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Já si ani nevzpomínám, už jsem starší Kdo říkal, že to zvládám? (smích) Já věřím, 
ročník J. Myslím, že jich bylo sedm a že nejdůležitější je to, do čeho nás Pán Bůh 
některé byly Live, takže se některé písně konkrétně volá, a zjistit, co je moje povolání. 
opakovaly. Nejtěžší je to poslední... už ho Často se modlím, když ostatní spí, a 
děláme třetí rok. Je pravda, že máme hodně hledám, co Bůh po mně chce. A I když se 
služeb, tak to jde pomalu. Ale už je na cestě někdy nechám zatáhnout do služby, která 
a blíží se jeho vydání. není pro mě, Bůh tyhle věci ukazuje a 

napravuje.
Pamatuješ si na první písničku, kterou jsi 
složil? Věděl jsi vždycky, že chceš chválit Boha 

hudbou, případně mít vlastní chválicí 
Rozhodně – “Jsi mojou skrýšou v čase kapelu nebo si byl spíše ten “kariérní 
búrok, keď nemám síl”  to je motto mého typ”?
života. Když mám pocit, že nestíhám a 
nemám sil, tak Bůh je mojí skrýší. Přesně si Ne, nevěděl. Já jsem introvert, takže jsem 
vzpomínám, kdy a jak jsem ji složil a jaké nikdy nesnil o založení kapely a o velkých 
důvody mě k tomu tehdy vedly. podiích.

Ale Bůh nám otevřel tuto cestu, abychom 
Jako jedna z vůdčích osobností Mládeže začali službu s mladými lidmi, a z toho 
pre Krista máš spoustu další práce i vznikla kapela, klubová služba a dál se to 
mimo kapelu. Jak to zvládáš? rozrůstalo do Mládeže pre Krista, 

–

Marián Lipovský o Timothy, “o těch, kteří uctívají Boha”
TIMOTHY (SK) Slovenská kapela Timothy je opravdovou veličinou žánru chval a 
uctívání, a to nejen u našich bratrů-sousedů. Má za sebou už pěknou řádku 
vystoupení na různých akcích v České republice. Na Slovensku se Timothy 
prezentují nejen na pódiích, ale možná ještě více za nimi. Frontman kapely Marián 
Lipovský je vůdčí osobností hnutí Mládež pre Krista, potažmo festivalu Campfest, 
který je v současnosti největším křesťanským festivalem na Slovensku se slušnou, 
několikaletou tradicí.

Tomáš Sedláček je hlavním 
makroekonomickým stratégem 
Československé obchodní banky. 
Působil jako poradce ex-prezidenta 
Václava Havla a v letech 2004–2005 
jako poradce ministra financí. 
Přednáší filosofii, ekonomii a dějiny 
ekonomických teorií a aktuality na 
Univerzitě Karlově. Hostuje i na 
dalších univerzitách a je stipendistou 
Yale University. Ze všeho nejraději 
jezdí na kole (podle něj nejrychlejší 
dopravní prostředek v centru Prahy) 
a rád lyžuje. 
Tématem semináře Tomáše 
Sedláčka bude krize – a to nejen 
ekonomická, ale také krize 
společnosti. 

Tým hudebníků z apoštolského 
sboru Bratislava City Church 
vystoupí na festivalu během 
pátečního hlavního programu. 
Kromě vedení chval ve svém 
domácím sboru je můžete 
zahlédnout na akcích a festivalech 
po celém Slovensku a v České 
republice. BCC Worship, který 
nedávno vydal své nové CD “O 
Tebe snívam”, vyniká především 
skvělou pěveckou úrovní – v řadách 
zpěváků najdete např. Viliama 
Šandóra (ex Vždy@Všade) nebo 
finalistu Československé Superstar 
Denise Lacha.  

Vystoupení mima světového formátu 
můžete shlédnout během festivalu 
několikrát. Jeho vystoupení jsou 
vážná a dechberoucí, ale i humorná 
až brečíte smíchy. V pátek a 
v sobotu můžete navštívit 
pantomimický seminář s názvem 
“Dotkni se ticha”, a dozvědět se tak 
něco více o pantomimě a 
o samotném umělci. 

V čele této polské kapely stojí už od 
jejího vzniku v roce 1997 holandský 
misionář a zpěvák Martijn Krale. Už 
na svém debutovém CD Mine (2000) 
si Frühstück střihli krásnou cover 
verzi skladby One of Us od Joan 
Osbourne, kde na – v rámci této 
písně stále kladenou – neodbytnou 
otázku „What if God was one of 
us?“(Co kdyby Bůh byl jedním z 
nás?) poskytli vcelku troufale 
správnou odpověď. Tihle kluci určitě 
patří k tomu nejlepšímu, co můžeme 
na polské křesťanské hudební scéně 
nalézt. Nadto jim právě vychází 
zbrusu nová deska s názvem QUIET. 
Na jejich koncert se tedy můžete 
začít těšit už teď!
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Petr Húšť, ředitel Festivalu UNITED je 
ženatý, má 5 dětí, pracuje jako metodik pro 
práci s mládeží v Křesťanských sborech, ale 
málokdo o něm ví, že je vyučený kovářem. 
Po dokončení střední školy v oboru 
marketing a management nastoupil do 
programu KAM stáž, kde později pracoval 
dalších 7 let. Má rád sladké, dobrou whisky 
a šťavnaté maso, v zimě sjezdové lyžování 
a v létě canoeing. Nejlépe si odpočine v 
přírodě nebo při poslechu dobré hudby. 

V čem je druhý ročník Festivalu UNITED 
jiný než ten předchozí?
Je v něčem jiný a v něčem stejný. Minulý 
ročník se nám vydařil, proto bychom chtěli 
na tuto tradici navázat a přeju si, aby byl 
stejně dobrý jako ten předchozí. Mezi 
novinky patří open-air scéna na Dolním 
náměstí, která je spolu se všemi semináři 
zdarma. Posílili jsme i zázemí festivalu, 
máme více dobrovolníků a více duchovních 
poradců.

Co pro tebe osobně znamená motto 
festivalu “Dotknout se neviditelného”?
Pro mě je poznání Boha určitým tajemstvím, 
ne všechny věci víme a ne všechny věci 
vidíme. Musíme hledat a zkoumat a spíše 
tomu věříme. Na druhou stranu “dotknout 
se” pro mě znamená, že setkání s Bohem 
může mít zcela konkrétní a hmatatelný 
dopad v našem životě. 

Jaká jsou tvoje očekávání od festivalu?
Já očekávám hodně a proto ne konkrétně. 
To co si myslíme, že  bude dobré, ne vždy je 
dobré a naopak. Já osobně se moc těším na 
kapelu Bluetree, na polské Früshtuck, kteří 
jsou sice tvrdší, ale zato profesionální a v 
neposlední řadě na živelné Four Kornerz. 
Jsem nadšený, že pozvání přijal i Carlos 
Martínez, mim světového formátu. Těším se 
na atmosféru a vyčerpání... i když to zní 
zvláštně, někdy díky vyčerpání vypustíme a 
začneme Boha vnímat z úplně nového úhlu.

Co bys popřál letošním účastníkům?
Ať si neskutečně užijí pestrého společenství 
i programu, aby se Boha mohli dotknout a 
On jich. Bůh není nenormální a když k nám 
mluví, je to něco normálního a má to zcela 
hmatatelný dopad v našich životech.

Těším se na atmosféru a vyčerpání

Campfestu a seminářů na ranči 
Králova Lehota. Navzdory tomu, že 
jsme neprofesionální, si to Pán Bůh 
vede a pořád všechno funguje a běží, 
což mě nepřestává udivovat .

Máš nějaký životní sen?

Mám sen, aby mě manželka měla 
pořád ráda a já ji, aby naše děti šly za 
Bohem celým srdcem. Co se týká 
služby, tak nechci, aby to byla nějaká 
naše kariéra, ale naplnění Božího 
povolání. Věřím tomu, že Bůh dává 
požehnání každému, kdo slouží tam, 
kde má.

Máš nějaká očekávání od letošního 
ročníku Festivalu UNITED?

Tím, že je UNITED velmi blízký 
Campfestu, tak mám stejná očekávání. 
To první je probuzení – když mladí lidé 
sní Boží sny, může dát 
probuzení. Toužíme spolupracovat a 
pomáhat si navzájem. Je to taky o 
určité motivaci a mobilizaci lidí, aby 
dělali Boží věci a aby je dělali jeho 
způsobem. Mám rád verš z jednoho 
žalmu “tam, kde jsou bratři v jednotě, 
Bůh přikázal požehnání”.

Co bys vzkázal účastníkům 
festivalu?

Že není nic důležitějšího než Bůh. Přeji 
jim, aby jejich největší touha byl Pán 
Bůh sám. Tam, kde Kristus kraluje, je 
svoboda, radost, pokoj a všechno, co v 
životě potřebují. Ostatní je jen takový 
odvar. Ať můžou prožívat jeho 
přítomnost každý den a v každém 
okamžiku jejich života.

J

Pán Bůh 

jsme tu pro vás, abychom vám 
pomohli zorientovat se v množství 
koncertů, seminářů a dalších 
představení, která UNITED 
nabízí. Náš tým, složený z pěti 
ochotných členů, se Vám bude 
snažit poskytovat zajímavé 
postřehy ze zákulisí, z řad 
organizátorů a vás, účastníků. 
Doufáme, že si festival náležitě 
užijete a ve volné chvíli sáhnete 
po Festivalových novinách J.

Naši milí UNITED čtenáři,

BCC Worship 
koncert, pátek 
hlavní program od 19:00 
 

Mottem letošního Festivalu UNITED je 
“Dotknout se neviditelného”. Co to pro 
tebe osobně znamená, co si pod tím 
představuješ?

Pro mě to znamená jednu základní věc. 
Mám rád festivaly a rád na ně jezdím, ale 
bez Boží přítomnosti to pro mě ztrácí smysl. 
Nedávno jsem slyšel jednu píseň, která se 
mě velmi dotkla a tam se zpívá: “prosím 
pomož nám mluvit a jednat tak, jako kdyby 
jsi tu byl”. Ale my Boha nevidíme a proto s 
ním občas nepočítáme a neřešíme, že On 
je s námi. Pro mě je nejpodstatnější, že i 
když je Bůh neviditelný, je stále přítomný a 
mění lidské životy.

Máte s kapelou nějakou vizi?

Naše kapela nese název Timothy, což 
v překladu znamená “Ti, kteří uctívají Boha”. 
A to je naše nasměrování, chceme, aby byl 
Bůh neustále v našem středu. Další takovou 
touhu prožíváme, když hrajeme a zpíváme 
chvály, toužíme po tom, aby Bůh přiložil 
svoji ruku a konal zázraky a divy mezi lidmi.

Kolik alb jste už vydali? Vzpomeneš si, 
které vám dalo nejvíce práce?

Krize společnosti 
seminář, sobota (14:00) 
 

Carlos Martínez 
účinkuje během celého festivalu, 
seminář “Dotkni se ticha” 
pátek a sobota (12:30) 

Frühstück 
pátek (22:15) 
 

Nenechte si ujít 
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Vaše příběhy

Festivalové noviny, pátek 24.8.2012, dodržujte pitný režim, Ztráty a nálezy na Informacích. VSETÍN 23.-26. SRPNA 2012

víry v Boha a následování Krista se tak skrývá za slovy "hlavně buďme vděční". Tématem letošního Festivalu 
vždycky pohybujeme v prostoru, kdy to Pochopitelně vděčnost je základem, ale UNITED je "Dotknout se 
definitivní rozhodnutí je nakonec věcí od tohoto základu chci jít dál. Dotýkat se neviditelného". Co to pro Vás 
rizika a důvěry či nedůvěry v Boha. Je neviditelného znamená být v kontaktu osobně znamená? 
tedy stále neviditelný, často ovšem máme s nemocnější bytostí ve vesmíru a díky ní 
pocit, že jsme se právě navzájem dotkli, se v dobrém slova smyslu nespokojit se Roman: Líbí se mi to, protože to dobře 
on nás nebo my jeho... stávajícím stavem věcí. Třeba s tím, že vystihuje dobrodružství, které jako věřící 
 v mém městě je jen promile křesťanů. prožíváme. Pán Bůh má přece zvláštní 
David: Žít nejen tak, abych přežil, ale Znamená to pro mě možnost řešit věci, zálibu v tom, posílat nám rozmanitá 
abych díky Boží moci posouval dopředu které mě svírají a zároveň se těmito věcmi znamení a vzkazy, které ovšem nikdy 
život svůj i životy lidí, které vedu. Obávám nenechat sevřít úplně.nejsou důkazem a zárukou. Ve věcech 
se jisté poraženecké mentality, která se pokračování na další straně... 

Roman Mazur se narodil v roce 1974 v Českém Těšíně do 
naprosto běžné, tedy nekřesťanské české rodiny. Obrácení k Bohu 
prožil až v časech dospívání pod vlivem tamější skupiny 
evangelické mládeže. 
Spoluvedl různé pracovní skupiny pro práci s mládeží. Vystudoval 
evangelickou Biblickou a misijní školu v Hradci Králové a 
Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy. Pracoval jako 
kazatel Českobratrské církve evangelické v Ostravě (1996 – 
2006). Nyní je farářem v Praze 8 – Libni (od 2006) a seniorem 
Pražského seniorátu ČCE (od 2009).
Má ženu Aničku a tři děti: Janu (17), Davida (15) a Magdalénu (7). 
Jeho koníčky jsou cyklistika, plavání, stolní a počítačové hry. 

David Novák 16 let pracoval jako celocírkevní pracovník s 
mládeží v CB, v současné době pracuje jako evangelista CB a 
vede nově založený sbor v Praze. Učil na několika středních 
školách. 18 let se věnuje misii skrze outdoor v organizaci Atleti 
v Akci. Je autorem několika knih a mnoha článků v 
nejrůznějších křesťanských periodikách. Vystudoval Fakultu 
humanitních studií na UK a IBTS, má dva syny (7 a 10 let). 
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Letos jsem sloužil jako dobrovolník na vane. Že ta černota a tma je moje 
slovesnkém festivalu Campfest. Přijel zatvrzelost a uzavřenost vůči Bohu. 
jsem tam s tím, že chci víc poznat Boha. Najednou mi došlo, že Bůh je všude 
Sice jsem ho znal už dlouho, ale měl kolem mě, že je jako vítr, který nevidíme, 
jsem tak nějak zatvrzelé srdce a nepustil ale můžeme ho cítit. Že je neustále nad 
jsem ho k sobě úplně. Modlil jsem se za námi. Nade mnou.
to, ale prostě to nešlo. Asi třetí večer Dominik, 17
jsem během chval prožil silnou 
přítomnost Ducha svatého. Šel jsem 
ven, abych mohl být sám a soustředit se 
na Něj, jenže najednou to bylo pryč. Ten 
prožitek, který před chvílí přišel najednou 
zmizel a já si říkal - kde je chyba? Co se 
stalo? Šel jsem si sednou k ohništi a po 
chvíli za mnou přišel kamarád, jestli se 
za mě může modlit.. Vím, že ho tehdy 
povolal Duch svatý, že nepřišel jen tak 
sám od sebe. Během následujících dnů 
se za mě modlilo i více lidí a kromě toho 
mi onen kamarád přišel říct obraz, který 
měla jedna modlitebnice. Viděla mě 
uprostřed místnosti obehnané kolem 
dokola černou látkou, se zavřenými a 
zakrytými okny. Věděl jsem, odkud vítr 

co už jsem zažila mockrát, že mi to nic 
nového nepřinese… už na prvním 
stanovišti jsem ale zjistila, že jsem se 
spletla. Bůh ke mně začal hned na 
začátku mluvit a to zcela konkrétně 
k jednomu mému problému, který jsem 
řešila už dlouho. S postupováním po 
dalších stanovištích mi Bůh jenom 

Když ve středu večer na dobrovolnických potvrzoval svoji přítomnost, ukazoval mi 
přípravách padla výzva, jestli nechceme na věci, které jsem potřebovala vidět a 
přispět do novin svým svědectvím, říkala hlavně mi dodával jistotu, že je ve všem 
jsem si, že se mi asi moc nechce, že není se mnou.. Tento problém jsem řešila 
čas apod. Když se mě ve čtvrtek opravdu dlouho, ale bylo to spíš jen o 
dopoledne ale holky zeptaly znovu, tom, že jsem o něm věděla, ale nic moc 
naprosto spontánně a bez zábran jsem extra jsem pro jeho vyřešení nedělala.. po 
řekla, že ano. Během dobrovolnických cestě Labyrintem mi došlo, že se sám 
příprav jsme měli poslední večer nevyřeší, že pro to taky budu muset 
procházet „cestu Labyrintem“, který se udělat něco já. A to, že mě Bůh ujistil, že 
skládal z 5 stanovišť, na každém byla je v tom se mnou, pro mě bylo úžasné…
určitá životní oblast k zamyšlení a Aneta, 16
jednotlivé stanoviště na sebe navazovaly. 
Ještě než samotný Labyrint začal, jsem 
měla takové smíšené pocity - že nevím, 
co mi to dá, že to bude něco podobného, 

Když ve středu večer na 
dobrovolnických přípravách 

padla výzva, jestli nechceme přispět do novin svým svědectvím, říkala 
jsem si, že se mi asi moc nechce, že není čas apod. Když se mě ve čtvrtek 
dopoledne ale holky zeptaly znovu, naprosto spontánně a bez zábran jsem 
řekla, že ano. Během dobrovolnických příprav jsme měli poslední večer 
procházet „cestu Labyrintem“, který se skládal z 5 stanovišť, na každém 
byla určitá životní oblast k zamyšlení a jednotlivé stanoviště na sebe 
navazovaly. Ještě než samotný Labyrint začal, jsem měla takové smíšené 
pocity - že nevím, co mi to dá, že to bude něco podobného, co už jsem 
zažila mockrát, že mi to nic nového nepřinese… už na prvním stanovišti 
jsem ale zjistila, že jsem se spletla. Bůh ke mně začal hned na začátku 
mluvit a to zcela konkrétně k jednomu mému problému, který jsem řešila 
už dlouho. S postupováním po dalších stanovištích mi Bůh jenom 
potvrzoval svoji přítomnost, ukazoval mi na věci, které jsem potřebovala 
vidět a hlavně mi dodával jistotu, že je ve všem se mnou.. Tento problém 
jsem řešila opravdu dlouho, ale bylo to spíš jen o tom, že jsem o něm 
věděla, ale nic moc extra jsem pro jeho vyřešení nedělala.. po cestě 
Labyrintem mi došlo, že se sám nevyřeší, že pro to taky budu muset udělat 
něco já. A to, že mě Bůh ujistil, že je v tom se mnou, pro mě bylo úžasné…
Aneta, 16

Co si představuješ pod názvem 
Dotknout se neviditelného?

David Novák

Anketa
Judita, Příbram, 25 let
Setkat se s někým, něčím, co je 
neviditelné. S Bohem.

Karel, Vsetín, 43 let
Setkat se s Bohem, který 
nějakým způsobem jedná.

Marťa, Ostrava, 17 let
Zažít Boha, když nás obklopuje.Jean, Vsetín, 20 let

Setkat se s Bohem.

Daniel, Bystřice, 33 let
Když se lidé dotýkali Ježíše, přijímali od něj to, 
co potřebovali. Dotknout se neviditelného pro 
mě tedy znamená dotknout se Boha a dostat 
od něj to, co potřebuji a zároveň být měněn 
k jeho obrazu.

Ráchel, Ostrava, 17 let
Být blíž něčemu speciálnímu.

Karolína, Hošťálková, 18 let
V první řadě to pro mě znamená 
Boha. Něco, co nevidíme, ale co 

nás obklopuje.

Roman Mazur

Co pro tebe znamená „Dotknout se předchozím? o neustálý kolotoč hudby, zpěvu a 
neviditelného“? Možná trochu stylem hudby, protože je chválení Boha.
Pro mě to znamená žít život, který je více rockovější. Trochu jiným způsobem 
možná pro lidi nepochopitelný, ale když jsme ho i nahrávali. Rozhodně je skvělé, Kdybys jel na pustý ostrov a musel si s 
vidím to, co je neviditelné, znamená to pro máme z něj radost a doufáme, že i lidem, sebou vzít 3 věci, které by to byly?
mě něco nadpřirozeného v tomto kteří ho budou poslouchat, se bude líbit. Moji manželku, protože bez ní bych se 
přirozeném životě. nudil. Potom Bibli - i když to může znít 

Máte na něj už nějaké reakce? jako klišé a řeklo by to hodně lidí, ale je to 
Máte s kapelou nějakou vizi do Ano, zatím všechny CD, které se prodaly, Boží slovo a navíc na ostrově bychom 
budoucna? se lidem velmi líbily. Do teď nám chodí měli úplně jiné společenství. Manželka by 
Naší vizí je v prvé řadě vést ke chválám samé povzbuzující sms, takže se už teď kázala, já bych zpíval chvály… A třetí věci 
lidi v našem sboru v Bratislavě. V druhé těšíme na nahrávání nového CD. by byly klobásy. Je to nejlepší jídlo a jsou 
řadě chceme vést lidi na takových naprosto dokonalé. 
festivalech jako je třeba tento a učit je Jak vypadá tvůj běžný pracovní den?
chválit Hospodina. Věříme, že Můj život se v podstatě skládá ze dvou 
nezůstaneme jenom na Slovensku a částí - na půl úvazku pracuji pro BCC 
v Česku, ale že budeme mít možnost Worship a na půl úvazku se živím hudbou 
jezdit i po Evropě a zvěstovat Boží jméno, a zpěvem. Takže můj běžný pracovní den 
ať je oslavené a vyvýšené a aby lidé spolu vypadá tak, že si ráno rád déle pospím, a 
s námi mohli poznat toho, který je Tvůrce poté se věnuji buď BCC Worship, 
všeho. případně mládeži u nás ve sboru, kde 

pomáhám hlavnímu vedoucímu a večer 
Nedávno jste vydali nové CD „O Tebe většinou bývají zkoušky - ať už zpěvu 
snívam“. Je v něčem jiné oproti nebo hudby. V podstatě se tedy jedná 

Peťo Lacho o nadpřirozených věcech v přirozeném životě

Co Vás v poslední době nejvíce oslovila někdy až nenávist lidí vůči církvi. Roman: Aby na United zažili něco 
oslovilo? Je to horší, než jsem čekal. Pozitivně mě podobného, co učedníci často prožívali 
 oslovil Žalm 118, 1 - 13. Když jsem četl, s Ježíšem: V jeden den je třeba ráno 
Roman: Dlouho jsem Boha o něco jak lidé nenávistné útočí na církev a na naučil modlit se a večer spolu prožili na 
v modlitbě prosil. Rok, dva, tři... Už jsem víru obecně, teto Žalm mě "dostal". nějaké hostině, asi při dobré zábavě . 
se s ním kvůli tomu i trochu hádal. A před Myslím, že díky eskalaci kolem církevních  
pár týdny se to konečně stalo, ještě majetků stojí církev na křižovatce a já David: Proste Pána, aby vás tato 
mnohem lépe, než jsem si uměl hledám oslovení, jak na tuto realitu konference mohla nejen oslovit, ale 
představit. Pán Bůh plánuje ve svých reagovat osobně, ve svém sboru a i v něčem přetvořit. Zkuste tady nebýt 
termínech, a když už musíme čekat, v Církvi Bratrské. s postojem "chci si užít", ale chci od Pána 
počká na nás to nejlepší.  něco přijmout a chci zde být i někomu 
 Co byste popřál/vzkázal letošním užitečný. 
David: Hodně sleduji diskuse kolem účastníkům? 
restitucí. V negativním slova smyslu mě Díky za rozhovor!

Jak to vidí hlavní řečníci Roman Mazur a David Novák

Kapela BCC Worship je součástí 
týmu chval sboru Bratislava City 
Church, který je součástí Apoštolské 
církve.

Autory většiny skladeb jsou Peter 
Lacho a Janka Šinková.
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