Milí přátelé,
přinášíme vám aktuální informace o multižánrovém křesťanském Festivalu UNITED, který se uskuteční 22. – 24.
srpna 2013 ve Vsetíně. Festival UNITED je pořádán pro mladé věřící a jejich nevěřící přátele. Program tvoří
koncerty zahraničních i domácích hudebních skupin, semináře, divadla, filmy, sporty a společná ranní a večerní
setkání. Je zde také čas a prostor pro modlitby a možnost křesťanského poradenství.
Zaměření UNITED jsou vyjádřena ve zkratce 3P. Kristem PROPOJENI, PROMĚNĚNI A POVOLÁNI. Modlíme se za
to, aby se účastníci z festivalu vraceli do svých rodin, tříd, zaměstnání a církví: Propojeni – měli novou úctu a
respekt k dalším věřícím. Proměněni – setkali se na festivalu s živým Bohem, který nadále mění jejich životy.
Povoláni – přistupovali k životu a ke službě druhým tvořivě, aktivně a zodpovědně.
Ohlédnutí za minulým ročníkem
Jako organizátoři jsme byli z minulého ročníku opravdu nadšeni. Většina účastníků hodnotila festival velmi
kladně. Slyšeli jsme o mnohých rozhodnutí pro víru a cestu za Pánem Bohem a o řešení těžkých životních otázek
a zápasů. Přáli jsme si minulý ročník posunout zase o kousek dál. Chtěli jsme mít více dobrovolníků, udělat
přípravu pro duchovní poradce a modlitebníky, mít další pódium na náměstí a semináře zdarma pro veřejnost,
chtěli jsme pozvat více nevěřících přátel, udělat novou vizualizaci a projekci hlavní scény, lépe propracovat
dramaturgii hlavních společných programů, pracovat s předstihem a nebýt tak vyčerpaní. To vše se díky Boží
milosti a moci i přes naše nedostatky až neskutečně podařilo. Festival navštívilo více než 2 200 osob včetně 250
sloužících a 200 účinkujících.
Téma letošního UNITED
Každý rok s poradním týmem festivalu, ve kterém jsou lidé z většiny církví naší země, hledáme aktuální téma.
Letos jde o téma JEDEN ŽIVOT jako jedna tvář, dar a příležitost. Jeden život jako tvář – mít jednu tvář
v duchovním i v občanském životě. Život jako dar – dar Ježíše Krista, skrze kterého získáváme nový život. Máme
jen jeden život jako příležitost, abychom skrze své povolání a obdarování sloužili Pánu Bohu a lidem.

Těšíme se, co všechno ten letošní ročník přinese
za realizační a poradní tým vás zdraví
Petr Húšť a Ondřej Hurta – organizátoři Festivalu UNITED

