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Autorom netradičného projektu s názvom Tweetuj s Bohom je 
holandský kňaz Michel Remery. Cieľom projektu je pomôcť nielen 
mladým ľuďom získať odpovede na otázky o viere a tajomstve Boha 
prostredníctvom aplikácie pre Android aj iPhone, webovej stránky a 
takisto knihy. 

Najnovšia publikácia sa volá Manuál tweetovania s Bohom a nadväzuje na 
prvú knihu s názvom zhodným s celým projektom, Tweetuj s Bohom. 
Motiváciou pre neho bolo stretnutie s osemsto mladými z jednej diecézy 
v Anglicku, kde otec Michel zistil, že mladí majú často spoločné tie isté 



pochybnosti o príbehu stvorenia, o Božej láske či o tom, ako sa dá naučiť 
modliť sa. Preto si stanovil za cieľ odpovedať na otázky mladých maximálne 
v stoštyridsiatich znakoch, lebo toľko ich obsahuje priemerný „tvít“. Sám 
k tomu hovorí toto: „Twitter je trochu symbolický tým, že jeho odkazy sú 

veľmi krátke. Tak aj my chceme dať stručné odpovede na hlboké otázky.“  

„Dalo by sa na to pozerať ako na skladačku, puzzle. Keď vysypete kúsky zo 
škatule, je v tom chaos. No keď sa pustíte skladať to puzzle, kúsok po kúsku, 
jeden ide sem, iný tam, začína sa vám pomaly črtať obrázok.“ Tak aj tieto 
krátke „tvíty“ chcú ľuďom pomôcť vidieť celý obraz ich viery. 

Druhý diel knihy vychádza preto, aby sa mohol tento projekt začať používať 
aj na iných platformách, napríklad na mládežníckych stretkách alebo 
u birmovancov. Kniha je momentálne dostupná v dvadsiatich jazykoch 
a budú pribúdať. V Čechách onedlho vyjde Tweetuj s Bohom vo 
vydavateľstve Paulínky a každej téme v nej bude venovaná dvojstránka. 
Spektrum tém je naozaj široké, od politiky a ekonomiky cez životné 
prostredie k histórii kresťanstva. Tiež bude obsahovať odkazy na YOUCAT, 
katechizmus mladých, a mala by sa stať súčasťou duchovnej prípravy na 
Svetové dni mládeže v  Krakove, ktoré sa budú konať tohto roku od 25. do 
31. júla. 

Otca Remeryho môžete sledovať a klásť mu otázky na Twitteri 
na @DonMichelRemery. 
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Snímka: http://transeo.com.au/  
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