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Jak přiblížit otázky, které se pojí s vírou, současné mladé generaci 
na internetu? V Česku odstartoval projekt Tweetuj s Bohem. 

 
„Je to vlastně jazykový překlad 
publikace Tweeting with God, česká 
podoba. A také k tomu bude sloužit 
kromě knihy česká aplikace, která 
bude pro mládež k dispozici na 
tabletech a smartphonech. Už to 
funguje v jiných zemích, jen jsme tomu 
dali českou podobu,“ odpovídá pro 
Český rozhlas Plus Mariusz Kuźniar, 
ředitel Katechetické sekce České 
biskupské konference.  
 

Podle Katechetické sekce České 
biskupské konference je projekt 
přenositelný i pro ČR. Jak celá 
myšlenka vznikla? Páter Michele 
Remery, původem Nizozemec, 
přišel s tímto projektem jako první. 
Postupně otázky, které získal od 
mladých lidí, přetvořil do publikace, 
která se později stala součástí on-

line prostředí jako Tweeting with God. Jak říká Mariusz Kuźniar, tak žádné 
téma pro něj nebylo tabu a podobně by tomu mělo být i u nás.  
 

Na sociálních sítích je hodně aktivní i papež František. Jeho twitterový účet 
patří k nejsledovanějším, jak připomíná Kuźniar.  
 

http://www.rozhlas.cz/_osoba/4300


 
 

Afroameričanka poprvé na americké bankovce  
Co dalšího se děje na sociálních sítích? Tubman nebo Harriet - právě tato 
dvě slova se velmi často objevují na Twitteru ve Spojených státech. 
Způsobily to plánované změny amerických dolarových bankovek, na kterých 
se vůbec poprvé objeví žena tmavé pleti - Harriet Tubmanová.  
 

Hodně Američanů to vítá jako skvělý krok - o Tubmanové mluví jako o 
hrdince. Na internetu a v názorových rubrikách je ale poměrně dost 
odmítavých reakcí. Kritici namítají hlavně to, že americké bankovky jsou 
často symbolem kapitalismu a ovládání jedněch lidí druhými. Proto se tam 
podle nich bojovnice proti otrokářství a obecně ženy nehodí. To ale odmítá 
americký ministr financí Jack Lew, který zařazení Tumbanové na bankovku 
oznámil.  
 



„Je to velký americký příběh, celý 
život byla negramotná, ale za 
záchranu druhých nasazovala 
vlastní život. Dokazuje, že když 
vám záleží na demokracii, naší 
zemi můžete změnit bez ohledu na 
to, z jakých poměrů pocházíte."  
 

Více o obou tématech se dozvíte při poslechu záznamu našeho vysílání.  
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