Svět médií a internetu (jak k němu přistupovat)
Úvod:







Přichystat jídlo a pití (ještě před začátkem)
Donést svíčku, u které bychom se mohli modlit
Po příchodu všech, uděláme kolečko, během kterého každý řekne, co zažil za uplynulý
týden (cca 1-2 minuty na každého)
Poté modlitba v kapli (u nás ve farnosti je hned naproti společenské místnosti) –
někdo, kdo bude určen, povede modlitbu a píseň na začátek „Immanuel“ na závěr
„Hledám tvoji tvář“
Po modlitbě se přesuneme zpět do společenské místnosti, kde seznámím kamarády
s dnešním tématem

Téma:
V dnešním světě je velice těžké zůstat, jak se říká, „sám sebou“. Všechno je velice zrychlené,
přátelství není to, co bývalo, jsme neupřímní a mnohdy neumíme s ostatními komunikovat
jinak než přes internet. Když si zapneme televizi, abychom se podívali na nějaký film,
vyrušují nás stále nějaké reklamy, které i když si to neuvědomujeme, působí na naše
podvědomí. Je možné se tomu vůbec vyhnout? Jestliže v dnešní době nemáme televizi, do
jisté míry nás to svazuje, ale dá se to zvládnout i bez ní. Ale bez počítače? To už je jiná věc a
myslím si, že to bez počítače dnes nejde. Ale i tak většina mladých lidí nepoužívá počítač
kvůli práci, ale hlavně kvůli zábavě. Skoro všichni máme FB a jsme na něm určitým
způsobem fixováni. Místo toho, abychom správně plnili své povinnosti, strávíme polovinu
svého volného času projížděním si různých stránek, či jenom novinek na FB. Ale vše se
netýká pouze FB. I když si zařídíme obyčejný mail i tak se nevyhneme reklamě a jsme jí stále
bombardováni. I při obyčejné jízdě tramvají jsme zahlcováni velkou sérií reklam, které buď
jezdí na tramvaji, nebo v tramvaji. Reklamy a média na nás dnes číhají na každém kroku a
ovlivňují nás tak, že si to někdy ani neuvědomujeme. Vždyť vše, co se dozvídáme, buď o
politické, či celkově světové sféře nám zprostředkovávají média a nelze na první pohled
rozeznat, zda nám podávají pravdivou informaci, či zda si ji přizpůsobí tak, aby uměla
zaujmout, ale k pravdě už měla daleko. Není možné se vyhnout vlivu médií a reklam. Jak
k nim tedy máme přistupovat? Rozhodně je nemusíme zavrhovat. Dle mého názoru, když se
budeme snažit mít pořádek ve svém životě (budeme si prověřovat informace a ne jen slepě
věřit) a budeme důvěřovat Bohu, nebudeme tak snadno zranitelní vůči reklamám. Nebudeme
tak lehce podléhat drtivé síle dnešního komerčního světa, jehož cílem není rozdávat lásku, ale
dosáhnout co největšího zisku. I tak to bude zřejmě těžké, ale vždyť sám Ježíš Kristus říká „Já
jsem ta cesta, pravda a život“ (Jan 14,6), jestliže se tedy budeme snažit žít s Kristem, budeme
žít v pravdě.
Diskuze:


Otázky do diskuze
o Jak často jsem na internetu?
o Používám FB? Jak velkou část dne jsem na FB? Dokážu se bez něj obejít?

o Když se koukám v televizi na film a naskočí mi tam reklama, sleduji ji anebo
dělám v pauze něco jiného?
o Ovlivnila mě někdy reklama v nákupu nějakého předmětu?
o Dokážu komunikovat s lidmi „tváří v tvář“ anebo pouze přes internet? Kolikrát
jsem za minulý týden komunikoval s lidmi osobně?
o Zachovávám si ve světě internetu nějaké soukromí?
o Myslím si, že mě nějak internet či média nějak ovlivňují?
Modlitba: Pane Bože, prosím tě za nás zde přítomné, ať jsme schopni více času věnovat
důležitějším a potřebnějším věcem, než je brouzdání po internetu a zabývání se
malichernostmi. Prosíme tě, pomoz nám budovat a udržovat naše vztahy na upřímné lásce,
kde budeš uprostřed všeho ty, a ne na lži a přetvářce. Prosíme tě, pomáhej nám rozeznávat, co
je správné a co ne. Pomáhej nám rozdávat tvou lásku a radost dál a tím měnit i náš svět.
(„Přijď, Duchu svatý, k nám“)
Hra: Na odreagování si zahrajeme společenskou hru „Dobble“.
Vyhodnocení: Objede se kruh, během kterého každý řekne, co mu toto spolčo přineslo
(postřehy a námitky). Pokud je přítomen kněz, jáhen nebo řádová sestra, řekne oficiální názor
církve na tuto problematiku.
Informace o dalším spolču: Další spolčo bude opět v úterý v 18.30 do 20.00. Na příští spolčo
si přichystá určená osoba program na téma „Náš vlastní žal, neuskutečněné sny, zlomené
srdce, zlo ve světě. Je za to zodpovědný Bůh?“
Modlitba na závěr:
Do kruhu se pošle svíčka a jedou se tři kruhy. Při prvním kruhu vyřkneme své díky, při
druhém poprosíme o odpuštění, zamýšlíme se nad tím, co se nám nepovedlo, za co bychom
chtěli požádat o odpuštění. Při posledním říkáme své prosby. Ten, co nechce říkat své díky,
odpusť, či prosím nahlas, si vezme svíčku (v tu chvíli, kdy je na řadě) a svou modlitbu si
řekne v duchu a ukončí to pouze svým „díky tobě Pane“, „odpusť nám Pane“ či „prosíme tě
Pane“. Po ukončení všech okruhů dá přítomný kněz své požehnání. Podle času buď ještě
zazpíváme nějaké písně, nebo půjdeme domů.

