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Časť A

# Otázky o #TwGOD

Úvod

M

ôžeš byť animátorom, vedúcim skupiny alebo učiteľom, či kňazom
a napriek tomu mať veľa otázok o katolíckej viere. Môžeš cítiť, že sa
máš ešte čo učiť a kam napredovať vo vzťahu s Bohom. Teraz si sa rozhodol/-la podeliť o svoju vieru s ostatnými a odpovedáš na Ježišovo volanie: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu“
(Mk 16, 15). Chceš sa priblížiť k Bohu tým, že prežívaš svoju vieru s ostatnými.

Nech si odkiaľkoľvek a máš za sebou čokoľvek, ak hovoríme o hlásaní
viery, asi sa hneď opýtaš: „Ale ako by som mohol…?“ (1 Krn 13, 12). Aj ja sa
bojím, ako sa bál Mojžiš (pozri Tweet 1.24). Ako Panna Mária, ani ja nerozumiem (pozri Tweet 4.5). Bojím
sa otázok ľudí vo svojom okolí alebo otázok mladých v mojej skupine. Obávam sa, či im odpoviem správne (pozri A.6). Takáto reakcia je prirodzená a ľudská. Z vlastnej skúsenosti ti však môžem
s istotou povedať, že Boh ti dá všetko, čo potrebuješ.
Toto uistenie nehovorím len tak. V prvom rade, máme Ježišov prisľúb: „Nestarajte sa, ako a čím
sa budete brániť, alebo čo budete hovoriť; lebo Duch Svätý vás v tú hodinu poučí, čo treba hovoriť“ (Lk 12, 11 – 12). Zároveň sme povolaní spolupracovať s Božou milosťou. Čo teda môžeme urobiť
my? Môžeme sa naučiť viac o viere. Tweetuj s BOHOM je kniha, ktorá nám v tom môže pomôcť.
Keď si budeš rozširovať vedomosti o viere, objavíš, že všetko súvisí s Božou láskou k nám. Len
sa zastav, prestaň čítať a upriam svoj zrak na Ježiša na kríži! To, čo vidíš, nedáva zmysel, kým nezačneš vnímať aj Boží plán spásy (pozri Tweet 1.27 a 2.11). Toto mám na mysli, keď hovorím, že naším
cieľom je poukazovať na logiku viery. Viera je logická, lebo je postavená na Božej láske k nám.
Okrem toho existujú mnohé konkrétne a presvedčivé argumenty, či už ide o katolícke učenie,
kresťanskú etiku alebo duchovný život.
Netvrdíme, že vieme všetko. Táto príručka poskytuje našu metódu odovzdávania viery, ktorá
funguje u nás a zdá sa, že sa osvedčila aj u mnohých ďalších ľudí na celom svete, ktorí program
Tweetuj s BOHOM používajú. Pozri sa, ako sme rozbehli tento projekt (pozri Prílohu 1), môžeš to
urobiť aj ty! A môžeš to robiť dokonca lepšie, lebo sa, dúfame, môžeš poučiť z našich chýb!
Otec Michel Remery
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A.1 Ako sú organizované pôvodné stretnutia?

P

Otázky o #TwGOD

rogram Tweetuj s BOHOM (skratka #TwGOD) sa začal otázkami, ktoré kládli otcovi Michelovi Remerymu mladí z jeho farnosti v Holandsku, keď sa s nimi stretával v nedeľu po svätej
omši. Veľmi rýchlo ho vždy zahrnuli otázkami, na ktoré nebolo možné priamo pri stretnutí dôkladne odpovedať. Otec Michel mladých poprosil, aby mu otázky poslali. A oni to urobili. Poslali
mu takmer 1000 otázok prostredníctvom Twitteru, e-mailu, Facebooku alebo na kúskoch papiera.
Z toho vznikol aj názov knihy Tweetuj s BOHOM a otázky s príslušnými odpoveďami sa volajú
tweety. Otázky sme rozdelili do skupín a vyradili sme opakujúce sa. Potom sme sa začali po večeroch pravidelne stretávať so skupinou mladých ľudí a rozprávali sme sa o otázkach. Na začiatku
sme sa dohodli na niektorých pravidlách, ktoré zabezpečili vzájomnú úctu počas rozhovorov a ich
efektivitu (pozri Prílohu 2). Stretnutia venované Jánovi Pavlovi II. (pozri Tweet 2.50) pokračovali niekoľko
rokov.

# Forma
Forma diskusií bola vždy rovnaká. Začali sme krátkou modlitbou, ktorú viedol jeden z mladých.
Potom sme vybrali konkétnu otázku a začali sme o nej diskutovať. Často sme sa o jednej či dvoch
otázkach rozprávali celý večer, keďže sme ich rozoberali z rôznych uhlov pohľadu. Neraz sme
museli rozčleniť veľké otázky na niekoľko menších, aby sme mohli danú tému preskúmať do hĺbky (pozri B.2 a B.5). V krátkych zhrnutiach na záver stretnutí sme vo Svätom písme, v Katechizme Katolíckej cirkvi a v iných zdrojoch hľadali argumenty, ktoré podporujú učenie Cirkvi. Tieto zhrnutia
neskôr vytvorili základ knihy Tweetuj s BOHOM (pozri C.1). Stretnutia sme vždy ukončili v kaplnke,
kde sme sa spolu pomodlili nočnú modlitbu Cirkvi, kompletórium (pozri Tweet 3.13).

„Teraz viem, kde stojím vo svojej viere!“
Rowy: Keď som mala sedemnásť, začala som sa pýtať, o čom vlastne viera je. Na stretnutiach #TwGOD sme sa
mohli spýtať hocičo a vždy sme mali priestor na diskusiu. Nemuseli sme len počúvať a súhlasiť so všetkým, čo
sme počuli. Pomohlo mi, že v otvorenom rozhovore sme mohli zistiť, v čo verí Cirkev. Mohla som klásť otázky,
hoci boli aj veľmi kritické. V našej skupine sme sa rozhodli hľadať na ne odpovede. Vtedy pre mňa bolo, a stále
je, dôležité pýtať sa. Vďaka #TwGOD som mohla posilniť svoju vieru v Ježiša, v Boha a v Cirkev a teraz viem, kde
stojím vo svojej viere, ktorú sa snažím žiť každý deň.
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# Výsledok
Výsledok našich stretnutí bol viditeľný. Účastníci vyhľadávali otca Michela po omšiach a hovorili: „Otče, včera sme v bare pokračovali v našej diskusii a nedokázal som všetko vysvetliť svojim
neveriacim priateľom. Potrebujem sa s tebou stretnúť a porozprávať.“ Alebo pozvali svojho kňaza
do baru medzi svojich priateľov a požiadali ho o rozhovor o otázkach, ktoré ich zaujímali. Bolo
dojemné, keď sa členovia skupiny, ktorá bola otvorená pre všetkých, rozhodli dať pokrstiť (pozri
Tweet 3.36). Minimálne jedno dievča našlo svoje povolanie do zasväteného života. Niekedy sme
viedli veľmi osobné diskusie o sexuálnych otázkach alebo zložitých životných rozhodnutiach.
Členovia skupiny postupne zisťovali, ako im učenie Cirkvi môže pomôcť dokonca i v týchto otázkach (pozri Tweet 4.19 – 4.25).
# Premýšľaj, modli sa, konaj
Rovnaký posilňujúci účinok môžeme pozorovať aj dnes medzi členmi tímu #TwGOD.
Intenzívne spolupracujeme, pravidelne sa
rozprávame o našich projektoch a tiež máme
vyhradený čas na modlitbu a pomoc blížnym,
Všetko sa začalo otázkami, ktoré
najmä tým na okraji spoločnosti. Tak si pripomladí kládli kňazovi pri dverách
míname, že poznanie Boha nestačí. Naša viera
kostola. Otázky boli základ celého
by sa mala prejavovať v každodennom živote
projektu #TwGOD.
a v osobnom vzťahu s Ježišom.
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A.2 Prečo sú otázky jadrom každej aktivity
#TwGOD?

O

tázky ľudí v dnešnej čoraz viac sekularizovanej spoločnosti sú základom knihy Tweetuj s BOHOM. Tieto otázky sú vyjadrením toho, čo voláme zárodok premýšľania. Hoci v modernom
svete počujeme veľa názorov, nie je veľa ľudí, ktorí by si svoj názor vopred poriadne premysleli.
V #TwGOD považujeme individuálne myslenie za nevyhnutné pre porozumenie viery a pre jej
začlenenie do svojho života, preto sme vždy prijímali otázky každého druhu, aj keď sa na prvý
pohľad mohli zdať agresívne alebo neúctivé.

Otázky o #TwGOD

Často sa rozhovor začínal názormi a kritickými otázkami, ktoré mladí niekde počuli. Z diskusií
o možných odpovediach vyplynuli ďalšie otázky. Zvyčajne sa počiatočný agresívny alebo urážajúci tón vytratil a nahradil ho skutočný záujem o hlbšie pochopenie témy. Za prvotným nepriateľstvom mohol byť nedostatok istoty alebo strach, že ich nebudeme brať vážne. Tieto skúsenosti
tvoria základ „pravidiel“ #TwGOD (pozri rámček).

# Pýtaj sa, premýšľaj a uč sa
Považuje sa za prejav slušnosti, že mladý človek úctivo počúva staršieho predtým, ako sám
prehovorí. Bez hodnotenia situácie je dôležité
poznamenať, že dnes už tento postoj mnohým nie
je blízky. Ľudia často začínajú rozhovor nie počúvaním, ale predstavovaním vlastných názorov.
Otvorený dialóg je však možný iba vtedy, keď sú
ľudia skutočne pripravení počúvať jeden druhého.
Len tak sa dá úprimne zdieľať a učiť jeden od
druhého. Učiť sa od druhých neznamená vymieňať svoje názory za ich, ale skôr vykročiť za hranice vlastných názorov k pravde vecí starostlivým
počúvaním, skúmaním a premýšľaním o dôvodoch, ktoré stoja za vyjadreniami ostatných. Tak
prichádzame k druhému pravidlu #TwGOD (pozri
rámček).
# A čo Cirkev?
Mohol/-la si si všimnúť, že zatiaľ sme nehovorili
o učení Cirkvi. Je to preto, že chceme začať od
ľudí, ich životov a ich obáv. Každý učiteľ vie, že
musí upútať pozornosť študentov skôr, ako ich
8

„Pravidlá“ #TwGOD
1. Prijmi všetky otázky o viere a živote, bez
ohľadu na postoj, ktorý predstavujú,
alebo na odpoveď, ktorú naznačujú.
2. Úctivo počúvaj ostatných v skupine
a skús pochopiť dôvody, ktoré stoja za
ich výrokmi.
3. Nechaj, aby argumenty učenia Cirkvi
hovorili samy za seba.
4. Nesnaž sa priveľmi presviedčať, jednoducho vydávaj svedectvo o svojej
vlastnej viere. Pamätaj, že iba Boh môže
zmeniť srdcia ľudí.
5. Buď diskrétny/-a, nehovor o názoroch
ostatných ľuďom mimo skupiny.

môže niečo začať učiť. Hoci si to nechceme vždy priznať, zaujímame sa najmä o veci, ktoré sa
týkajú nás a nášho vlastného života.
O učení Cirkvi hovoríme až teraz preto, lebo skutočne veríme, že je pravdivé a správne. Môžeme
predstaviť množstvo argumentov a dôvodov, prečo veriť. Logika je dôležitým nástrojom #TwGOD
(pozri rámček). Nie je to však všetko. Hlavné zdôvodnenie učenia Cirkvi sa nenachádza v pozemskej
logike, ale v Božej láske k ľudstvu. Napokon, len vo svetle Božej lásky k svetu a k nám môžu byť
formulované odpovede na otázky o viere.

# Za to nie som zodpovedný/-á
Prichádzame k ďalšiemu z našich presvedčení, a to, že nie som zodpovedný/-á za obrátenie iných.
V konečnom dôsledku nie som. Môžem a musím spolupracovať, vysvetľovať, hlásať a vydávať svedectvo, napokon to však nie som ja, kto obracia srdcia ľudí, to je Božie dielo (pozri rámček,
pozri Tweet 4.50).
Otázky nie sú len spôsob, ako
kritizovať. Sú prejavom hľadania
viery. Preto si zaslúžia, aby sme ich
brali vážne.
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A.3 Čo je základom odpovedí #TwGOD?

O

Otázky o #TwGOD

tázky si žiadajú odpovede. Kto je však oprávnený odpovedať na otázky v spoločnosti, kde
sa všetky názory považujú za rovnocenné? (pozri A.2). Ako môžeš predpokladať, že existuje
iba jedna pravda, keď existuje toľko názorov? (pozri Tweet 1.8). Sme presvedčení, že odpovede na
tieto otázky môžeme nájsť jedine v Ježišovi, ktorý pozýva všetkých ľudí na zemi, aby vstúpili do
láskyplného vzťahu s ním.

# Čia autorita?
Často sa zdá, že dnešný svet má averziu voči akejkoľvek autorite, pokiaľ ide o naše myslenie: „Ja
si tvorím svoj vlastný názor a ty si ten svoj môžeš nechať pre seba!“ Keďže o tom vieme, v knihe
Tweetuj s BOHOM sa snažíme čo najviac vyhýbať spojeniam ako „musíš“ alebo „mal by si“. Táto
averzia nie je ničím novým: „Akou mocou toto robíš?“ (Mk 11, 28), pýtal sa dav Ježiša. Ježiš však neodpovedá posudzovaním a odsúdením, najprv pozýva chudobných a lieči chorých, či trpia na tele, alebo
na duchu (pozri rámček). Dokonca sedí za stolom so známymi hriešnikmi (Lk 5, 29). Ježiš začína tam, kde
môže nájsť ľudí. Navštevuje ich a rozpráva sa s nimi o ich starostiach. Jeho hlavným „nástrojom“
presviedčania ľudí je láska k nim. Láska ho ženie vpred a jeho láska priťahuje ľudí. A potom, keď
nadviaže s človekom vzťah, ide ďalej a vysvetľuje všetko, čo je potrebné pre život v plnosti.

Dnešní chudobní
Otec Michel: Hoci je, žiaľ, stále mnoho ľudí, ktorí sú chudobní, lebo nemajú peniaze, čelíme ďalšej chudobe, ktorá spôsobuje prinajmenšom rovnaké škody na ľudskej dôstojnosti. Zažil som niekoľko veľmi povznášajúcich skúseností pri
slávení liturgie v malých dedinách v Brazílii, Suriname a Tanzánii, kde som trávil mimoriadne radostné chvíle uprostred
ľudí, ktorí nemali takmer nič. Aký veľký je rozdiel medzi ich spoločnou radosťou pri slávení svätej omše a takmer pochmúrnou atmosférou na istých takzvaných rozvinutejších miestach, kde som zažil skutočnú duchovnú chudobu.
V našom sekularizovanom svete, kde sa čoraz viac sústreďujeme na jednotlivca, sa veľmi často vytráca spoločná
skúsenosť radostného slávenia. Večierky sa tak stávajú prostriedkom na hľadanie osobného uspokojenia. Problémom je, že toto uspokojenie nemôžeme nikdy nájsť len sami v sebe. Kresťanská zvesť, ktorá je už vo svojej podstate spoločnou, môže zmeniť túto pochmúrnu atmosféru na skutočnú radosť nielen preto, čo každý dostáva, ale
preto, o čo sa každý delí – lásku. Tí, čo túto radosť ešte nepoznajú, sú tými najchudobnejšími z chudobných. Preto
zažívame veľkú potrebu evanjelizácie! (pozri C.6).
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# Boh sa chce deliť o svoju lásku k nám
Kniha Tweetuj s BOHOM je založená na tomto prístupe. Tiež chceme začať tam, kde sú ľudia so
svojmi otázkami, so svojimi chorobami, či už duchovnými, alebo fyzickými. Ak svedčíme o svojej viere v Ježiša bez jej vnucovania iným, príkladom ukazujeme, ako kráčať s Ježišom. Pozývame
ostatných lepšie spoznať Ježiša prostredníctvom poznania logiky jeho učenia vo svetle celého Božieho stvorenstva. Naším cieľom je ukázať, ako každá odpoveď zapadá do úžasného plánu spásy,
ktorý Boh pripravil z jedného jediného dôvodu: aby sa mohol s nami podeliť o svoju lásku.
# Čo robiť a čo nerobiť
Odpovede na otázky o viere sa v konečnom dôsledku nenachádzajú v logike alebo v autorite
Cirkvi, ale v jedinej osobe, v osobe Ježiša Krista, ktorý nás miluje takou láskou, akú si nevieme
ani celkom predstaviť. Preto je dôležité pomáhať ostatným spoznať Ježiša predtým, ako začneme
hovoriť o podmienkach a prikázaniach. Každý manželský pár ti môže rozprávať o tom, čoho sa
museli jeden pre druhého vzdať, sú však šťastní, že to mohli urobiť pre spoločnú lásku (pozri
Tweet 4.19). Lenže kto by chcel vstúpiť do ceBožou odpoveďou je jeho láska ku
loživotného zväzku s niekým, koho nepozná,
každému človeku, ktorú preukázal
len na základe zoznamu toho, čo robiť a čo neobetovaním Ježiša na kríži. Tam je
robiť? Až keď si ľudia vytvoria osobný vzťah
počiatok každej odpovede.
s Ježišom, sú schopní prijať pravidlá života,
ktoré dáva, lebo vedia, že im pomôžu stať sa
skutočne šťastnými Božími stvoreniami.
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A.4 Môže sa každý stotožniť s otázkami?

K

Otázky o #TwGOD

lásť otázky je ľudské. Na počiatku filozofie stojí človek, ktorý sa pýta, skúma svoje skúsenosti vo svete okolo seba a kladie si otázky. V priebehu dejín si kládli muži a ženy tie isté
otázky: Odkiaľ pochádzam? Má môj život nejaký
pôvod? Je život za hranicou toho, čo vidím? Prečo existuje zlo a utrpenie? Ako nájdem šťastie?
Božie zjavenie na tieto otázky dáva odpovede aleBožie otázky vo Svätom písme
bo nám aspoň pomáha nájsť v nich zmysel, hoci
nemôžeme poznať plnosť pravdy až do budúceho
Hľadal si niekedy otázky, ktoré Boh kladie
života v budúcom svete (pozri Tweet 1.11).

# Dnešné otázky
Zo skúsenosti môžeme tvrdiť, že väčšina otázok
týkajúcich sa viery sa spája s týmito prvotnými
otázkami. Ak sa bližšie pozrieš na 200 otázok
v #TwGOD, zistíš, že niektoré z nich sú základné
otázky (pozri #TwGOD časť 1 a 4). Iné sa zas zameriavajú na prirodzenosť Boha a jeho stvorenia, vrátane
jeho počiatku a konca, ako aj na Božie zjavenie
vo Svätom písme a Tradícii Cirkvi (pozri #TwGOD
časť 1). Ďalšie otázky sú o Ježišovi a o Cirkvi
ako inštitúcii (pozri #TwGOD časť 2). Iné sa týkajú
modlitby, liturgie a sviatostí (pozri #TwGOD časť 3).
A napokon prichádzajú otázky o tom, ako žiť ako
kresťan (pozri #TwGOD časť 4).
# Čas a miesto
Ľudia v rozdielnych časoch a na rozdielnych
miestach sa môžu vyjadrovať rozdielne, ale
väčšina otázok v #TwGOD je relevantná nielen
pre holandských mladých 21. storočia, ale pre
každého – nech žije v akomkoľvek čase a na
akomkoľvek mieste –, kto chce pochopiť dôležité aspekty života. Dnes sa využíva program
#TwGOD na rôznych kontinentoch. Spôsoby, ako
sa odpovede formulujú, závisia výlučne od miesta
a času. Jednu skúsenosť však majú mnohé krajiny
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vo Svätom písme? Mohlo dôjsť k odchýlkam v prekladoch, pretože hebrejčina nepoužíva interpunkciu.
Boh položil svoju prvú otázku Adamovi
a Eve: „Kde si?“ (Gn 3, 9) a túto otázku kladie aj každému z nás! Boh nás prichádza
hľadať, pretože ako Adam a Eva, aj my sme
boli zvedení k neposlušnosti a k pocitu viny,
preto sa pokúšame skryť pred pravdou.
Druhá Božia otázka smerovala ku Kainovi:
„A kde je tvoj brat Ábel?“ Kain, ktorý zabil
svojho brata, odpovedá protiotázkou: „Či
som ja strážca svojho brata?“ (Gn 4, 9).
Otázka opäť smeruje aj k nám: sme zodpovední za svojich bratov a sestry. Sme
stvorení na konanie dobra, nie zla, a konanie dobra zahŕňa pomoc jedného druhému
v poslušnosti Bohu.
V Novom zákone prvú otázku kladú mudrci,
ktorí zastupujú celý svet. Aj v našom mene sa
pýtajú na Ježiša: „Kde je?“ (Mt 2, 2) a toto je
okamih, keď začíname tweetovať s Bohom!

spoločnú. Je ňou sekularizácia na rozličných úrovniach. Odpovede #TwGOD boli napísané z tejto
perspektívy.
Slovník #TwGOD je veľmi moderný, čo najviac využíva jazyk našej doby. O niekoľko desaťročí bude možno zložité porozumieť textu, pretože médiá ako Twitter alebo Facebook prestanú
existovať. Obsah #TwGOD zostane rovnaký, bude však možno potrebné, aby sa predstavil iným
spôsobom, ktorý si daná doba bude vyžadovať.

# Pre všetky generácie
Na záver môžeme zhrnúť, že všetky otázky dnešných mladých v Tweetuj s BOHOM sú univerzálne otázky, ktoré kládli všetky generácie a vekové kategórie. Preto by nemalo prekvapiť, že dokonca i starší ľudia povedali, ako im program #TwGOD veľmi pomohol vďaka jednoduchým a jasným vysvetleniam. (Niektorí sú dokonca takí vďační, že to uverejnia aj v moderných sociálnych
médiách!) Budeme sa preto naďalej venovať
diskusii o podstatných otázkach dnešných ľudí
a rozprávať mladým jazykom o nekonečnej
Napriek mnohým rozdielom nesú
Ježišovej láske, ktorú má pre všetkých.
v sebe všetci ľudia základné otázky
o svojej existencii, svete a o Bohu.
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A.5 Môžem #TwGOD používať sám a aj v skupine?

K

Otázky o #TwGOD

nihu #TwGOD môžeš používať sám/sama (pozri rámček) ako príručku na štúdium. Hodí sa i na
jedno diskusné stretnutie alebo na sériu stretnutí. Keď sa ľudia v skupine bližšie spoznajú
a podporujú sa v premýšľaní o viere, môžu sa hlbšie zaoberať otázkami viery (pozri B.3). Preto tiež
odporúčame, aby sa skupina stretávala každý, prípadne každý druhý týždeň. Pre tých, ktorí začínajú, odporúčame prezrieť si štruktúru pôvodných
stretnutí #TwGOD (pozri A.1) a naše návrhy na formu
daného stretnutia (pozri B.2).

# Pýtaj sa a premýšľaj
Či už si sám, alebo v skupine, na úvod každej
aktivity #TwGOD by si mal položiť otázky, ktoré
ty alebo tvoja skupina máte o viere (pozri B.3). Zistíš,
že na mnohé z nich nájdeš odpoveď priamo v knihe
alebo sa na ne vzťahuje odpoveď na niektorú z 200
otázok, ktoré sú v knihe uvedené. Keď premýšľaš
o možných odpovediach, prídeš na ďalšie otázky,
ktoré sa budú buď priamo týkať danej témy, alebo
otvoria úplne novú tému.
Cieľom #TwGOD je pomôcť ľuďom spoznať
logiku našej viery (pozri A.3). Ak ju chceme objaviť,
je nevyhnutné, aby účastníci mysleli sami za seba.
Niektorí ľudia budú jednoducho a tvrdohlavo opakovať, čo počuli, a ani nevysvetlia, v čo veria (pozri
A.2). Iní budú chrliť argumenty za svoj názor, ale
ich argumenty budú neopodstatnené. Nie je to však
veľký problém, hoci veríme, že sa postupom času
naučia myslieť sami za seba. Nikto nemá odpoveď
na všetky otázky!
Odpovede v knihe Tweetuj s BOHOM a na webovej
stránke uľahčia ďalšie štúdium a rozhovor na každú
tému. Po diskusiách v skupine tieto odpovede
poslúžia ako referenčné materiály, keďže sa často
stáva, že diskusia pokračuje aj po skončení stretnutia (pozri A.1).
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Ako použiť #TwGOD, keď som
sám/sama
Tweetuj s BOHOM ponúka mnoho spôsobov, ako môžeš hľadať odpovede na svoje
otázky. Môžeš si vybrať knihu #TwGOD
alebo hľadať v aplikácii, alebo na webovej
stránke www.tweetingwithgod.com (pozri
C.1). Index v knihe ti pomôže rýchlo nájsť
tweet, v ktorom sa rozoberá téma, ktorú
hľadáš. Okrem toho má webová stránka
veľmi dobrý vyhľadávač, ktorý je prístupný
aj v aplikácii #TwGOD.
Po prečítaní odpovede na otázku, ktorú si
hľadal/-a, si môžeš vyhľadať citáty vo Svätom písme alebo odkazy z časti „Prečítaj
si“ prostredníctvom aplikácie.
Cieľom je rast tvojho vzťahu s Bohom.
A ten je možný len vtedy, keď dovolíš
svojmu narastajúcemu poznaniu stať sa
súčasťou tvojho života. Pozývame ťa, aby
si si vyhradil/-a čas na modlitbu každý deň
a aby si praktizoval/-a svoju rastúcu vieru
tak, že budeš pomáhať iným.

# Modli sa
Je veľmi dobré a dôležité rozprávať sa o viere a spoznávať ju. Rozhovory a štúdium viery však
nemajú zmysel, ak nie sú zakotvené v (rozvíjajúcom sa) osobnom vzťahu s Ježišom. Preto je
nevyhnutné pravidelne sa modliť. Aj keď používaš #TwGOD v skupine, modlitba by mala byť
neoddeliteľnou súčasťou stretnutí. Ak máš pocit, že ľudia sú unavení po dlhej diskusii a chcú ísť
domov pred modlitbou, môžeš skrátiť diskusiu, aby si zabezpečil/-a čas na modlitbu. Modlitba je
doslova tweetovanie s Bohom, ktoré ti dáva možnosť rozprávať sa s ním (pozri Tweet 3.2).
# Konaj
Je nevyhnutné, aby sa intelektuálne poznanie Boha stalo súčasťou tvojho života a spôsobom,
ako sa správaš k ostatným ľuďom. Sám Ježiš povedal, že strom poznáš po ovocí (Lk 6, 44) a kresťana poznáš podľa spôsobu života, ktorý vedie. Otázka „Ako to ovplyvňuje môj život?“ je veľmi
dôležitá pre každého, kto pracuje s #TwGOD. Keď pracuješ s programom v skupine, na každom
stretnutí by ste sa mali v istej chvíli zaoberať
touto otázkou.
Veľmi nám pomáha konanie skutkov milosrdenstva, teda nezištná pomoc ľuďom v našom
okolí bez toho, aby sme čakali čokoľvek späť.
Môžeš ich konať sám/sama alebo spolu so
svojou skupinou.

#TwGOD je o tvojich otázkach, tak
s nimi začni! Program ti pomôže
nájsť odpovede a pomôže ti začať
tweetovať s Bohom.
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A.6 Mal/-a by som sa báť ťažkých otázok?

M

ôže to byť nepríjemné a môže ťa zabolieť, ak sa k tvojej viere vyjadruje tvoj kamarát, ktorý
povie: „Nebuď hlúpy/-a! Nemôžeš predsa veriť týmto kresťanským nezmyslom!“ Môže byť
podobne ťažké, ak sa ťa niekto v tvojej diskusnej skupine spýta: „Naozaj? Ty tomu neveríš?“ Toto
sa môže stať ešte častejšie, keď si vedúcim/-ou skupiny a uvedomíš si, že nemáš odpoveď na priamu otázku. Predovšetkým mladí ľudia vedia byť často nediplomaticky priami vo svojich otázkach
a komentároch.

Otázky o #TwGOD

# Buď sám/sama sebou
Ako by si mal/-a reagovať v týchto prípadoch? Neexistuje jeden správny spôsob, ktorý by fungoval vždy a všade. Budeš si musieť nájsť svoj vlastný štýl odpovedania na ťažké otázky tak, aby si
bezmyšlienkovito nerecitoval/-a odpovede iných. Iba tak budeš autentický/-á a dôveryhodný/-á.
Pri hlbšom poznávaní svojej viery výrazne pomáha čítanie dobrých kníh a rozprávanie sa s múdrejšími ľuďmi. Odpovede #TwGOD by ti mohli pomôcť dobre začať každý rozhovor.

„Nechcela som sa líšiť od svojich neveriacich priateľov“
Lidwine: Počas pravidelných stretnutí #TwGOD som prechádzala pubertou. V tomto období sú veľmi dôležité
názory priateľov aj vzťahy. V škole som mala skupinu priateľov, v ktorej sme nikdy nehovorili o viere alebo hlbokých otázkach. Hoci som cítila silnú túžbu hovoriť o týchto veciach, nechcela som sa líšiť od priateľov a bola som
odhodlaná urobiť čokoľvek, aby som do skupiny zapadla. Príhovory kňaza môžu byť dobré, ale mne nestačili na
to, aby ma podnietili začať skúmať vieru. Pre mňa boli stretnutia #TwGOD obrovským krokom k zmene spôsobu
života, ktorý som viedla s priateľmi v škole, života, ktorý nebol v súlade s vierou. Bol to čas, keď som začala
skúmať vieru a žiť v súlade s pravidlami Cirkvi.
Na stretnutiach som sa veľa o viere naučila a nezostala som len pri povrchných diskusiách s rovesníkmi. Bola
to pre mňa ideálna kombinácia. Cítila som, ako ma spoločnosť tlačí do spôsobu života, ktorý nebol v súlade
s Cirkvou, ale teraz som zažívala, že je možné byť v podstate „normálnou“ a zároveň žiť kresťanským spôsobom
života. V skupine #TwGOD som sa cítila bezpečne. Bolo to miesto, kde som mohla jednoducho povedať, čo
som si myslela a ako som to myslela. Mohla som klásť ťažké otázky bez toho, aby ich odsúdili ako príliš kritické.
#TwGOD mi veľmi pomohol. Naučila som sa nebáť ťažkých otázok, ktoré kládli ľudia okolo mňa.
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# Vymodli to
V tomto kontexte, tak ako vždy, je modlitba nevyhnutná. Ak chceš vedieť o svojej viere viac,
spoznávaj Boha! On je odpoveďou na všetko, hoci je nemožné poznať Božie myšlienky úplne
v tomto živote. Na základe štúdia a hľadania Boha v modlitbe začneš vidieť väčšiu logiku v našej
viere (pozri Tweet 1.26 až 1.28). Táto logika ti veľmi pomôže pri hľadaní správnej odpovede. Keď sa
zamýšľaš nad ťažkou otázkou vo svetle Božej lásky, zistíš, že vieš viac, ako si si myslel/-a.
# Neboj sa
Nemáš dôvod báť sa otázok, aj keď na ne nepoznáš odpovede. Nikto nevie všetko. Máme prísľub
priamo od Ježiša, že keď sa nás pýtajú na vieru, Duch Svätý nám vždy vnukne odpoveď (Lk 12,
11 – 12). Musíme sa však, samozrejme, otvoriť Božej milosti (pozri Tweet 4.12), aby sme mohli počuť
jeho vnuknutia.

„Najskôr hľadaj Boha“
Ilse: Naučila som sa neveriť len sebe a vlastným vedomostiam. Iba ak nechám Boha hovoriť cezo mňa, mladí
sa začnú zaujímať o to, čo chcem povedať. Znamená
to, že v prvom rade musím pracovať na vlastnom vzťahu
s Bohom a pravidelne ho hľadať v modlitbe.

Buď autentický/-á, modli sa, študuj,
poznávaj logiku viery a trúfni si
nevedieť. Ak dôveruješ Bohu, nemáš
dôvod na strach!

17

Časť B

# Využitie #TwGOD
v tvojej skupine
alebo škole

Úvod
Existuje veľa spôsobov, ako môžeš používať knihu Tweetuj s BOHOM,
a tiež s ňou môžeš pracovať na mnohých miestach: vo farnosti, v škole,
v skupine, ktorá sa pripravuje na prijatie sviatostí, a v mnohých ďalších
oblastiach. V nasledujúcich kapitolách ti predstavíme, ako môžeš úspešne
používať #TwGOD na základe našej skúsenosti.
Pokojne si môžeš prispôsobiť navrhované metódy podľa svojho prístupu,
najlepšie v spolupráci so svojou skupinou. Interaktívne metódy, ktoré
predstavujeme, budeš pravdepodobne musieť prispôsobiť veku členov
a zloženiu skupiny. Nezabudni na to, že na veku nezáleží. #TwGOD je
pre všetky vekové kategórie! Zistili sme, že jazyk programu #TwGOD, ktorý je zameraný na
mladých (pozri A.4), je zrozumiteľný nielen mladým ľuďom, ale aj dospelejším, ktorí túžia lepšie
spoznať vieru. Základom #TwGOD nie je vek, ale záujem dozvedieť sa viac o viere a ochota spochybňovať svoje vlastné názory.
Na nasledujúcich stranách často odkazujeme na prílohy tejto príručky, ktoré ti ponúkajú plán
stretnutí #TwGOD (pozri Prílohu 1); spôsoby, ako povzbudiť členov skupiny, aby kládli otázky (pozri
Prílohu 2); niekoľko interaktívnych metód, ktoré môžeš využiť v skupine (pozri Prílohu 3), a spôsoby,
ako začleniť sviatosť zmierenia a modlitbu do stretnutí (pozri Prílohu 4 a 5) a ako použiť #TwGOD pri
príprave na sviatosť birmovania (pozri Prílohu 6).
Pripravili sme materiály na stiahnutie s návrhmi a interaktívnymi metódami, ktoré môžeš nájsť
na www.tweetingwithgod.com/howto. Okrem toho priebežne pripravujeme pre stretnutie tvojej
skupiny špeciálny, dopodrobna rozpracovaný program ku konkrétnej téme. V tejto príručke nájdeš
aj dôležitú časť s radami pre vedúcich skupín (pozri B.5). V úlohe vedúcej skupiny som sa sama
naučila, že vedúci musí v prvom rade slúžiť, byť niekým, kto má tie najlepšie úmysly so svojou
skupinou a kto je ochotný obetovať pre túto skupinu napríklad čas alebo energiu. Keď budeš pomáhať mladým ľuďom na ich ceste viery, objavíš skutočnosti, ktoré budeš neraz ťažko prijímať,
ale sú nevyhnutné pre tvoj duchovný rast a pre rast tých, s ktorými sa stretávaš! „Ale kto sa medzi
vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom“ (Mt 20, 26).
Ilse Spruit
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B.1 Ako začať pracovať s #TwGOD?

V

Využitie #TwGOD v tvojej skupine

eľmi účinný spôsob, ako začať pracovať s projektom Tweetuj s BOHOM, je začať sa rozprávať s ľuďmi z cieľovej skupiny, spoznať ich potreby týkajúce sa otázok o viere. Častokrát
to však bude fungovať naopak, niektorí ľudia začnú hovoriť o svojich otázkach o viere a začnú
premýšľať nad tým, ako nájsť odpovede. #TwGOD ponúka odpovede na otázky a tiež poskytuje
metódy, ako pomôcť ľuďom premýšľať o logike, ktorá za nimi stojí.

# Tím
Keď sa rozhodneš začať so skupinkou #TwGOD, je dobré vytvoriť tím niekoľkých ľudí. Výhodou
práce v tíme je, že cieľová skupina bude zastúpená už počas príprav. Okrem toho si budete môcť
rozdeliť prácu, spojiť viacero talentov a disponovať väčším záberom ľudí, ktorých by ste mohli
pozvať do skupiny. Členovia tímu môžu jeden druhého motivovať a modliť sa spolu! V neposlednom rade je zábavnejšie pracovať spoločne!
# Podeľ sa o svoju predstavu
Pri plánovaní stretnutí #TwGOD je dôležité vedieť, čo chceš dosiahnuť. Veríme, že tento cieľ je
spojený s prehĺbením tvojho osobného vzťahu s Ježišom, ako aj s túžbou dozvedieť sa o Bohu
viac (pozri A.3). Okrem hľadania odpovedí na svoje vlastné otázky máš pravdepodobne v úmysle
pomôcť druhým premýšľať o viere.

„Pravidlá“ #TwGOD
1. P
 rijmi všetky otázky o viere a živote, bez ohľadu na postoj, ktorý predstavujú, alebo na odpoveď, ktorú naznačujú.
2. Úctivo počúvaj ostatných v skupine a skús pochopiť dôvody, ktoré stoja za ich výrokmi.
3. Nechaj, aby argumenty učenia Cirkvi hovorili samy za seba.
4. N
 esnaž sa priveľmi presviedčať, jednoducho vydávaj svedectvo o svojej vlastnej viere. Pamätaj, že iba Boh
môže zmeniť srdcia ľudí.
5. Buď diskrétny/-a, nehovor o názoroch ostatných ľuďom mimo skupiny.
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Tweetuj s BOHOM pomôže tvojej skupine
• premýšľať o viere a hľadať logiku Božieho plánu pre
ľudstvo,
• rásť vo vzťahu s Ježišom,
• modliť sa a spoločne sa deliť o vieru,
• pretaviť vieru do skutkov.

Stretnutia #TwGOD
• sa začínajú otázkami členov skupiny,
• sú prístupné pre každého,
• povzbudzujú účastníkov samostatne myslieť,
• poskytujú návrhy, ako každodenne prežívať vieru,
• sa konajú v atmosfére dôvery a priateľstva,
• poskytujú priestor na vyjadrenie rozdielnych názorov,
• sa začínajú aj končia modlitbou, v ktorej všetko odovzdávate do Božích rúk.

# Urob si plán
Teraz je čas na konkrétne plány. Ako často sa
budete stretávať a aký je časový plán stretnutí?
(pozri Prílohu 1). Atmosféra stretnutí je dôležitá.
Kde a za akých okolností sa budete stretávať?
(pozri B.4). Ako pozveš účastníkov? (pozri Prílohu 1). Ako budeš zbierať otázky (pozri B.3) a máš
v pláne uskutočniť špeciálne prvé stretnutie?
(pozri Prílohu 1). Je pravdepodobné, že skupina
dospelých sa hneď ponorí do otázok, zatiaľ
čo skupina tínedžerov bude potrebovať viac
aktivít na prekonanie ostychu.

Vytvor tím niekoľkých ľudí, poznaj
svoje ciele a predstavy a začni
tweetovať s Bohom!
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B.2 Ako zvyčajne vyzerajú stretnutia?

Využitie #TwGOD v tvojej skupine

Z

ačni tým, že sa rozhodneš, o ktorých otázkach
sa budete počas stretnutia rozprávať (pozri B.3). Je
dobré, ak si skupina vopred prečíta niektoré materiály na túto tému. Pozri si naše návrhy, ako používať
#TwGOD v skupine (pozri A.5), a opis formy pôvodných stretnutí #TwGOD (pozri A.1). Ak sa stretávate
prvýkrát, je dôležité dobre vopred premyslieť poradie otázok, o ktorých budete diskutovať počas prvého zo série stretnutí, pričom vezmi do úvahy otázky
skupiny a liturgické obdobie Cirkvi (pozri Prílohu 1).

# Začiatok stretnutia
Stretnutie začni krátkou modlitbou, ktorú bude, ak
je to možné, viesť jeden z členov skupiny (pozri Prílohu 5). Ak prídu noví členovia, predstav ich, napríklad
tak, že každého požiadaš, aby povedal svoje meno
a farbu svojich ponožiek (pozri Prílohu 3). So všetkými
sa dohodni na pravidlách #TwGOD, ktoré prispejú
k tomu, aby sa diskusia viedla v pozitívnom duchu
a v pokojnej atmosfére (pozri A.2). Nech je téma
akákoľvek, vždy je dôvod zasmiať sa a zabaviť sa
spolu. Takto sa prirodzene uvoľňuje napätie a vytvárajú bližšie vzťahy v skupine.
# Rozprávanie o téme
Nasleduje priestor na predstavenie otázky, napríklad „Nevylučuje teória Veľkého tresku vieru
v Boha?“ (pozri Tweet 1.1). Skupine môžeš pomôcť
rozprávať sa o danej téme rôznymi spôsobmi (pozri
Prílohu 2 a 3).
• Ten, kto otázku položil, môže vysvetliť, prečo si
ju vybral, a predstaviť svoj názor.
• Diskusiu tiež možno začať tak, že požiadaš
niektorého člena skupiny, aby si vopred pripravil
prezentáciu o obsahu odpovede, ktorú uvádza
kniha #TwGOD.
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Navrhovaný časový rozvrh
v minútach
V závislosti od skupiny môžete prediskutovať dve alebo viac otázok (tweetov) počas
jedného stretnutia. Tento harmonogram je
vytvorený pre dve otázky. Môžeš ho však
podľa potreby pozmeniť.
00.00 Úvodná modlitba jedného z členov
skupiny
00.02 Predstavenie nových členov, predstavenie pravidiel #TwGOD
00.05 Vstup: jeden člen skupiny predstaví
prvý tweet
00.10 1. kolo diskusie
00.40 Vstup: prečítanie doplňujúcich materiálov (prostredníctvom aplikácie
sa posuniete od knihy do online
priestoru)
00.45 2. kolo diskusie
01.05 Zhrnutie: vedúcim skupiny alebo
spoločným čítaním z knihy
01.10 Vstup: predstavenie druhého tweetu
01.15 1. kolo diskusie
01.45 Vstup: prečítanie doplňujúcich materiálov
01.50 2. kolo diskusie
02.10 Zhrnutie
02.15 Záverečná modlitba v kostole alebo
kaplnke
02.30 Záver

Potom môžu ostatní členovia povedať, či súhlasia a z akých dôvodov, alebo predstaviť svoje vlastné názory a argumenty. Ak však ešte nemajú na danú tému názor, môžeš sa pýtať (pozri B.5) napríklad: „Ako sa dá zosúladiť príbeh o stvorení v Genezis s teóriou evolúcie?“, „Už si o tom niekedy
premýšľal?“, „Je Cirkev proti cestovaniu do vesmíru?“, „Je to dôležité pre tvoju vieru?“ Keď mali
všetci príležitosť vyjadriť sa v diskusii, môžeš v aplikácii #TwGOD otvoriť časť „Prečítaj si“.
Takto si môžete prečítať citáty z Katechizmu Katolíckej cirkvi (a jeho Kompendia) a z katechizmu pre mladých (YOUCAT). Nájdete tu tiež citáty rôznych pápežov a cirkevných otcov. To môže
vyvolať druhé kolo diskusie.

# Zakončenie
Diskusiu môžeš ukončiť zhrnutím toho, čo členovia skupiny povedali, ak sa na to cítiš, alebo
spoločným čítaním z knihy a rozpoznaním argumentov, ktoré boli v skupine použité. V tejto chvíli
je dôležitá otázka: „Ako sa to týka mojej osobnej viery a vzťahu s Ježišom?“ Túto otázku môžeš
spomenúť v zhrnutí. Potom sa sám/sama seba
spýtaj, ako to, čo si sa naučil/-a, môžeš uplatniť vo svojom živote. Tieto otázky môžu viesť
Modli sa k Bohu, zabávaj sa
k záverečnej modlitbe. Ak je to možné, ukonči
v spoločenstve a svoju vieru pretav
stretnutie v kostole alebo kaplnke liturgickou
do skutkov – to najlepšie vystihuje
modlitbou, napríklad kompletóriom alebo
prístup #TwGOD.
adoráciou (pozri Prílohu 5).

23

B.3 O akých otázkach by sme mali hovoriť?

V

Využitie #TwGOD v tvojej skupine

najlepšom prípade sa skupina sama rozhodne, o ktorých otázkach sa chce rozprávať počas
stretnutí #TwGOD. Môžeš si pripraviť prvé spoločné stretnutie tak, že spoznáš všetky otázky,
ktoré by ľudia v tvojej skupine chceli prediskutovať. Najjednoduchšie je požiadať členov skupiny,
aby napísali a poslali svoje otázky na papieri, prostredníctvom e-mailu alebo sociálnych médií. Celý
zoznam bude obsahovať všetky druhy otázok a ich následné usporiadanie si vyžiada istú námahu.

# Zoškrtanie zoznamu
Ako vedúci/-a skupiny rozhodni sám/sama alebo v spolupráci s tímom, ktoré otázky sú príliš
osobné alebo inak nevhodné na diskusiu v skupine. Môžete sa o nich rozprávať v súkromí alebo
môžeš odkázať členov, ktorí dané otázky položili,
na niekoho, kto im ich pomôže zodpovedať.
# Zoskupuj a plánuj
Prídeš na to, že niektoré otázky sa vzťahujú k rovnakej téme. Zoskup ich. Z vlastnej skúsenosti vieme,
že poradie tém v knihe je užitočné, keďže sa začína
základmi viery, ktoré treba pochopiť na pochopenie
iných oblastí. Ak chceš napríklad použiť Sväté písmo ako spoľahlivého sprievodcu, budeš musieť najskôr otvoriť diskusiu o tom, prečo Cirkev považuje
Sväté písmo za dôveryhodné (pozri Tweet 1.10 až 1.21).
Môžeš začať otázkami, ktoré v skupine odzneli
a ktoré sa nachádzajú aj v knihe. Neskôr, na poradí
až tak nezáleží, sa môžeš počas stretnutia spýtať na
kresťanskú etiku (pozri Tweet 4.1 až 4.50) a počas ďalšieho stretnutia hovoriť o dejinách Cirkvi (pozri Tweet 2.1
až 2.50). Môže sa stať, že otázka, ktorá zaznie v skupine, sa v knihe nenachádza. Vtedy nás, prosíme, kontaktuj na sociálnych médiách. Na tieto otázky môžeš
tiež reagovať spôsobom, ktorý sme už uviedli.
Keď zoradíš otázky, urči, o ktorých témach sa budete na jednotlivých stretnutiach rozprávať. Môžeš
vytvoriť kalendár, vďaka ktorému sa budú môcť
účastníci pripraviť na jednotlivé stretnutia.
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Zbližovanie sa
a budovanie dôvery
Na to, aby boli stretnutia #TwGOD plodné,
je dôležité vytvoriť v skupine atmosféru
zbližovania sa a dôvery.
• Dohodni sa so všetkými účastníkmi na
pravidlách #TwGOD (pozri A.2 a B.1).
• Vyhni sa pozývaniu ľudí len na jedno
stretnutie, pretože to môže narušiť atmosféru dôvery.
• Investuj čas a námahu na pomoc účastníkom vo vzájomnom poznávaní (pozri
Prílohu 3 so zábavnými spôsobmi).
Čím viac si budú členovia v skupine dôverovať, tým lepšie sa budú cítiť vo vzájomnej spoločnosti, čo prispeje nielen k hlbším
rozhovorom, ale aj k hlbším vzťahom. Priateľstvá medzi členmi v skupine im pomôžu
pokračovať v stretnutiach #TwGOD, hoci sú
zaneprázdnení!

# Získavanie otázok
Niekedy je potrebné použiť interaktívne metódy, aby si mohol/-la zozbierať otázky (pozri Prílohu 2 a 3).
Účastníci môžu byť plachí alebo nebudú ochotní vopred poslať svoje otázky. V takom prípade
môžeš využiť prvé stretnutie na spoznávanie
otázok skupiny. Uvidíš, že jedna otázka bude
Moderovanie diskusie
viesť k ďalšej.
Vedúci skupiny vystupuje v pozícii moderátora. Najmä vo
chvíľach, keď sa už členovia skupiny budú lepšie poznať
a navzájom si dôverovať, uplynie čas rýchlejšie, ako sa
nazdáš. Nemaj strach z ticha, ľudia potrebujú popremýšľať, kým začnú hovoriť. Napriek tomu môžu byť dlhšie
chvíľky ticha v skupine zvláštne. Môžeš sa pýtať, aby si
posunul diskusiu dopredu (pozri B.5 a Prílohu 2). Uvidíš,
že počas rozhovorov prídete na mnohé ďalšie podtémy.
Keď sa budete napríklad rozprávať o Tweete 1.1, členovia
skupiny sa môžu začať pýtať na vzťah človeka a opice,
veľkosť vesmíru a existenciu mimozemských tvorov. Adama a Evu tiež pravdepodobne spomeniete. Je dôležité,
aby ste sa o danej téme nerozprávali príliš zoširoka. Ak sa
otázka netýka témy, môžeš rozhodnúť, že ju presuniete na
niektoré z nasledujúcich stretnutí.

Spoločný čas v príjemnej atmosfére buduje dôveru medzi účastníkmi stretnutia (pozri
rámček), vidia sa tvárou v tvár, a to im umožňuje
otvorene klásť otázky. Preto sa snaž vytvoriť
bezpečné a priateľské prostredie (pozri B.4).

Otázky kladú účastníci: #TwGOD
sa vždy začína ich otázkami.
Jedna otázka vedie k ďalšej.
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B.4 Kde a v akom prostredí môžeme zorganizovať
stretnutia #TwGOD?

S

tretnutia Tweetuj s BOHOM sa môžu konať všade, kde sa účastníci cítia byť vítaní. Pre niektorých ľudí je náročné hovoriť o Bohu. Prívetivá atmosféra môže vo veľkej miere prispieť
k tomu, aby sa cítili pohodlne. Začína sa to atmosférou dôvery v skupine (pozri B.3) a predstavenie
pravidiel #TwGOD v skratke tomu tiež môže pomôcť (pozri B.1).

Využitie #TwGOD v tvojej skupine

# Výber miesta a času
Keď sa rozhoduješ o mieste a čase stretnutí #TwGOD, je dobré sa poradiť s potenciálnymi účastníkmi o ich očakávaniach a možnostiach. Vo všeobecnosti môže byť pre teba užitočné zvážiť
nasledujúce skutočnosti.
# Záujem účastníkov
Skús sa vžiť do pozície účastníkov a porozmýšľaj, čo ich robí šťastnými. Nepotrebuješ veľa
a úprava konkrétneho prostredia môže pomôcť k vytvoreniu atmosféry dôvery, o ktorú sa usiluješ (pozri B.3). Tínedžeri milujú čipsy a limonádu, vysokoškoláci radi spolu zájdu na nejaký drink
a dospelí uprednostnia šálku kávy alebo čaju, či večeru. S alkoholom však buď opatrný/-á. Pri
rozhodovaní sa, ktoré prostredie zvoliť, ti môžu pomôcť naše návrhy (pozri rámček).
# Rozvrhy účastníkov
Čas závisí najmä od možností účastníkov.
• Keď sa zameriavaš na tínedžerov, nezabúdaj, že v soboty môžu mať plánované športové alebo
iné aktivity a tiež môžu mať cez týždeň domáce úlohy.
• Ak máš v skupine mladých rodičov, je možné, že budú chcieť večerať doma s rodinami a radšej
sa stretnú po večeri.
• Vysokoškoláci majú skúškové obdobie, ktoré treba zohľadniť.

Pretvor zaprášenú, nudnú farskú miestnosť na útulné miesto!
Jediným voľným miestom môže byť fádna, zaprášená, stará izba na fare. Ako sa aj tu môžu cítiť účastníci vítaní?
Zvolili by sme niekoľko jednoduchých trikov: prines si nejaké obrusy, sviečky a kvety (umelé neodkvitnú nikdy). Na
charitatívnej burze môžeš naďabiť na nejaký pekný riad a niečo, čo možno použiť ako skladaciu tabuľu, na ktorú
môžete vešať plagáty alebo obrázky. Toto všetko môžeš urobiť sám, hoci zapojenie skupiny pomôže pri budovaní
priateľstiev. Ubezpečujeme ťa: výsledok ťa prekvapí!
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Návrh 1:

V bare

Kde:	
v bare (alebo v izbe na fare, ktorú
príjemne ozdobíš)
Kedy:
niektorý večer v týždni
Cieľová skupina: vysokoškoláci
Pomôcky:
nápoje, malé občerstvenie
Atmosféra:
vankúše, sviečky a i.
Tip:	
Uisti sa, že vyberáš miesto, ktoré nie je
príliš hlučné, chceš, aby ste sa navzájom počuli.

Návrh 2:

Návrh 3:

Na káve alebo pohostení

Kde:	
vo farskom centre alebo u niekoho
doma
Kedy:
po rannej nedeľnej omši
Cieľová skupina: všetky
Pomôcky:
káva, čaj, koláče, chlebíčky
Atmosféra:
pekný obrus a servítky
Tip:	
Zorganizuj spoločné pohostenie,
na ktoré každý niečo prinesie.

Počas večere

Kde:	
vo farskom centre alebo u niekoho
doma
Kedy:
ktorýkoľvek večer
Cieľová skupina: študenti a dospelí
Pomôcky:
ingrediencie a kuchyňa
Atmosféra:
pekný obrus, sviečky, tlmené svetlo
Tip:	
Ak je to možné, uvarte si niečo spolu.
Umožňuje to účastníkom nadviazať prvý
kontakt a ty budeš môcť spoznať dynamiku skupiny.

V bare, pri večeri alebo na káve:
každá možnosť je dobrá, ak pomôže
účastníkom cítiť sa pohodlne
pri zdieľaní svojich myšlienok.
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B.5 Máte nejaké praktické odporúčania
pre vedúcich skupín?

Č

Využitie #TwGOD v tvojej skupine

i už máš, alebo nemáš skúsenosti s moderovaním stretnutí ako vedúci/-a skupiny, je dôležité
usilovať sa byť lepším lídrom a lepším kresťanom. V tejto kapitole ponúkame zoznam toho,
čo považujeme za veľmi dôležité robiť, resp. nerobiť pri moderovaní stretnutí #TwGOD. Aj keď
tento zoznam nie je vyčerpávajúci, veríme, že ti pomôže uvedomiť si, že stať sa dobrým/-ou
vedúcim/-ou nie je až také zložité. Ak sa budeš držať nasledujúcich rád, si na dobrej ceste stať sa
najlepším/-ou lídrom/líderkou, ako môžeš byť. Takto budú stretnutia inšpiratívne aj pre teba.

# Čo robiť

# Čo nerobiť

1. Modli sa! Pros Boha o to, aby ťa viedol v príprave na
stretnutia #TwGOD. Nezabúdaj, že nemusíš robiť všetko sám/sama!
2. Rob, čo kážeš. Uvedom si, že vystupuješ v úlohe
vzoru pre svoju skupinu. Predovšetkým tínedžeri sú
veľmi ľahko ovplyvniteľní. Ak v piatok vedieš stretnutie
#TwGOD a v sobotu ťa vidia opitého/-ú, stratíš dôveryhodnosť.
3. Dobre sa priprav. Niekedy nemôžeš zabrániť tomu, že
niečo nevyjde, ale usiluj sa, aby stretnutia prebiehali
hladko. Zahŕňa to prípravu otázok (aj možných odpovedí) a všetkých potrebných materiálov.
4. Robte to spolu. Zapoj účastníkov do plánovania: začiatočníkov zapoj do výberu a zoskupovania otázok
do skupín (pozri B.3), ale aj do pozývania, nákupov
a podobne. Môže byť pre teba ťažké zadeľovať úlohy
a môže to trvať dlhšie, ako keby si všatko robil sám/
sama. Tvojou úlohou však je vytvoriť skupinu.
5. Povzbudzuj a ďakuj. Slovami povzbudenia a vďaky
ďaleko zájdeš. Najmä tínedžeri sa môžu cítiť neisto
a potrebujú pozitívnu spätnú väzbu. Pochváľ tých, ktorí
varili, poďakuj tým, čo upratali, a poteš tých, ktorí sa
rozcitliveli.

1. Nerozprávaj celý čas. Samozrejme, že sa môžeš podeliť o vlastné skúsenosti, ak to pomáha diskusii, pokús
sa však dať priestor účastníkom a ich osobným príbehom a otázkam.
2. Neodovzdávaj iba informácie, odovzdávaj predstavy.
Strohé informácie nie sú príťažlivé. Krása našej viery
tkvie v tom, že nás pozýva do dynamického vzťahu
s Bohom, ktorý nás miluje!
3. Nevyvolávaj účastníkov, najmä nie na začiatku. Nie
každý sa cíti dobre, keď sa má modliť pred ostatnými
alebo keď má vyjadriť svoj názor. Môžeš sa spýtať,
či máte v skupine dobrovoľníka. Keď sa už skupina
lepšie pozná, môžeš citlivo vyzvať i hanblivých členov
skupiny, aby sa vyjadrili.
4. Nepoužívaj cirkevný žargón bez vysvetlenia. Slová ako
Eucharistia, milosrdenstvo a hriech nemusia poznať
všetci. #TwGOD je o spoznávaní viery, nikto by sa
nemal cítiť vylúčený len preto, že ešte všetko nevie.
5. Nenechaj sa odradiť, ak bude tvoja skupina malá. Tvoja
#TwGOD skupina je pre ľudí bezpečným miestom, kde
spoznávajú vieru krok za krokom, nie je továrňou, ktorá
produkuje desiatky špičkových teológov.
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Analýza otázok
V závislosti od zázemia účastníkov budeš
možno musieť rozobrať otázky ako: „Bol
Ježiš proti ženám?“ (pozri Tweet 2.16), aby
o nich mohla skupina plodne diskutovať
(pozri B.2). Na začiatok je dobrá otázka:
„Prečo sa to pýtaš?“ Na ďalšie otázky
môžeš prísť, keď budeš čítať text tweetu
počas svojej prípravy. V prípade Tweetu
2.16 požiadaš účastníkov, aby sa zamysleli
nad tým, čo už o Ježišovi vedia. Správal
sa k mužom a ženám rozdielne? Boli ženy
apoštolmi? Prečo nie? Sú muži a ženy
rovnakí vo všetkých aspektoch? Čo o tom
hovorí Sväté písmo? Sú rozdiely medzi
pohlaviami dôležité?

# Buď sám/sama sebou
Pri práci so skupinou je najdôležitejším
pravidlom byť autentický/-á: buď sám/sama
sebou! Buď ochotný/-á podeliť sa o svoju
vieru a názory. Buď otvorený/-á hovoriť
i o tom, na čo (ešte) nemáš odpoveď. Buď
však opatrný/-á, aby si neodradil/-a ostatných
členov skupiny od hľadania odpovedí na ich
otázky. Nemusí byť vhodné, aby si tu predkladal/-a niektoré svoje pochybnosti v určitých
otázkach. Počkaj s nimi na stretnutie so svojím
duchovným sprievodcom (pozri Tweet 3.4 a 4.6).
Pokús sa byť pozitívny/-a v každej situácii!

Byť dobrým vedúcim vyžaduje najmä
odhodlanie a presvedčenie; buď
sám/sama sebou a neboj sa nemať
odpoveď na všetko.
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B.6 Ako môže #TwGOD ovplyvniť každodenný život
účastníkov?

O

Ježišovom posolstve, posolstve evanjelia sa nemá iba rozprávať, má sa uskutočňovať! Počas
stretnutí Tweetuj s BOHOM sa účastníci nielen učia o Bohu a jeho nekonečnej láske, ale aj
o jeho Cirkvi a jeho pláne pre náš svet. Medzi poznaním Boha a službou Bohu v našom každodennom živote existuje priame spojenie. Spoločná modlitba a spoločné konanie skutkov milosrdenstva prispieva k tomu, aby aj členovia tvojej skupiny zažili toto spojenie. Nezabúdaj však na
zábavné aktivity, lebo kresťanský život je plný radosti.

Využitie #TwGOD v tvojej skupine

Okrem učenia sa o viere majú skupiny #TwGOD tri hlavné aktivity: modlitbu, zábavu a dobročinné skutky.

# Modlitba
Modlitba je nenahraditeľná, ak chceš rásť v poznaní
Boha, lebo viera je v prvom rade o vzťahu. Preto sa
kladie dôraz na úvodnú a záverečnú modlitbu.
Existuje mnoho spôsobov, ako sa môže skupina
spolu modliť. Môžete ísť napríklad spolu na svätú
omšu alebo tráviť spolu čas v adorácii pred Oltárnou sviatosťou. Zúčastnení môžu predniesť svoje
úmysly modlitieb, spievať alebo hrať na hudobných
nástrojoch (pozri Prílohu 1, 5 a 6).

# Zábava
Nie je katolícke mať stále vážnu tvár. Boh taký nie
je! Ak veríme, že nás miluje, že nás zachráni, môžeme byť chvíľami bezstarostní a radostní. Humor
môže veľmi prispieť k tomu, že hlboké a vážne diskusie budú oveľa zaujímavejšie. Preto by malo mať
každé stretnutie #TwGOD nejaký zábavný prvok.
Často môže byť pre skupinu dôležité podniknúť
niečo spolu mimo stretnutí #TwGOD, kde sa najmä
diskutuje o viere. Neboj sa ísť s nimi von a dobre
sa spolu zabaviť! Môžete sa ísť člnkovať alebo na
turistiku, ísť na piknik alebo grilovať, pozrieť si
film alebo hrať spoločenské hry. Čokoľvek. Cie30

Ježiš, modlitba a svedectvo
Ježiš: „Ak si budeme naďalej raziť cestu
vlastnými spôsobmi, ďalšími vecami, krásnymi vecami, ale bez Ježiša, neurobíme
nijaký pokrok, nefunguje to. Ježiš je dôležitejší.“
Modlitba: „Hľadíme do tváre Bohu, no
predovšetkým… uvedomujeme si, že on sa
díva na nás. Pán sa pozerá na nás. On na
nás hľadí prvý.“
Svedectvo: „Vieru možno komunikovať iba
prostredníctvom svedectva, čo znamená
láskou. Nie našimi vlastnými predstavami,
ale evanjeliom, ktoré žijeme vo svojom
vlastnom živote a ktoré prináša život medzi
nás prostredníctvom Ducha Svätého.“
(Pápež František novým hnutiam, 18. mája 2013)

ľom je, aby ste sa lepšie spoznali, vytvorili nové priateľstvá a užili si spoločne strávený čas. Byť
katolíkom nie je nuda! Uvidíš, že ak spolu podniknete niečo zábavné, budú aj vaše diskusie živšie.

# Dobročinné skutky
Katolícka viera nepozostáva len z intelektuálneho poznania. Veríme, že poznatky, ktoré účastníci
stretnutí #TwGOD nadobudnú, ich budú viesť v ich osobnom vzťahu s Ježišom. Toto priateľstvo
s Bohom zasa podnieti záujem o druhých a túžbu konať dobročinné skutky pre tých, ktorí sú
v núdzi.
Je dobré plánovať dobročinné aktivity spolu so skupinou #TwGOD. Rozprávajte sa o tom, kde by
ste radi pomáhali, napríklad v domove dôchodcov, v útulku pre bezdomovcov alebo v mimoškolskom programe pre znevýhodnené deti. Každý účastník môže prispieť svojím spôsobom. Venuj
čas aj diskusii o tom, ako ľudia prežívali konkrétnu dobročinnosť. Zistíš, že ich srdcia a pohľad na
svet sa menia vďaka veľkorysým skutkom.
Premýšľať, modliť sa a konať
pozitívne a radostne. To sú hlavné
zložky každej aktivity #TwGOD.
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Časť C

Rôznorodé využitie
#TwGOD

Úvod

S

kúsenosť ukázala, že Tweetuj s BOHOM sa v podstate hodí pre každého, kto sa túži dozvedieť
niečo o katolíckej viere. Je to najmä preto, že pomáha ľuďom myslieť samostatne a uvažovať
o logike našej viery. Nástroje #TwGOD (pozri C.1) sme vytvorili tak, aby ich mohli používať účastníci s rôznymi potrebami a očakávaniami, či už sami, alebo v skupine. Celkovým cieľom je ukázať krásu našej katolíckej viery, pomôcť ľudom aktívnejšie pracovať na vzťahu s Bohom a lepšie
vysvetľovať vieru druhým.
Program je určený pre každého, kto dosiahol vek 12 – 13 rokov, kto začína premýšľať o viere
a hľadá odpovede, no nemá práve veľa poznatkov. Zahŕňa to tých, ktorí sa chcú stať katolíkmi,
a tých, ktorí sa pripravujú na sviatosť krstu, birmovania, prvé sväté prijímanie alebo na sviatosť
manželstva. Zahŕňa to aj rodičov a všetkých, čo sa stretávajú s deťmi, ktoré začínajú klásť zložité
otázky o viere.
Preto je program #TwGOD určený pre tých, ktorí chcú:
• premýšľať o tom, v čo veria a prečo v to veria,
• lepšie spoznať katolícku vieru a rásť vo vzťahu s Ježišom,
• deliť sa o svoju vieru s ostatnými a získať schopnosť odpovedať na (zložité) otázky o viere,
• dať svoju vieru ako dar druhým prostredníctvom darovania knihy #TwGOD.
V tejto tretej časti príručky ti najskôr poskytneme viac informácií o projekte #TwGOD. Potom sa
zameriame na špecifické skupiny používateľov a na spôsob, ako môžu prostredníctvom programu
nájsť odpovede na svoje otázky.

Vždy sa usilujeme pomôcť ľuďom na ich ceste k Bohu tak, že ich povzbudzujeme, aby diskutovali o obsahu viery. Ježiš sám povedal: „Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca
dobro… Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa“ (Lk 6, 45), preto nemôžeš mlčať o tom, čo hlboko
miluješ. V neposlednom rade je Tweetuj s BOHOM o samotnej láske, úžasnej láske, ktorou Boh
miluje každého človeka.
Tweetovanie s Bohom nám pomáha aktívne sa podieľať na láskyplnom vzťahu a dialógu s ním
a usilovať sa o život v súlade s ním. Veríme, že kniha Tweetuj s BOHOM pomôže mnohým ľuďom odhaliť lásku, ktorou ich Boh miluje, a odpovedať na ňu. On trpezlivo čaká!
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C.1 Akých päť nástrojov využíva #TwGOD?

P

Rôznorodé využitie #TwGOD

rojekt Tweetuj s BOHOM je založený na piatich nástrojoch, ktoré vytvoril a spravuje kňaz
v spolupráci s mladými ľuďmi. Sú to: kniha, webová stránka, aplikácia, sociálne médiá a videá. Tieto nástroje sú úzko prepojené.

# Kniha
Knihu môžeš použiť samostatne ako zdroj štúdia a referenčný materiál o viere alebo ju môžeš
využiť ako prostriedok na rozprúdenie diskusie v skupine (pozri B.1 až B.6). 200 otázok a odpovedí je rozdelených do štyroch častí, pričom každú z nich uvádzajú povzbudzujúce slová jedného
z našich otcov biskupov. Spomedzi všetkých nástrojov #TwGOD ponúka kniha najrozsiahlejšie
odpovede. Nemusíš ju však prečítať od začiatku do konca. Môžeš prejsť priamo na otázky, ktoré
ťa zaujímajú. Odkazy v zátvorkách ťa nasmerujú na súvisiace otázky. Veríme, že si naozaj užiješ
hodiny strávené čítaním alebo listovaním v knihe.
# Webová stránka a aplikácia
Keď hovoríme o online priestore, časť „Prečítaj si “ na konci odpovede je priamo prepojená s časťou „Z múdrosti Cirkvi“ na webovej stránke, ktorá sa venuje téme daného tweetu. Časť „Prečítaj
si“ odkáže čitateľa na súvisiace texty v Katechizme Katolíckej cirkvi, jeho Kompendiu a katechizme pre mladých YOUCAT. Príslušnú stranu môžeš nájsť na webovej stránke tweetingwithgod.com
alebo pomocou aplikácie na smartfóne. Na stránke tiež nájdeš súvisiace texty rôznych pápežov
a cirkevných otcov. Časť „Prečítaj si “ je preto úžasným nástrojom pre ďalšie štúdium.
Ešte ľahšie sa k extra materiálom dostaneš cez aplikáciu. Pomocou skenovania prepojí aplikácia
vytlačený text s online obsahom (pozri B.1). Po naskenovaní logom označenej fotografie v knihe sa
dostaneš priamo na príslušnú webovú stránku, ktorá je uložená v aplikácii. Aplikácia tiež obsahuje

Pridávate otázky do #TwGOD?
Tak ako na začiatku projektu #TwGOD (pozri A.1), stále nám chodia otázky o viere prostredníctvom všetkých médií:
Twitteru, Facebooku, e-mailu, na papieri, na čo si len pomyslíš. Náš tím zbiera tieto otázky a formuluje na ne krátke odpovede, ktoré píšeme spolu s kňazom a potom ich zavesíme na Facebook. Ak z nejakého dôvodu otázka nie
je vhodná na uverejnenie, odpovieme priamo tomu, kto ju položil.
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texty svätej omše a desiatky modlitieb v rôznych jazykoch, od portugalčiny po ruštinu, od latinčiny po poľštinu. Robí to z nej prenosnú liturgickú pomôcku a modlitebnú knižku, výborne sa hodí
na cesty! Mnohí kňazi sa nám zverili, že im aplikácia pomohla, keď koncelebrovali svätú omšu
alebo spovedali niekoho v cudzom jazyku. Vďaka tejto aplikácii sa môžete v skupine dostať k materiálom z časti „Prečítaj si“ (pozri B.2).

# Sociálne médiá a video
Mladí, ktorí stoja za #TwGOD, spravujú niekoľko účtov na sociálnych sieťach, kde sa kontaktujú
so svojimi rovesníkmi. Dodávajú inšpiratívne citáty, povzbudzujúce videá, zábavné kvízy a prehľadné informácie zo zákulisia. Členovia tímu tiež prijímajú otázky a odpovedajú na ne s pomocou otca Michela. Veď otázky sú srdcom projektu #TwGOD!
Usilujeme sa o to, aby bol projekt #TwGOD živý, preto uverejňujeme videá, ktoré vytvorili ľudia
z rôznych krajín. Tieto videá sú rozličné – od
vianočných pozdravov až po videá vysvetľujúce rôzne aspekty viery.
Multimediálny projekt #TwGOD
stojí na piatich úzko prepojených
pilieroch. Sú nimi kniha, webová
stránka, aplikácia, sociálne médiá
a videá.
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C.2 Ako môžem použiť #TwGOD pri príprave
na birmovku?

V

Rôznorodé využitie #TwGOD

závislosti od veku členov skupiny môžeš používať #TwGOD na hodinách prípravy na sviatosť birmovania rôznym spôsobom. Mladí, ktorí majú 13 rokov a viac, môžu čítať knihu sami
(pozri B.1 až B.6). Kniha však môže byť príliš náročná pre deti mladšie ako 13 rokov. Uvedené návrhy
ale môžeš využiť, aj keď máš v skupine mladšie
deti. Prečítaj si príslušné časti z knihy sám/sama
a potom vlastnými slovami skupine predstav, čo si
sa dozvedel/-a. Kniha je aj takto výborný podklad
Rozhovor s kňazom
pri hľadaní odpovedí na zložité otázky!

# Navrhované témy
Príprava na sviatosť birmovania sa od diecézy
k diecéze líši. Hoci sme presvedčení, že všetko,
čo človek potrebuje vedieť pred prijatím sviatosti
birmovania, je obsiahnuté v #TwGOD, navrhujeme v pokynoch diecézy zistiť, ktoré z otázok
treba nevyhnutne ovládať. I v tomto prípade by
si mal/-a venovať špeciálnu pozornosť otázkam
členov skupiny. Keď sa s mladými ľuďmi zhováraš o témach, ktoré ich zaujímajú, venujú diskusii
pozornosť a pamätajú si, čo si povedal/-a. Táto
príručka obsahuje navrhované témy pre prípravu
na sviatosť birmovania (pozri Prílohu 6). Samozrejme, témy stretnutí môžu do istej miery ovplyvniť
otázky skupiny. Čím je skupina mladšia, tým viac
potrebuje vedúceho v pozícii moderátora a tiež pri
odpovedaní na otázky.
# Hrajte sa a učte sa
Najmä pri skupinách s mladšími účastníkmi nie
je možné venovať celé stretnutie diskusii. Budeš
musieť vyhradiť čas na hru alebo športové aktivity.
Predstavujeme ti zopár nápadov (pozri rámček a tiež
Prílohu 2 a 3), môžeš však vymyslieť i vlastné. Ideálne
je, ak aktivita alebo hra pomôže k pochopeniu
témy. Preto je tiež dobré dať skupine domácu úlohu, napríklad prečítať si tweet, naučiť sa modlitbu
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Otec Michel: Vo farnosti bolo jednou z mojich povinností pomáhať pri príprave detí
na sviatosť birmovania spolu s malým
tímom dobrovoľníkov. Bola to taká zábava!
Deti boli zvyčajne vo veku 11 až 12 rokov
a na prípravu sme používali už existujúci
kurz, ktorý sme si prispôsobili. Najviac si
pamätám na stretnutia, počas ktorých sme
odpovedali na otázky detí. Ony tiež priznali,
že si ich veľmi užili. Veľmi ma zaskočila
poznámka dievčaťa, ktoré povedalo: „Nikdy
predtým som nemala príležitosť rozprávať
sa s kňazom.“
Je jasné, že niektoré otázky sa občas vôbec netýkali témy, ale nie je lepšie hovoriť
o niečom, čo deti zaujíma – pričom ich oči
nadšene žiaria –, ako o niečom, čo považujú za nudné? Uistili sme sa, že do konca
prípravy sme prešli všetky materiály, ktoré
deti potrebovali poznať. Viem, že to môže
byť niekedy ťažké, ale nebolo by úžasné,
keby deti, ktoré sa pripravujú na sviatosť
birmovania, zažili aspoň dve stretnutia, na
ktorých sa môžu porozprávať s kňazom?

Štruktúra hodín prípravy na sviatosť
birmovania

máte kňaza, pozvi ho aspoň raz, aby sa s ním
mohli účastníci porozprávať (pozri rámček).

• Krátka úvodná modlitba (ak je to možné, vedie ju niekto
z účastníkov)
• Zhodnotenie predchádzajúceho stretnutia a domácej
úlohy
• Predstavenie témy (ak je to možné, predstaví ju niekto
z účastníkov)
• Otázky a diskusia v skupine
• Občerstvenie
• Vhodná hra alebo krátke divadelné predstavenie, ktoré
sa venuje danej téme
• Diskusia o tom, ako sa daná téma týka každodenného
života účastníkov
• Záverečná modlitba (podľa možnosti v kostole alebo
kaplnke)

# Modlite sa spolu
Záverečná modlitba je nevyhnutná, pretože
ukazuje, že katolícka viera je založená na
osobnom vzťahu s Bohom. Predstavuje tiež
rôzne formy modlitby (modlitba chvál, adorácia, modlitba príhovoru, ruženec a ďalšie).
Je dobré modlitby obmieňať. Pravidelne sa
modlite základné modlitby, ako sú Otče náš,
Zdravas’, Mária a Apoštolské vyznanie viery,
pozvi všetkých, aby sa modlili zo srdca.

naspamäť, napísať správu alebo niečo nakresliť a podobne. Vplyv témy na život účastníkov
je veľmi dôležitý, preto treba o ňom hovoriť
v diskusii alebo aspoň v závere. Ak v tíme ne-

Rozprávajte sa o tweetoch, ktoré
tvoria súčasť učebných plánov,
aj o otázkach účastníkov, hrajte sa,
učte sa a modlite sa.
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C.3 Môže #TwGOD nahradiť predmanželskú
prípravu alebo katechumenát dospelých?

V

prvom rade, nie je naším cieľom, aby program Tweetuj s BOHOM čokoľvek nahradil. Na
mnohých miestach majú veľmi dobre spracované viaceré oblasti katechézy, najmä prípravu
na prijatie sviatostí, či už to je sviatosť krstu, birmovania, prvého svätého prijímania alebo manželstva. Niekde však, žiaľ, organizovaná príprava chýba. Budeme šťastní, ak #TwGOD podporí katechetickú formáciu jednotlivcov a pomôže im dozvedieť sa viac o viere, nájsť svoju osobnú
cestu a úprimne žiť s Bohom.

Rôznorodé využitie #TwGOD

Ukázalo sa, že #TwGOD je dobrý referenčný materiál pre všetkých, ktorí sa podieľajú na rôznych
formách katechézy. S knihou a online podkladmi môžu preskúmať tému na katechetické stretnutie
alebo nájsť odpovede na mnohé otázky, ktoré pri štúdiu katechetických materiálov vznikajú.

# Príprava na manželstvo
#TwGOD často hovorí o manželstve, keďže je základnou inštitúciou (pozri Tweet 4.43 a 4.19 až 4.21).
Dobrá príprava naň je preto veľmi dôležitá. Zvyčajne ťa počas prípravy na sobáš sprevádza kňaz.
Okrem toho si môžeš prečítať tweety o manželstve z pohľadu viery, ktorá nám predstavuje Božiu
lásku (pozri Tweet 1.27). Je dobré prečítať si aj ostatné časti knihy, aby si vedel/-a svoje manželstvo
zasadiť do Božieho plánu pre ľudstvo. Môžeš si tiež
so svojou nastávajúcou/svojím nastávajúcim prečítať tri konkrétne biblické texty a porozprávať sa
o nich. Prvý text je o svadbe v Káne (Jn 2, 1 – 12). Má
„Učila som sa o katolíckej viere“
nejaký význam, že Ježiš začas svoje účinkovanie
práve na svadbe? Druhý text hovorí o tom, ako by
Ashley: Stretnutia #TwGOD mi pomohli
mali manželia žiť spolu v úplnej odovzdanosti (Ef 5,
21 – 33). Ženy, nenahnevajte sa na svoju podriadenú
postupne odhaľovať katolícku vieru, keď
som ešte nebola katolíčkou. O Katolíckej
rolu skôr, ako si prečítate úlohu mužov: oni musia
cirkvi som dovtedy veľa nevedela. Počas
byť pokorní, trpieť a zomrieť za vás tak, ako Ježiš
pravidelných stretnutí s inými mladými
za Cirkev. Tretí text o trvaní manželstva (Mt 19, 1 – 12)
ľuďmi boli zodpovedané všetky moje otázdosvedčuje, že manželstvo je zväzkom na celý
ky. Zistila som tak veľa o katolíckej viere
život.
# Odpovede Boha vo Svätom písme
Keď sa chystáš stať katolíkom a prijať sviatosti,
najdôležitejšia je modlitba. Sväté písmo ti môže
pomôcť modliť sa, ale pri jeho čítaní natrafíš na
veci, ktorým nebudeš rozumieť (pozri Tweet 1.10 až 1.25).
Budeš preto potrebovať, aby ti niekto pomohol, ako
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aj o svojej vlastnej viere. Mnohí ľudia majú
otázky o viere a myslím si, že je dôležité,
aby na tieto otázky dostali úprimné odpovede. Tie teraz vďaka projektu #TwGOD
môže získať každý.

to bolo v prípade správcu kráľovských pokladov, ktorý čítal z Knihy proroka Izaiáša vo svojom
voze. Keď stretol apoštola Filipa, ktorý sa ho spýtal, či rozumie tomu, čo číta, správca odpovedal:
„Ako by som mohol, keď mi to nik nevysvetlí?“ (Sk 8, 31). Vďaka Filipovej pomoci sa rozhodol dať
sa pokrstiť.
Všetci potrebujeme pomoc a sprevádzanie na svojej ceste s Ježišom. Úloha duchovného sprievodcu, akým bol apoštol Filip, je veľmi dôležitá (pozri Tweet 3.4 a 4.6). Ak premýšľaš o tom, že by si sa
dal/-a pokrstiť, alebo sa chceš stať katolíkom/katolíčkou, porozprávaj sa s kňazom.

# Vedomosti o viere
Fakty o viere budeš potrebovať poznať aj vtedy, keď budeš chcieť svojim priateľom vysvetliť,
prečo sa chceš sobášiť v kostole alebo vstúpiť do Katolíckej cirkvi. Pomôžu ti tiež v budovaní
osobného vzťahu s Ježišom, o ktorom je viera. Znalosti o viere ti pomôžu robiť dôležité rozhodnutia srdcom a tiež rozumom.
#TwGOD ti môže pomôcť vidieť
širší obraz a pripraviť sa na veľké
rozhodnutia, ktoré ťa čakajú!
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C.4 Ako môže #TwGOD pomôcť rodičom
a krstným rodičom?

B

ojíš sa otázok svojho dieťaťa, krstného dieťaťa, vnúčaťa o viere? Desíš sa okamihu, keď sa
tvoje dieťa vráti z prípravy na prijatie sviatostí? Niektoré farnosti dokážu výborne zapojiť
rodičov do prípravy detí na prvé sväté prijímanie a sviatosť birmovania. Niekde sa však úloha
rodiča obmedzuje na vozenie dieťaťa na prípravu a z nej.

Rôznorodé využitie #TwGOD

# Hľadanie odpovedí
Tu ti môže #TwGOD pomôcť! V prvom rade slúži program ako referenčný materiál pri hľadaní
odpovedí na všetky druhy otázok o viere pri akejkoľvek príležitosti. Ak použiješ obsah knihy,
webovú stránku alebo aplikáciu, nájdeš odpovede na otázky svojho dieťaťa. Potrebné odpovede
dokážeš nájsť veľmi rýchlo! A niečo sa môžeš aj sám/sama naučiť!
Okrem toho, keď budeš hľadať v #TwGOD odpovede na isté otázky, natrafíš na ďalšie zaujímavé
témy. #TwGOD je vytvorený tak, aby si mohol/-la prechádzať z témy do témy podľa toho, ako ťa
bude viesť tvoja zvedavosť. Ani sa nenazdáš a budeš poznať odpovede na otázky svojho dieťaťa
skôr, ako ti ich položí.

# Vopred sa priprav!
Počas prípravy svojho dieťaťa na sviatosti si môžeš prečítať témy v #TwGOD, ktoré sú zahrnuté v programe jeho prípravy. Budeš tak pripravený/-á rozprávať sa o viere so svojím dieťaťom.
Funguje to ešte lepšie, ak sa stretne skupina rodičov alebo krstných rodičov, ktorí rozdiskutujú katechetické témy pomocou programu #TwGOD, ktorý je podobný kurzu ich detí. Okrem toho, že si

„Narástol som vo svojom vzťahu s Bohom“
Lodewijk: Počas stretnutí #TwGOD som sa veľa naučil o viere a o jej uplatnení v praxi. Poskytli mi dobrú kombináciu poznatkov o viere a praktických rád, ako byť kresťanom v každodennom živote. Študovali sme všetky hlavné
obasti viery a diskutovali sme o nich pod vedením otca Michela. Tak som sa naučil, ako vysvetľovať vieru, a sám
som ju pochopil. #TwGOD posilnil môj vzťah s Bohom a uvedomil som si, že byť kresťanom znamená viac, ako
len chodiť raz za týždeň do kostola, viera je skutočne osobný vzťah s Bohom. Som vďačný za poznanie, ktoré
som v krátkom čase nadobudol. Získal som veľa materiálov pre svoju osobnú cestu s Bohom. Verím, že sa o toto
všetko budem môcť raz podeliť so svojimi deťmi!
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pripravíš odpovede na ťažké otázky, môžeš rásť v osobnej viere s ďalšími ľuďmi, ktorí sa usilujú
o to isté (pozri B.1 až B.6). Každá farnosť alebo diecéza má vlastné témy na prípravu detí na prijímanie sviatostí. Ak porovnáš obsah prípravy vo svojej diecéze s obsahom #TwGOD alebo použiješ
aplikáciu či online nástroj na vyhľadávanie, rýchlo zistíš, ktorý tweet si máš prečítať.

# Trúfni si nevedieť
Ako sme povedali vedúcim skupín, nemusíš sa báť toho, že nebudeš poznať odpoveď (pozri B.5).
Nikto nevie všetko! Neznalosť môže byť skvelý štart pre spoločné dobrodružstvo hľadania odpovede s tvojím dieťaťom, prípadne aj s jeho krstnými alebo starými rodičmi. Na niektoré otázky sa
budeš musieť spýtať kňaza. Sú to príležitosti podeliť sa o svoju vieru.

#TwGOD môže slúžiť ako dobrý
základ a spôsob, ako sa pripraviť
na otázky, ktoré môžeš očakávať.
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C.5 Akú úlohu môže #TwGOD zohrať v ekumenickom
dialógu a v dialógu medzi náboženstvami?

E

Rôznorodé využitie #TwGOD

kumenizmus je spoločné hľadanie jednoty medzi rozdelenými kresťanmi (pozri Tweet 2.12). Toto
rozdelenie je nešťastné a poburujúce. Všetci sme povolaní spolupracovať s Duchom Svätým
pri hľadaní jednoty.

# V hľadaní pravdy
Musíme sa však uistiť, že nestratíme nič z právd
o Bohu. Ak skutočne veríme, že existuje iba jedna
pravda (pozri Tweet 1.8), potom skutočný ekumenizmus
znamená, že dodržiavame to, čo sme prijali ako
pravdu v tradícii našej Cirkvi. Ekumenizmus totiž
neznamená, že si jednoducho vyberieme, čo sa nám
na rôznych kresťanských tradíciách páči, akoby viera bola otázkou vkusu. #TwGOD je napísaný z čisto
katolíckeho uhla pohľadu, je verný tradícii a učeniu
Katolíckej cirkvi. Zároveň sa však pokúša hovoriť
o iných tradíciách s úctou.
# Katolíci a všetci kresťania
Sme presvedčení, že každý, kto chce byť aktívny
v skutočnom ekumenickom dialógu, potrebuje
dôsledne poznať vieru vlastnej cirkvi prv, ako sa
začne rozprávať s ostatnými. Toto poznanie musí
byť postavené nielen na vonkajšej, teoretickej
vedomosti, ale aj na osobnej viere v Božiu lásku
a v prítomnosť Boha v našom živote. Ako katolíci
sme stále povolávaní učiť sa viac o svojej viere,
ktorá je základom nášho vzťahu s Ježišom Kristom.
Projekt #TwGOD môže pomôcť katolíkom prehĺbiť
ich vieru na intelektuálnej aj na osobnej úrovni.
S týmto poznaním a skúsenosťou svojej viery, ktoré
sú základom, môžeme začať študovať vieru našich
kresťanských bratov v hľadaní jednoty. Týka sa
to aj kresťanov iných denominácií – ak štúdiom
spoznali a osobne zakúsili svoju vieru, môže im
program #TwGOD pomôcť pochopiť podstatu katolíckeho pohľadu. Vzájomné pochopenie toho, čo
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Ján Pavol II. o ekumenizme
a pravde
K ekumenizmu patrí, že si kresťanské
spoločenstvá vzájomne pomáhajú, aby sa
v nich skutočne sprítomnil celý obsah a
všetky požiadavky toho „dedičstva, ktoré
nám zanechali apoštoli.“ Bez toho sa nikdy nedosiahne úplné spoločenstvo... Na
tejto odvážnej ceste k jednote nás žiada
jasnosť a múdrosť viery, aby sme sa vyhli
falošnému irenizmu a nedodržovaniu cirkevných noriem. Naopak nás tá istá jasnosť
a obozretnosť vyzývajú na to, aby sme odmietli ľahkomyseľný záväzok k zjednoteniu.
Pridŕžať sa vízie jednoty, ktorá zodpovedá
všetkým požiadavkám zjavenej pravdy,
však neznamená zastavenie ekumenického hnutia. Naopak, znamená vyhýbať sa
uspokojeniu zo zdanlivých riešení, ktoré
nevedú k trvalému a pravému výsledku.
Nárok pravdy musí viesť až k základu. Nie
je to azda zákon evanjelia? (Ján Pavol II.,
Ut unum sint 78 – 79).

je pre každého z nás dôležité, je nevyhnutné pre dialóg, v ktorom majú obe strany svoju vieru a sú
otvorené názoru druhej strany (pozri A.2).

# Dialóg medzi náboženstvami?
Ľudia si často mýlia ekumenizmus s dialógom medzi cirkvami. Nie je to však to isté. Dialóg
medzi katolíkom a protestantom alebo pravoslávnym veriacim je založený na spoločnej viere vo
vzkriesenie skrze Ježiša Krista, ktorá je pre nás kľúčová.
Tento spoločný faktor chýba v dialógu medzi náboženstvami, ktorého cieľom teda nie je pracovať
na úplnej jednote v Kristovi. Dialóg s predstaviteľmi iných náboženstiev bude naďalej prebiehať
prevažne na úrovni vzájomného rešpektu a túžby spolupracovať na konkrétnych dobročinných
alebo politických projektoch. Napriek tomu je nevyhnutné poznať vlastnú vieru a mať aspoň
všeobecné poznatky o viere druhej osoby, aby sa uskutočnil ozajstný dialóg. #TwGOD je užitočný
nástroj na získanie základných poznatkov.
Iba ak vieš, v čo skutočne
veríš, môžeš vstúpiť do dialógu
s ostatnými, rešpektovať pritom
vzájomné rozdiely a zdieľať to, čo
máte spoločné.
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C.6 Ako #TwGOD prispieva k novej evanjelizácii?

Ž

ijeme v čase veľkých možností, ale aj veľkých výziev. Dnes sa takmer zdá, že človek môže
urobiť a vyrobiť čokoľvek, ak má dostatok finančných zdrojov. Ľudstvo dosiahlo obrovský
rozvoj. Popritom je dôležité zostať v spojení so zdrojom našej ľudskosti a vidieť väčší obraz (pozri
Tweet 1.27). Keď o tom premýšľame, zíde nám na um veľa otázok.

Rôznorodé využitie #TwGOD

Keďže #TwGOD odpovedá i na tie najtrúfalejšie otázky, veríme, že prispievame k vytváraniu
generácie veriacich, ktorí budú dôveryhodní a sebavedomí svedkovia Kristovho posolstva – nie
primárne preto, že veľa o viere vedia, ale preto, že majú osobný vzťah s Ježišom, ktorý ich pozýva
konať. Vieme, že musíme využívať každý spôsob, vrátane všetkých vhodných moderných médií,
na šírenie jeho posolstva lásky. Všetci nedávni pápeži vyzývali na obnovené objasňovanie viery,
na novú evanjelizáciu (pozri Tweet 4.50).

# Každodenný život
Hoci o Ježišovi Kristovi počuli, mnohí ľudia nevidia, aký by to mohlo mať význam pre ich každodenný život. #TwGOD sa s nimi stretáva na miestach, kde trávia veľa času – na ich počítačoch
a telefónoch. Prostredníctvom rozličných nástrojov #TwGOD (pozri C1) sa stala viera neoddeliteľnou súčasťou médií, ktoré používajú.

„Môj vzťah s Bohom sa upevnil“
Gerard: Každý vo svojej viere príde k bodu, keď sa začne pýtať, či to, čo sa píše vo Svätom písme, je pravda
alebo nie. Začneš si klásť otázky a často na ne sám nevieš nájsť odpoveď.
Mal som šťastie, že počas tohto obdobia mojej viery vznikol projekt #TwGOD. V skupine s niekoľkými mojimi rovesníkmi sme pod vedením otca Michela diskutovali o našich otázkach. Spoločným premýšľaním o nich sme našli
odpovede, na ktoré by sme nikdy neprišli sami. Okrem toho zazneli aj otázky, o ktorých som v podstate dovtedy
ani nepremýšľal.
Po niekoľkých stretnutiach #TwGOD som cítil, že môže môj vzťah s Bohom je pevnejší a ľahšie sa modlím. Teraz
som vo svojom bežnom živote oveľa lepšie pripravený vysvetliť, prečo je Boh pre mňa dôležitý, kým predtým som
s tým mával problém.
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# Do sveta
Je dôležité spoznávať vieru, ale nemožno ju obmedziť na intelektuálne poznatky. Práve naopak!
Nemôžeme hovoriť o viere, nádeji a láske bez toho, aby sme ich praktizovali. Každý kresťan je
povolaný vyjsť do sveta a milovať svojho blížneho, tak ako Ježiš miluje nás. Písmo nám hovorí,
ako je Ježiš obzvlášť prítomný v tých najnúdznejších členoch našej spoločnosti: v chudobných,
bezdomovcoch, postihnutých, starých alebo v nešťastných (Mt 25, 31 – 46). Keď sa učíme, ako sa
s nimi deliť, podeľme sa i o to, čo je pre nás najcennejšie, o svoju vieru. Preto svätý Ján Pavol
II. (pozri Tweet 2.50) horlivo obhajoval obnovené úsilie o evanjelizáciu. Povedal: „Z toho dôvodu je
potrebnejšie ako kedykoľvek predtým, aby veriaci prešli od tradičnej viery, podporovanej azda
samotným sociálnym kontextom, k vedome a osobne prežívanej viere. Obnova viery bude vždy
najlepším spôsobom, ako privádzať druhých k pravde, ktorou je Kristus“ (Ján Pavol II.: Cirkev v Amerike).
# Tweetuj s BOHOM!
Nástroje #TwGOD majú za cieľ informovať,
povzbudiť a zabaviť. #TwGOD však nie je
čarovný vzorec, naše srdcia môže zmeniť iba
Boh. On prehovára ku každému z nás, inšpiruje nás vyjsť von a stretnúť sa s našimi bratmi
a sestrami, nasledovať jeho vôľu pre náš život,
hľadať, odpúšťať a robiť oveľa viac. Modlíme
sa, aby projekt #TwGOD pomohol mnohým
ľuďom priblížiť sa k Bohu.

#TwGOD pomáha ľuďom hlásať
evanjelium tým, že im pomáha
uvedomiť si, čo je v ich živote
najdôležitejšie, a nájsť odpovede
na ich otázky.
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Príloha 1: Časový plán programu #TwGOD
Toto je náš návrh, ako by mohol časový plán programu #TwGOD vyzerať. Pokojne ho prispôsob svojim
potrebám. Stretnutia by mali byť vždy založené na otázkach účastníkov (pozri A.2). Zapoj ich čo najviac do
príprav aj do fungovania tímu. Viac nápadov môžeš získať a stiahnuť na www.tweetingwithgod.com/howto.
Úvodné prípravy (pozri B.1)
• Vytvor tím a urči vedúceho.
• Podeľ sa o svoju víziu (dôvod, prečo to robíš).
• Urob si plán (cieľová skupina, čas a miesto).
• Vytvor kalendár, vezmi do úvahy rytmus liturgického roku (Advent, Vianoce, Pôst, Veľká noc,
Dušičky).
Tím: Pozvánky a propagácia
1. týždeň: Otváracia párty
• Začni príjemným podujatím: grilovanie, piknik,
párty a podobne.
• Vyzvi každého, aby sa predstavil a povedal
niečo o sebe.
• Na úvod priprav zábavnú aktivitu.
• Predstav #TwGOD: koncept, materiály, kalendár a ďalšie.
2. týždeň: Úvodné stretnutie
• Venuj čas vzájomnému spoznávaniu.
• Zozbieraj otázky (pozri Prílohu 3).

5. týždeň: Tretie stretnutie #TwGOD
Víkend v piatom týždni: Modlite sa
• Zorganizuj spoločné modlitebné stretnutie.
6. týždeň: Štvrté stretnutie #TwGOD
7. týždeň: Piate stretnutie #TwGOD
Víkend v siedmom týždni: Zabavte sa
• Podniknite spolu niečo zábavné.
8. týždeň: Šieste stretnutie #TwGOD
Tím: Hodnotenie a utužovanie tímu
9. týždeň: Siedme stretnutie #TwGOD
Víkend v deviatom týždni: Konajte
• Spoločne niekomu pomôžte.
10. týždeň: Ôsme stretnutie #TwGOD

Tím: Usporiadanie otázok a plánovanie (pozri B.3)

11. týždeň: Deviate stretnutie #TwGOD

3. týždeň: Prvé stretnutie #TwGOD (pozri B.2)

Pokračuj až do posledného týždňa

4. týždeň: Druhé stretnutie #TwGOD (pozri B.2)

Tím: Hodnotenie

Tím: Hodnotenie a utužovanie tímu

Víkend v poslednom týždni: Záverečná párty
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Príloha 2: Povzbudzovanie účastníkov, aby kládli otázky
Niekedy je výzvou povzbudiť skupinu, aby začala rozprávať, obzvlášť pri práci s tínedžermi. Možno nie
sú zvyknutí myslieť samostatne a vyjadrovať svoje názory. Je však dôležité, aby si ich povzbudzoval/-a
hovoriť, pretože naša viera je založená nielen na tom, čo nám povedia iní, ale na vedomom rozhodnutí pre
Boha. Toto rozhodnutie môžeme spraviť iba vtedy, ak máme dostatok informácií o svojej viere. Ešte jedna
praktická poznámka: keď sa ti podarí skupinu rozhovoriť, tínedžeri jasne ukážu, že vedia viesť rozhovor,
a vlastne si to užívajú! Nasledujúce prvky pomôžu i v staršej skupine, ktorá bude mať problém začať.

# Prečo je to také zložité?

Ako často sa tínedžera niekto vážne spýta na názor a ako často ho jeho názor skutočne zaujíma?
Tínedžeri (ešte) nie sú zvyknutí na to, žeby ich
niekto počúval! Tínedžeri – ešte viac ako mladí
dospelí – sa na svet pozerajú z vlastného uhla
pohľadu. V tomto veku sa človeku život často
javí ako boj. Takže jeho svet sa v prvom rade točí
okolo neho a vzťahy k iným sú až na druhom
mieste. Paradoxne, tínedžerom veľmi záleží
na tom, čo si o nich myslia ostatní. Je dôležité
zohľadniť aj ďalšie prvky, ale tie, ktoré tu spomíname, môžu pomôcť rozprúdiť konverzáciu.
Hovoriť pred skupinou ľudí môže byť ťažké,
najmä ak ich nepoznáš. Pozri Prílohu 3, ktorá
ponúka zábavné metódy na prelomenie ľadov
a vyčarenie úsmevu na tvárach účastníkov.
V malých skupinách platí, že najväčšou výzvou
je položenie prvej otázky, keďže jedna otázka
prináša ďalšie. Neunáhli sa však položiť prvú
otázku. Nepríjemné ticho môže podnietiť ľudí
myslieť (pozri B.3 a B.5).

# Od otázky k otázke

Položiť skupine priamu otázku pomôže začať
rozhovor. Skvelý spôsob, ako zapojiť účastníkov do diskusie, je položiť im otázku: „Kto má
otázku o viere?“ Ak budeš mať šťastie, niekoľko
ľudí zdvihne ruku a môžete začať s otázkami.

Ak však chceš zapojiť do rozhovoru všetkých,
môžeš sa ďalej spýtať: „Kto nemá žiadne otázky
o Bohu a viere?“ Teraz by všetci tí, ktorí neodpovedali na prvú otázku, mali zodvihnúť ruku.
Uvedomia si však, že neodpovedali pravdivo.
A práve si dosiahol/-la, že členovia tvojej skupiny
začali premýšľať!

# Rozdielne rozličnosti

Môžeš sa tiež ľudí v skupine spýtať, či sa ich už
niekto pýtal na ich vieru. Alebo: „Kto z vás sa
niekedy rozpráva s priateľmi o viere? O čom hovoríte?“ Ľudia často zažívajú rozpor medzi svojím každodenným životom v spoločnosti a svojou
vierou. Kde tento konflikt nastáva? Považujú sa
členovia skupiny za iných, než sú ostatní ľudia
v spoločnosti? Ak tínedžer povie: „Moji priatelia
nie sú veriaci a ja som,“ môžeš sa spýtať: „Ako
sa s touto odlišnosťou vyrovnávaš?
Ak chceš byť proaktívny/-a, môžeš sa v skupine
spýtať: „Veríte všetkému, čo učí Cirkev?“ Ak sú
účastníci úprimní, budeš počuť zopár reakcií.
Často bude odpoveďou nie. Neboj sa provokatívnych alebo takmer agresívnych otázok (pozri
A.2): tvojou úlohou je stimulovať sled myšlienok,
nemáš im vštepovať svoje postoje. Ak je tvoj
pohľad správny, napokon pochopia jeho logiku.
Bude však oveľa hodnotnejšie, keď odpoveď
nájdu sami.
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Príloha 3: Interaktívne metódy pre tvoju skupinu
V tejto časti predstavíme nápady, vďaka ktorým budú stretnutia interaktívne. Vychádzajú z našich skúseností a z toho, čo sme sa naučili, prečítali si a prispôsobili svojmu cieľu, ktorým je podporovať voľnú výmenu
myšlienok a argumentov v skupinovom rozhovore o viere. Sme si istí, že so svojou kreativitou vytvoríš
vlastné metódy.

# 1. Vzájomné spoznávanie sa
Nápad
Účastníci sa spoznajú lepšie, ak povedia niečo
zaujímavé.
Ako to funguje
1.	Príprava: Na papier napíš desať (alebo viac,
závisí to od veľkosti skupiny) výrokov, ktoré
prezrádzajú niečo o jednotlivých členoch skupiny. Zahrň jednoduché, ale aj hlboké výroky.
Napríklad:
• Mám psa.
• Rád/rada spievam.
• Už som precestoval/-a tri kontinenty.
• Bol som pokrstený/-á.
• Takmer nikdy neraňajkujem.
• Pochybujem, že Boh existuje.
• Rád/rada nakupujem bioprodukty.
• Nevychádzam z domu bez mejkapu.
• Videl som pápeža osobne.
• Občas sa modlím k Panne Márii.
Urob kópiu zoznamu pre každého člena.
2.	Vysvetli pravidlá: „Zahráme si bingo. Dostaneš zoznam výrokov. Cieľom je do 15 minút
nájsť ku každému výroku osobu, ku ktorej sa
hodí. Požiadaj niekoho, aby si vybral výrok na
zozname, ktorý sa k nemu hodí. Požiadaj ho,
aby sa ti k výroku, ktorý si vybral, podpísal.
Potom prejdi k ďalšej osobe. Každý výrok
môže byť použitý iba raz.“
3.	Rozdaj perá a zoznamy. Požiadaj niekoho, aby
sledoval čas.
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4.	Na koniec hry sa porozprávajte o výrokoch.
Pri každom výroku požiadaj jedného účastníka, aby prezradil, čie meno má pri ňom
zapísané, a porozprával, aké bolo stretnutie
s danou osobou.
5.	Zostal niekto, koho nikto nespomenul? Spýtaj
sa ho na výrok, ktorý by sa k nemu hodil,
a požiadaj ho, aby v krátkosti vysvetlil, prečo
sa k nemu hodí.

Extra
Zvlášť tínedžerov motivuje konkurencia. Môžeš dať malú odmenu tomu, kto prvý nájde
mená ku každému výroku.
Pomôcky
• papier s výrokmi
• perá
• hodiny

# 2. Spoločná modlitba
Nápad
Členovia skupiny sa začnú cítiť pri spoločnej
modlitbe pohodlne.
Ako to funguje
1.	Povedz účastníkom, že chceš začať večer
modlitbou. Ak je to možné, choďte do kostola
alebo kaplnky. Možno budete môcť stráviť

čas pred Oltárnou sviatosťou. Alebo môžeš
rozložiť stoličky pred ikonu či obraz svätca.
Nechaj niekoľko minút ticha, aby sa účastníci
mohli zamyslieť.
2.	Každému rozdaj papier a pero. Požiadaj
ich, aby zapísali svoje úmysly, niečo, čo by
radi povedali alebo sa spýtali Boha. Možno
sa budú chcieť modliť za niekoho chorého,
za úspešné absolvovanie skúšok alebo za
utečencov. Povedz im, že ich úmysly nebude
nikto čítať, ak to oni sami nedovolia.
3. Vyzbieraj papiere do krabičky.
4.	Postav krabičku pred oltár, Eucharistiu alebo
pred ikonu.
5.	Prežehnaj sa. Ako vedúci/-a skupiny uveď
modlitbu. Môžeš začať so slovami: „Ďakujem
ti, Pane, že si nás sem dnes priviedol. V tejto
krabičke ti predkladáme svoje prosby. Prosím,
vypočuj ich.“ Teraz povedz účastníkom, že sa
môžu nahlas modliť za úmysly, ktoré napísali.
6.	Po niekoľkých minútach ticha od odznenia
poslednej prosby ukonči modlitbu. Môžeš to
urobiť slovami: „Prosím, vyslyš naše modlitby,
Pane. Pomôž nám dnes k tomu, aby sme mali
úctu jeden k druhému a boli pozorní na potreby druhých. Pomôž nám učiť sa a rásť. Otče
nás…“ Prežehnaj sa.
7.	Vráťte sa na pôvodné miesto a pokračujte
v stretnutí.

Pomôcky
• papiere
• perá
• krabička
• ak je to možné, kostol alebo kaplnka

# 3.Vytváranie skupín
Konverzácii môže pomôcť, ak rozdelíš účastníkov programu do menších skupín. Takto dostanú

aj tí menej zhovorčiví viac možností vyjadriť
sa. Účastníci sa tiež ľahšie zveria s osobnými
informáciami v menšej skupinke. Odporúčame
vytvoriť troj- až päťčlenné skupinky. Vyskúšaj, čo
funguje pre tvoju skupinu.
A. Farebné obrúsky
Nápad
Účastníci sa rozdelia podľa farby obrúska.
Ako to funguje
1.	Prines toľko obrúskov, koľko máš účastníkov
v skupine. Z každej farby prines toľko obrúskov, koľko chceš, aby bolo členov v jednej
skupinke. Ak chceš teda vytvoriť tri skupiny,
prines obrúsky troch farieb. Uisti sa, že máš
z každej farby rovnaký počet obrúskov.
2.	Obrúsky použi na začiatku aktivity, napríklad
pri podávaní občerstvenia (pozri B.4). Povedz
všetkým, aby si nechali obrúsky, lebo ich
budú neskôr potrebovať.
3.	Keď budeš pripravený/-á na rozdelenie do
skupiniek, požiadaj účastníkov, aby použili
svoje obrúsky. Vyzvi ich, aby našli ostatných
s obrúskom rovnakej farby, ako je ten ich.
Potom urči skupinkám miesto, kde budú môcť
diskutovať o téme.

Tipy
a. Vytváranie skupiniek môžeš ovplyvniť bez
toho, aby si to účastníci všimli. Máš v skupine
plachého tínedžera, ktorého kamarát stále rozpráva? Daj každému z nich obrúsok inej farby!
b. Namiesto obrúskov môžeš využiť rôzne
variácie, napríklad umelé poháre, slamky
alebo menovky.
Pomôcky
• obrúsky rôznych farieb
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B. Topánky
Nápad
Účastníci vytvoria skupinky podľa topánok.
Ako to funguje
1.	Požiadaj všetkých účastníkov, aby si vyzuli
jednu topánku a položili ju do radu s ostatnými. Ešte im nepovedz, čo je cieľom aktivity.
2.	Rozdeľ topánky do skupiniek (vopred sa rozhodni, koľko členov bude v jednej skupinke).
3.	Teraz všetkým povedz, aby si obuli svoju
topánku. Tí, čo mali topánky na jednej kope,
budú tvoriť jednu diskusnú skupinku.

Takto sa vyhneš tomu, že ľudia budú len
opakovať, čo povedal niekto iný.
5. Vyber účastníka, ktorý zapáli zápalku a začne.
6.	Po skončení hry zhrň, čo bolo povedané.
Potom pokračuj v stretnutí.

Tipy
Ak chceš zvýšiť napätie, povedz účastníkom,
aby počas horenia zápalky povedali čo najviac.
Pomôcky
• škatuľka zápaliek

# 5. Spracovanie informácií
Pomôcky
• Topánky účastníkov

# 4. Zahriatie
Nápad
Účastníci rýchlo premýšľajú a hovoria, čo si
o danej téme myslia.
Ako to funguje
1. Najskôr oznám tému stretnutia.
2.	Povedz účastníkom, že budete premýšľať
a vyjadrovať názory na túto tému.
3.	Vysvetli „hru“: „Pošlem krabičku zápaliek.
Každý z vás zapáli jednu zápalku. Kým zápalka horí, môžete povedať čokoľvek, čo vám
príde na um o danej téme. Môžete povedať
hocičo: nápad, otázku, spomienky… Keď
budete musieť zápalku zhasnúť, prestanete
hovoriť a odovzdáte škatuľku zápaliek ďal
šiemu.“
4.	Pred začiatkom hry nechaj všetkých so zatvorenými očami pol minúty premýšľať o téme.
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Nápad
Každý účastník dostane za úlohu počas stretnutia pozorne počúvať jednu konkrétnu osobu.
Cieľom je počúvať všetkých pozornejšie.
Ako to funguje
1.	Povedz účastníkom, aby napísali svoje mená
na kúsok papiera. Potom ho poskladajú tak,
aby meno nebolo vidieť. Ukáž im, ako chceš,
aby zložili papieriky (napr. na polovicu), aby
boli všetky zložené rovnako.
2.	Vyzbieraj všetky papieriky do misky. Zamiešaj
ich a každému účastníkovi daj jeden papierik s menom. Povedz, že nikto nemôže mať
papierik so svojím menom alebo s menom
niekoho, koho veľmi dobre pozná. Ak sa to
stane, vyzbieraj papieriky opäť a nanovo ich
rozdaj.
3.	Keď všetci majú jedno meno, povedz: „Človeka, ktorého meno máš napísané na papieriku,
budeš počas našich dnešných rozhovorov
počúvať najpozornejšie. Popritom sa pokús
pochopiť, o čom rozpráva, a klaď mu viac
otázok. Je dôležité, aby ste počúvali pozor-

ne každého, ale osobitnú pozornosť venujte
tomuto človeku.“
4. P
 očas stretnutia pripomínaj účastníkom ich
úlohu a povzbudzuj ich v sústredenom počúvaní a v úsilí pochopiť osobu, ktorej meno
dostali.

Pomôcky
• rovnaké kúsky papiera, napríklad z poznámkového bloku
• perá
• miska

# 6. Reflexia
Nápad
Každý účastník samostatne premýšľa o stretnutí,
pričom odpovie na tri otázky.

7. Po uplynutí času povedz účastníkom, že si
otázky so svojimi odpoveďami môžu vziať
domov, aby mohli nad nimi ďalej uvažovať. Povedz im, že mnoho odpovedí na svoje otázky
môžu nájsť v knihe #TwGOD a že môžu položiť
akúkoľvek otázku na sociálnych médiách tímu
#TwGOD, ktorý im s radosťou pomôže.

Tipy
Každé stretnutie môžeš ukončiť týmito tromi
otázkami. Kúp malý zápisník pre každého
účastníka a požiadaj ho, aby ho vždy priniesol.
Pomôcky
• papiere s otázkami
• perá
• hodiny

Ako to funguje
1. Na list papiera napíš nasledujúce otázky a nechaj dostatok priestoru na vpísanie odpovedí.
Urob kópiu pre každého člena skupiny.
a. Čo bolo pre mňa nové?
b. Čo sa ma dotklo? Čo som cítil/-a? Šťastie,
hnev, strach, smútok? Prečo?
c. O čom sa chcem dozvedieť viac?
2. Na začiatku tejto aktivity povedz účastníkom,
že dostanú päť minút na to, aby sa vyjadrili
k dnešnému stretnutiu pomocou troch otázok.
3. Rozdeľ papiere a perá a spýtaj sa, či má niekto nejakú otázku. Ak áno, odpovedz na ňu.
4. Popros o ticho a povedz, kedy môžu účastníci
začať odpovedať na otázky.
5. Ak má niekto otázku počas týchto piatich minút, odpovedz na ňu šeptom, aby si nevyrušoval/-a ostatných.
6.	Ak to bude potrebné, daj účastníkom viac
času.
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Príloha 4: Sviatosť zmierenia v rámci skupiny
Prijatie sviatosti zmierenia môže byť výzvou, najmä ak nie si na to zvyknutý/-á, hoci na ňu môžeš byť
veľmi dobre pripravený/-á. Ak vytvoríš príjemnú atmosféru na mieste, kde kňazi budú spovedať, pomôžeš
ľuďom nájsť odvahu, ktorú potrebujú, aby prijali túto sviatosť. Popros niekoho, aby hral na gitare a/alebo
spieval pokojné piesne vhodné na adorácie. Stlm svetlá a vedľa oltára postav veľký kríž (ako je to možné,
dobre ho osvetli). Počas sviatosti zmierenia majte vystavenú Oltárnu sviatosť na oltári alebo v kaplnke.
Priprav spovednice alebo pár stoličiek, jednu pre kňaza a druhú pre kajúcnika, vedľa ikony alebo pri sviečkach. Priprav svätenú vodu, papiere a perá.
Úvodný hymnus
Znak kríža, úvodné modlitby
Čítanie zo Svätého písma a krátka homília
• Napríklad Iz 61, 1 – 4; Lk 15, 11 – 32;
Jn 3, 16 – 17; 2 Kor 5, 18 – 21; Ef 1, 3 – 10
Spoločná časť: modlitba za odpustenie
Ako nás učí náš Otec, prosme Boha o odpustenie:
• Dobrý Otče, zhrešili sme proti tebe. Prosíme ťa
o odpustenie všetkého zlého, čo sme vykonali.
R/. Pane, zmiluj sa nad nami.
• Dobrý Bože, ty nás miluješ, Urobil si nás dobrých a i tak konáme zlé veci. R/.
• Dobrý Otče, nechceš nič, len aby sa k tebe
vrátili hriešnici. Pomôž nám nanovo spoznať
tvoju lásku. R/.
• Dobrý Ježišu, pripravujeme sa na sviatosť
zmierenia. Pomôž nám a odpusť nám naše
viny. R/.
Spoločne sa pomodlite modlitbu Otče náš.
Individuálna časť: sviatosť zmierenia
Náš život je o našom osobnom vzťahu s Ježišom
(pozri Tweet 3.1 a 4.1). A ako v každom vzťahu, je
dôležité byť úprimný/-á, dokonca aj o tom, čo zlé
sa stalo, a poprosiť o odpustenie všetkých svo-
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jich hriechov. Preto nám Ježiš daroval sviatosť
zmierenia (spoveď). Počúva ťa a odpúšťa tvoje
hriechy prostredníctvom kňaza (pozri Tweet 3.38
a 3.39). Keď sa na to pripravuješ, môžeš v kostole
urobiť niekoľko vecí, ak si z nich musíš vybrať,
zváž aspoň prijatie sviatosti zmierenia:
• Modlitba pred krížom v kostole. Prežehnaj sa
svätenou vodou, pripomenieš si tak svoj krst,
keď si sa stal Božím dieťaťom.
• Choď, navštív Ježiša, ktorý je prítomný v Oltárnej sviatosti, a porozprávaj sa s ním (pozri
Tweet 3.14).
• Napíš Bohu alebo priateľovi list, v ktorom poprosíš o odpustenie. List polož pred kríž, ktorý
je pri oltári. Listy Bohu budú spálené, ostatné
poslané adresátom.
• Choď ku kňazovi a prijmi sviatosť zmierenia.
Nemaj strach z toho, ako to urobiť, kňaz ti
pomôže.
• Poďakuj Bohu a vykonaj skutok pokánia (pozri
Tweet 3.38).
Zdravas‘, Mária
Modlitba vďaky a požehnania
Záverečný hymnus

Príloha 5: Modlitby na začiatok a koniec stretnutia
Najlepší spôsob, ako tweetovať s Bohom, je modlitba. Modliť sa v skupine môže byť spočiatku celkom
náročné. Na úvod skús povzbudiť členov skupiny, aby sa modlili zo srdca. Najmä na začiatku budú možno
potrebovať pomoc. Našťastie má Cirkev bohatú tradíciu krásnych modlitieb (pozri aplikáciu #TwGOD), ktoré
môžete použiť. Krátky úvod, ako je uvedený nižšie, môže pomôcť začleniť ich do stretnutia. Modlitbu vždy
začni a ukonči znakom kríža.

# Úvodné modlitby
Vezmi si, Pane…
Drahý Pane, prichádzame k tebe, aby sme ti
poďakovali za tento okamih, v ktorom si prítomný medzi nami a môžeme rozjímať nad dôvodmi,
prečo je dobré veriť. Prosíme ťa, aby si nám
pomohol pravdivo o viere rozjímať a rozpoznať,
ako všetko dáva zmysel vo svetle tvojej lásky. Túžime, aby si bol ty, nie my, v centre nášho života
a myšlienok, preto sa modlíme:
Všetci: Vezmi si, Pane, a prijmi celú moju slobodu, moju pamäť, môj rozum a moju vôľu, všetko,
čo mám a čo vlastním. Od teba som to prijal
a tebe to vraciam, nalož s tým úplne podľa svojej
vôle. Daj mi len svoju milosť a lásku, o to prosím
a viac nežiadam. Amen.
[Modlitba svätého Ignáca]

Príď, Duchu Svätý…
Drahý Pane, keď sa tu stretáme, aby sme premýšľali o tebe a o tvojom veľkom dare, prosíme
ťa, aby si tu bol s nami so svojím Duchom Svätým. Spolu sa modlíme:
Všetci: Príď, Duch Svätý, božský Stvoriteľ,
pravý zdroj svetla a prameň múdrosti! Vylej na
mňa svoju sviežosť, rozptýľ temnotu, ktorá ma
obklopuje, temnotu hriechu a neznalosti. Daj mi
prenikajúcu myseľ, aby som to pochopil, dlhodobú pamäť, metódy a ľahkosť učenia, jasnosť
pochopenia a bohatú milosť pri vyjadrovaní.
Sprevádzaj začiatok mojej práce, nasmeruj jej
pokrok a úspešné dokončenie.

O toto ťa prosím skrze Ježiša Krista, pravého
Boha a pravého človeka, ktorý žije a kraľuje s tebou a s Otcom na veky vekov. Amen.
[Modlitba študenta od svätého Tomáša Akvinského]

# Záverečné modlitby
Vďaka, Pane…
Drahý Pane, ďakujeme ti za naše rozhovory,
v ktorých sme sa učili o tebe a o sebe. Pomôž
nám, aby sme ich pretavili do svojho každodenného života. Nauč nás, ako byť otvorení pre teba.
Svätá Mária, matka Ježiša, oroduj za nás.
Všetci: Zdravas‘, Mária (pozri Tweet 3.9).
Do tvojich rúk…
Ďakujeme ti za všetko, čo sme sa naučili a modlíme sa:
V/. Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha.
R/. Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha.
V/. Ty si nás vykúpil, Pane, Bože verný.
R/. Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha.
V/. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
R/. Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha.
[Žalm 31, 5; kompletórium]

# Modlitba s Cirkvou

Vždy sa pokús ukončiť stretnutie #TwGOD v kostole alebo v kaplnke, ak je to možné, pomodlite
sa nočnú modlitbu Cirkvi, kompletórium (pozri
Tweet 3.13), alebo strávte chvíľu v adorácii pred
Najsvätejšou oltárnou sviatosťou (pozri Tweet 3.14).
Na www.tweetingwithgod.com/howto nájdeš
ukážky modlitieb.
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Príloha 6: Príprava na sviatosť birmovania v tweetoch
V závislosti od veku účastníkov prípravy na sviatosť birmovania môžeš s mladými používať knihu alebo
aplikáciu #TwGOD, prípadne len vybrať niektoré z online materiálov a zhrnúť pre mladých časti knihy
(pozri C.2). Podľa nášho názoru by mali birmovanci spoznať aspoň témy, ktoré uvádzame v tejto prílohe. Ich
poradie môžeš zmeniť na základe otázok skupiny, ale uisti sa, že do skončenia prípravy pokryjete všetky
témy. Už sme hovorili o používaní #TwGOD v skupine (pozri B.1 až B.6). Pozri si tiež naše nápady na zábavné
metódy práce so skupinou (pozri Prílohu 3). Rozdeľujeme materiál do štrnástich hodín, pretože to je priemerný
počet hodín prípravy. Ak však môžeš venovať príprave viac času, pokojne rozdeľ obsah hodín na dve alebo
viac častí. Vďaka tweetom budeš mať materiálov viac než dosť.

Ako čítať tabuľku

Urob:
Nakresli svoj obraz s Bohom.
Modlitba:	Niektoré piesne, modlitba Otče náš
a Zdravas’, Mária (ktoré vedia spamäti).

Cieľ:
Tu predstavíme hlavný obsah hodiny.
Tweety:
Hodiny sú postavené na tweetoch.
Urob:	
Tu ponúkneme návrh na aktivity, ktoré môžete okrem rozhovorov o viere
urobiť.
Modlitba: V tejto časti navrhujeme typ modlitby.
(Časti „Urob“ a „Modlitba“ obsahujú príklady,
ktoré môžeš, ale nemusíš nasledovať.)

Druhá hodina: Písmo a Tradícia
Cieľ:	
Sväté písmo je viac ako kniha; Božie
zjavenie v Tradícii.
Tweety: 1.6, 1.11, 1.10, 1.12, 1.15, 1.18.
Urob:	
Na poznámkové papiere napíš spôsoby, ktorými sa o Bohu dozvedáme.
Modlitba: Modlite sa žalmy.
Tím: Hodnotenie a utužovanie tímu

Úvodné prípravy
Vytvor tím, podeľ sa o svoju predstavu, urob si
plán a vytvor kalendár (pozri aj Prílohu 1).
Prípravné stretnutie
• Stretni sa s rodičmi: budú chcieť poznať tvoje
zámery, pomôž im uvedomiť si, že aj oni sa
potrebujú učiť o viere (pozri C.4).
• Stretni sa s účastníkmi: potrebujú sa spoznať
(pozri Prílohu 3).
Prvá hodina: Boh, stvorenie a ty
Cieľ:	
Pozri na seba ako na Božie dieťa: Boh
ťa miluje a je tvojím Stvoriteľom.
Tweety: 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.9, 4.1.
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Tretia hodina: Mária a svätí
Cieľ:	
Nie si sám/sama: oni sa v nebi modlia
s nami!
Tweety: 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 4.15, 4.16.
Urob:
Vyrob si vlastný ruženec.
Modlitba: Desiatok ruženca.
Štvrtá hodina: Veľké príbehy Svätého písma
Cieľ:	
Spoznaj hlavné udalosti a zisti, ako sú
prepojené s Ježišom.
Tweety: 1.22, 1.23, 1.24, 1.25.
Urob:	
Prines si vlastné Sväté písmo a urob
súťaž v rýchlom vyhľadávaní textov.
Modlitba:	Modlite sa s textom Svätého písma
(pozri Tweet 3.8).

Piata hodina: Hriech a diabol
Cieľ:	
Uvedom si, aký vplyv má na nás hriech
prvých ľudí.
Tweety: 1.4, 1.42, 1.34, 1.35, 1.36.
Urob:	
Nakresli hriech (nemusí byť výhradne
tvoj vlastný).
Modlitba:	Adorácia pred Najsvätejšou oltárnou
sviatosťou: Ježišova láska verzus
hriech (pozri Tweet 3.14 a 4.13).
Šiesta hodina: Skutky
Dobrovoľne pomôžte v domove dôchodcov,
u sestier Matky Terezy alebo v inej charitatívnej
organizácii.
Siedma hodina: Veľký Boží plán
Cieľ:	
Spoznaj základy našej viery a to,
od čoho nás Boh zachránil.
Tweety: 1.26, 1.27, 1.28, 1.29.
Urob:	
Pozvi kňaza aspoň na jedno stretnutie
a porozprávajte sa s ním (pozri C.2).
Modlitba: Eucharistická adorácia a požehnanie.

Desiata hodina: Duch Svätý
a sviatosť birmovania
Cieľ:	
Ducha Svätého prijímame vo sviatosti
krstu a birmovania.
Tweety: 1.31, 1.32, 1.33, 3.36, 3.37, 3.34.
Urob:	
Napíš zoznam darov, ktoré si od Boha
žiadaš počas prijímania sviatosti birmovania, porovnaj ich s darmi Ducha
Svätého (pozri Tweet 1.32).
Modlitba: Modlitba k Duchu Svätému (pozri Tweet 3.9).
Jedenásta hodina: Odpustenie
Cieľ:	
Aj ty potrebuješ Božie odpustenie; uč
sa o milosrdenstve a hriechu.
Tweety: 4.12, 4.13, 4.14, 3.38, 3.39.
Urob:	
Napíš list Bohu, popros ho o odpustenie a priprav sa na spoveď.
Modlitba: Spoločná modlitba ruženca.
Dvanásta hodina: Modlitba
Táto hodina je ideálna na prijatie sviatosti zmierenia (pozri Prílohu 4).

Tím: Hodnotenie a utužovanie tímu

Sviatosť birmovania

Ôsma hodina: Sviatosti, liturgia a modlitba
Cieľ:	
Spoznaj sedem sviatostí; formy modlitby a liturgiu.
Tweety: 3.35, 3.24, 3.1, 3.2, 3.3, 3.12, 3.14.
Urob:	
Urob zoznam toho, čo sa učíš. Označ
to, čo sa ti páči, a to, čomu nerozumieš.
Modlitba: Korunka Božieho milosrdenstva.

Tím: Hodnotenie

Deviata hodina: Tvoje vlastné povolanie
Cieľ:
Tiež máš povolanie, zisti, ako ho nájsť.
Tweety: 3.50, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.50.
Urob:
Nakresli, ako budeš vyzerať o 20 rokov.
Modlitba:	Vzdávanie vďaky, spontánna modlitba
účastníkov.

Štrnásta hodina: Naša viera zhrnutá v Apoštolskom vyznaní viery
Napíš Apoštolské vyznanie viery na tabuľu alebo
veľký kus papiera. Popros všetkých, aby dali
zelenú bodku k riadkom, ktoré sa im páčia, červenú k tým, ktoré sa im nepáčia, a žltú k tým,
ktorým nerozumejú. To by ti malo zabezpečiť
dostatok materiálu na diskusiu! Ak je to možné,
stretnutie ukonči modlitbou vďaky a požehnaním
s Najsvätejšou sviatosťou.

Trinásta hodina: Zabavte sa
Zorganizuj oslavu pre všetkých, ktorí prijali
sviatosť birmovania. Premietni fotky zo slávnosti,
podeľte sa o svoje zážitky a užite si spoločný
čas. Ukonči stretnutie modlitbou vďaky, počas
ktorej môže kňaz požehnať birmovancov.
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T

áto príručka vysvetľuje kreatívne a odskúšané metódy používania knihy Tweetuj
s BOHOM (#TwGOD), ktorá sviežo a moderne odpovedá na otázky o viere. Program
zahŕňa knihu Tweetuj s BOHOM, aplikáciu, webovú stránku a ďalšie sociálne médiá. Prostredníctvom odpovedí na otázky vedúcich skupiniek a učiteľov z rôznych krajín pomáha príručka
maximalizovať potenciál tohto programu.
Príručka obsahuje:
•
•
•
•

inštrukcie na usporiadanie skupín rôznych vekových kategórií,
spôsoby, ako zahrnúť program do prípravy na prijatie sviatostí,
nápady pre budovanie dôvery a povzbudzovanie k aktívnej účasti,
tipy na organizovanie a plánovanie stretnutí.
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