UNITED online
Tento rok se nemůže festival UNITED konat tak, jak jsme zvyklí. Ale UNITED není jen festival – setkání lidí během tří
festivalových dnů. Je to něco víc. UNITED je společenství lidí, kteří touží být Kristem propojeni, proměněni a povoláni.
Pojďme teď spolu vykročit za hranice festivalu. Pojďme vytvořit něco nového – UNITED online. UNITED online, který
bude nejen ve Vsetíně, ale i ve tvém městě, ve tvé farnosti.
Zveme ke sledování vysílání a ke společným akcím, kde můžete UNITED online využít jako část programu:
UNITED online 21. - 22. 8. 2020
- živě přenášené večerní programy
- interaktivní program
- Face2face
- svědectví
- UNITED Dance
- semináře
- online poradenství a modlitby
Bude vysíláno přes TV NOE, facebook.com/festivalunited.cz, youtube.com/festivalunited
Řečníci: Pavel Šupol a Michal Apetauer (hlavní programy), Pavel Hošek, Kateřina Lachmanová, Ondřej Szturc
(semináře).
Kapely: Timothy, Lamačské chvály, Adonai, Lévi a zahraniční host Martin Smith!
Další program: UNITED Dance, rozhovory s účinkujícími, živé vstupy z měst z akcí UNITED společně.
Orientační časy: pátek 18:30 – 21:30 hlavní program. Sobota 13:00 – 17:30 bloky seminářů, živé vstupy z míst
UNITED společně, rozhovory. Sobota 19:00 – 21:30 hlavní večerní program.
VÝZVA PRO MLÁDEŽE
Pokud se nechcete dívat sami, přijměte naši výzvu ke společnému sledování programu UNITED. Jelikož věříme, že
společenství lidí je důležité, přijde nám škoda, aby lidé sledovali tento program sami. Pracujeme na tom, aby vzniklo
co nejvíce projekčních míst, na kterých se lidé sejdou, pustí si UNITED online, dají si kávu, čaj nebo večeři a budou
spolu. UNITED online je skvělou příležitostí pro budování společenství a nabídne kvalitní program, který může pomoci
v růstu křesťanům a v poznávání Pána Boha hledajícím.
Chceme se Vás zeptat, zda se můžete přidat a vytvořit projekční místo pro lidi z Vaší církve a jejich přátele. Pokud ano,
učiňte následující kroky:
–

Kontaktujte své přátele.

–

Najděte místnost.

–

Zařiďte projekci.

–

Pozvěte známé z okolí, mládeže, školy či práce.

–

Vytvořte UNITED online ve svém městě.

Matyáš Ildža (matyas.ildza@festivalunited.cz) rád odpoví na vaše dotazy a zaznačí vaše společné sledování do mapy
na www.festivalunited.cz. Pojďme pokrýt Českou republiku, UNITED může proběhnout intenzivněji než obvykle!

