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VÝZVA K MODLITBĚ ZA KŘESŤANSKÉ FESTIVALY V ROCE 2012
Vážení duchovní představitelé,
Vážení vedoucí církevních sborů,
Vážené sestry a bratři,
Vážení přátelé.
V roce 2010 začalo v České republice působit dobrovolné neformální sdružení nesoucí název
Aliance křesťanských festivalů. Jeho cílem je na bázi praktické ekumenické spolupráce
sdružit organizátory křesťanských hudebních festivalů a podobných akcí za účelem vzájemné
pomoci a podpory s obecnými organizačními záležitostmi, propagací, naplňováním cílů a vizí
festivalů, a udržením duchovního základu. Aliance by měla být prostorem, ve kterém se
budou předávat zkušenosti, znalosti, doporučení a nápady, prostorem, kde se budou
sjednocovat ideje, vytvářet sítě spolupráce a vznikat přátelské vazby.
Všechny jmenované možnosti spolupráce se propojují ve vizi, kterou se chce Aliance
prezentovat:

Prostřednictvím společenství hudebníků na pódiu,
organizátorů a lidí kolem pódia
předáváme poselství křesťanství.
Jednou z prvních společných aktivit, které letos spatřují světlo světa, je MODLITBA ZA
KŘESŤANSKÉ FESTIVALY V ROCE 2012. Naší snahou je, aby se pokud možno v jeden den na
nedělních bohoslužbách jak katolická tak nekatolická společenství modlila za zdar a
smysluplnost křesťanských hudebních akcí v tomto roce. Většina našich členů si klade jako
nejdůležitější důvod pořádání své akce evangelizaci nebo podporu mladých ve vytrvání ve
víře, což je další důvod, proč jsme přesvědčeni o tom, že by se za cíle křesťanských festivalů
mohli modlit i lidé, kteří třeba na takové akce nikdy nepůjdou.
Protože je velmi složité najít v rámci několika církví vhodný den a vhodnou formu modlitby,
rozhodli jsme se, že oslovíme různé církevní představitele, zástupce farností, společenství,
sborů, komunit a požádáme o spolupráci v podpoře této myšlenky. Chtěli bychom, aby se
v neděli 25. 3. 2012 nebo v jiný blízký den přidali farnosti, společenství a sbory k naší výzvě a
na bohoslužbách společně prosily za budoucí výsledky festivalů. Formu a způsob provedení
modlitby bychom nechali na celebrantech a kazatelích těchto bohoslužeb.

Pokud Vás naše výzva oslovila, žádáme Vás, abyste se ke společné modlitbě připojili podle
svých možností a schopností, případně abyste ze své pozice pomohli výzvu šířit nebo ji
podpořili svým jménem.
Zde nabízíme formulaci přímluvné modlitby:
Pane Ježíši, prosíme tě o lásku, moudrost a sílu pro pořadatele křesťanských festivalů,
prosíme tě také o to, aby se jejich snaha odrazila v srdcích, myslích a činech účastníků a
přerostla do pevné křesťanské víry, jejímž středem je tvá oběť na kříži a dar vykoupení.
Věříme, že společná modlitba může pomoci nejen našim akcím, ale zejména celému
křesťanskému společenství v naší zemi. Aktuality a další informace nejen o výzvě naleznete i
na internetových stránkách www.aliancefestivalu.cz.
Děkujeme Vám předem za Vaši snahu podpořit naši výzvu, s důvěrou, že ji zcela nezatratíte a
naleznete způsob, jak nám v naší snaze pomoci.
Se srdečným pozdravem za Alianci křesťanských festivalů
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Členové Aliance křesťanských festivalů pro rok 2012

Dny dobrých zpráv – Praha
Festival pod věží – Zlín
Festival Za zdí – Horní Branná
Hradní tóny – Brumov – Bylnice
Jesus Break – Králíky
Klášterfest – Kutná Hora
Náměšťfest – Náměšť nad Oslavou
Otevřeno – Jimramov
Pils Alive – Plzeň
SAM – Orlová

Sheepfest – Hradec Králové
Slezská lilie – Ostrava
Springfest – Rokytnice nad Jizerou
Svatý Jan session – Frýdek – Místek
Try & Play – Kraslice
United – Vsetín
Vox – Praha
Worship.cz – Brno
XcamP – Smilovice

