazon Echo

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.
V tomto V. díle najdeš texty ke cti
svatých a k posvěcení kostela. Nachází se tu i dnešní slavnost a třeba
i svátek sv. Štěpána 26. prosince.

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

P

Už je pozdě, pane faráři.
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V SAKRISTII...

Haló Google, je někdo doma?

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 :-)!
Hezky prožitý advent!
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rvní chytré asistentky se začaly objevovat
na začátku století v mobilních telefonech.
Stačilo říct jméno volaného a asistent ho automaticky vytočil. Především díky rozvoji
umělé inteligence se asistenti stávali čím dál
chytřejšími, až Google představil svoji první
domácí asistenční službu Google Home. Zajímavě vypadající reproduktor v sobě skrýval
„inteligentní“ program slibující zjednodušení
vašich každodenních starostí. Pokud zařízení
spojíte se svým Google účtem, zapamatuje si
domácí asistent všechny vaše maily, kontakty
a události v kalendáři. Nemůže se již stát, že
zapomenete jít třeba do školy, neboť zná váš
rozvrh a nenechá vás usnout. Funkcí budíku
ovšem výčet schopností nekončí.
OK, Google!
Klíčovým slovem „OK, Google!“ domácího asistenta probudíte a požádáte ho například, aby vám pustil hudbu: OK, Google,
Play Music! Chytrý reproduktor slyší váš
hlas a pustí vaši oblíbenou muziku. Bohužel
všechny pokyny musíte zadávat v angličtině, ale Google s pomocí umělé inteligence
pracuje na překladech do všech světových
jazyků. Google přiznává, že zařízení je stále
ve vývoji a učí se nové funkce. Ještě zhruba
před rokem se jednalo spíše o dražší hračku, dnes již Google Home nabízí pokročilé

možnosti konverzace a praktického využití. Dobrým příkladem je spojení asistenta s chytrou domácností. Již dnes je k dispozici řada domácích spotřebičů, které je
možno připojit na internet a ovládat je na
dálku. Jsou to například světla, vytápění,
elektrické zástrčky, ledničky, mikrovlnky,
domácí zabezpečení a mnohá další. Všechny tyto chytré hračky můžete ovládat s pomocí inteligentního asistenta a hlasem řídit
celý dům. Google na svých stránkách uvádí
příklad konverzace, kterou již dnes můžete
vést s inteligentním reproduktorem.
Digitální dialog
Je večer, chcete si sednout k televizi, a protože máte doma chytrou asistentku Google
Home, vše ovládáte z pohodlí svého gauče.
Je jasné, že dnes byste museli všechny příkazy zadávat anglicky, ale počítejme s tím, že
Google Home již mluví česky.
Vy: „OK, Google, zapni televizi a spusť
mikrovlnku. Dám si popcorn.“
Google: „Ano, zapínám televizi
a zapínám mikrovlnku.“
Vy: „Ztlum světla v kuchyni a obýváku.“
Google: „Ano, ztlumím světla
v kuchyni a v obýváku.“
Vy: „Díky. Bude zítra pršet?“
Google: „Ano. Zítra odpoledne
jsou hlášeny krátké přeháňky.“
Vy: „Připomeň mi ráno, že si
mám vzít deštník.“
Google: „Ano.“
Můžeme očekávat, že podobné rozhovory
povedeme za čas nejenom s chytrými reproduktory, ale například i s našimi auty, neboť
všude tam se rozšíří inteligentní asistenti.
Konkurenční projekt od Amazonu, asistent-

ka Alex, je již ke stažení pro Windows 10
a já očekávám, že za pár let už za mě napíše
článek do Tarsicia. Mohlo by to vypadat následovně.
Já: Alex, blíží se termín vydání.
Alex: „Ano, již píšu.“
Já: Tak piš trošku rychlejc, už mi
volali z redakce.
Alex: „Odesílám, článek je hotov. Digitální
asistent v redakci potvrdil přijetí.“
Já: Konečně. Snad to bude bez chyb.
Bude to zajímavá budoucnost, jen nevím,
jestli mě bude úplně bavit. Psát články pro
vás, čtenáře Tarsicia, je totiž radostná a příjemná práce a velice nerad bych se o ni nechal
připravit nějakým přechytralým robotem.
Šťastnou budoucnost!

Google Home
Kniha

