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Přílohy: 
 
1. Svědectví Jany Švecové: 
Jana Švecová (jana.svecovaa@gmail.com) 
Re: Prosba-o-svědectví 
Včera 17. 5. 2015, 20:12:46 
Komu: kulhaj13579@seznam.cz 
 
*Čím je pro mě facebook na mojí cestě víry? * 
 
Facebook využívám každý den. Je to pro mě hodně důležitý komunikační prostředek, 

a to z těchto důvodů: 
-k šíření informací, které považuji za smysluplné 
-k plánování (schůzek, událostí apod.) 
-k „osobním“ rozhovorům 
 
Můj prvotní záměr nebyl využívat ho k čistě „pastoračním“ účelům, ale když nad tím 

těm přemýšlím, napadá mě řada situací, kdy se to tak děje: 
1. Dávám na web informace o akcích farnosti – např. o setkání Taize. Díky tomu se 

na něj šla podívat jedna kamarádka a vrátila se velmi nadšená! Je to hodně aktivní žena, 
která dokáže na podobné akce zase namotivovat další lidi, facebook v tomto hrál 
důležitou roli. 

2. Přes facebook jsem začala řešit s jedním (poměrně cizím) známým dost hluboké 
otázky týkající se odpuštění, smyslu života, věrnosti. Věděl, že jsem věřící a nějak cítil 
potřebu se mnou o tom „mluvit“ Vzhledem k tomu, že je stejný introvert jako já, psaná 
forma je v tomto případě z jeho strany mnohem otevřenější, než kdybychom o tom 
mluvili osobně. V rozhovorech pokračujeme už několik měsíců. 

3. Já sama hledám přes FB podporu u kamarádky, která je hodně duchovně založená. 
Sice jiným směrem než já, ale přesto jsou pro mě některé její myšlenky hodně 
obohacující a inspirativní. Sama dává na svoji zeď hodně odkazů na duchovní témata a 
podle komentářů k nim je vidět, že to lidi zajímá a reagují na to. 

4. Pracuji v nízkoprahovém klubu pro mládež. Kolegyně, která má na starost 
hudebnu, se svými mládežníky založila chatovou skupinu „Chválisti“ - dávají si tam 
odkazy na křesťanské chvály, které se v hudebně chtějí učit + vzájemně se povzbuzují 
ve víře (kluci z nízkoprahu začali navštěvovat církev Milost, takže je to pro ně teď 
důležité téma). 

 
Jana Švecová 
 
2. Svědectví Ludmily Křivancové: 
Ludmila Křivancová (l.krivancova@centrum.cz) 
Re: FB 
Dnes 21. 5. 2015, 16:30:32 
Komu: kulhaj13579@seznam.cz 
 
Milý Jendo, 
  
posílám svůj postřeh. 
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 Křesťan v kyberprostoru 
  
Mám profil na FB a na Signálech. Ale nejdůležitější je pro mě komunikace přes mail. 

Před dvěma lety jsem prožila epizodu bipolární poruchy, kdy jsem měla i náboženské 
bludy. Jen těžko jsem hledala kněze, který by mě pochopil a ujal se mě. Tenkrát jsem 
našla kněze, kterého sice znám osobně, ale byl ochotný si se mnou psát a radit mi, co a 
jak. Bylo to nenahraditelné. Umím si docela dobře představit takové „dálkové duchovní 
vedení po sítě“, ale s tím, že bychom se několikrát do roka sešli k osobnímu setkání. 

 
Na Signálech mám svůj blog, kde se můžu dělit o své názory. Nejvíce na FB 

používám chat. Můžu tak být v kontaktu i s lidmi, které mám ráda, a jsou daleko. 
Sleduji na web vira.cz, pravidelně si před internet objednávám knížky na ikarmel.cz. 
Cenné je, že můžeme jak na FB, tak na Signálech, sdílet pozvánky na různé bohulibé 
akce. Jsem fanynkou např. hospiců. Díky webovým stránkám jsem poznala třeba mladé 
jezuity, se kterými si píšu. 

 
Nejvíce ale oceňuju rychlost mailové komunikace, díky které můžu udržovat 

kontakty s mnoha přáteli. 
 
Ludmila Křivancová 
 


