TISKOVÁ ZPRÁVA
Brno, 25. dubna 2018

Festival FULL of LIFE v Brně–Řečkovicích
Farnost Brno-Řečkovice zve na festival FULL of LIFE, který se uskuteční v sobotu 26. května 2018
od 14 do 22 hodin v areálu bývalého pivovaru (nad kostelem) na Palackého náměstí v Brně–
Řečkovicích.
FULL of LIFE je křesťanský festival, který nabízí smysluplné prožití sobotního odpoledne a večera
ve společenství křesťanů v pohodové a přátelské atmosféře, a to všem věkovým kategoriím. Jeho
součástí jsou vystoupení různých hudebních žánrů, divadelní představení pro děti i dospělé,
svědectví o Bohu a přednášky. Samozřejmostí je služba modliteb a duchovního poradenství. Pro děti
budou připraveny hry a workshopy. Program festivalu proběhne na hlavním pódiu, malé scéně,
v sále farní herny a v kostele sv. Vavřince.
Večer vyvrcholí na hlavním pódiu ve 20:30 hodin open-air chválami spolu se slovenskou kapelou
ESPÉ. „Máme v srdciach túžbu viesť ľudí vo chválách k otvorenému nebu a Jeho prítomnosti.“ říká
Julo SLovák, lídrkapely ESPÉ
Kapela ESPÉ je skupina přátel s hlubokými vztahy, kteří milují Boha. Spolu nejen hrají, ale setkávají
se téměř každý den, vyprávějí spolu o tom, co žijí. Lídrem kapely je Julo Slovák, který skládá většinu
písní a touží se v uctívání Boží přítomnosti posouvat stále dál.
V 19:00 hodin vystoupí skupina WAY TO GO, křesťanská kapela působící výhradně v pánském
složení, která umí svým osobitým stylem hudby zahřát posluchače na duši. Pět kluků z Moravy hraje
převážně vlastní tvorbu, charakterizovatelnou jako moderní hudba.
Ještě předtím se setkáme s komunitou CENACOLO v jejich divadelním představení „Milosrdný
samaritán“. Komunita CENACOLO je křesťanské sdružení, které přijímá ztracené mladé lidi,
nespokojené a bouřící se, zoufalé a beznadějné, tedy všechny, kteří chtějí najít opět sami sebe, najít
radost a smysl života.
Již odpoledne vystoupí na hlavním pódiu např. Brno Gospel Choir s doprovodnou skupinou. Brno
Gospel Choir patří k nejstarším a nejvýznamnějším gospelovým tělesům u nás. Zpívá převážně
soudobý americký a evropský gospel. Dalším účinkujícím je Řečkovická schola a Řečkovická
scholička s programem rytmických křesťanských písní. Dále se představí nové hudební těleso A.D.,
která představí anglické chválové písně. Divadelně-improvizační soubor „Kapor na scéne“, který byl
založen v Žilině (SK) uvede divadelní představení pro děti i dospělé s názvem „Mojžíš“.
Na malé scéně soubor „Kapor na scéne“ odehraje divadelní představení „Zlatovláska“ určené
dětským divákům. Malá scéna bude rovněž centrem soutěží, workshopů, her a zábavného
programu pro děti s názvem „Pohádková zahrada“.
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V kostele sv. Vavřince si mládež a dospělí mohou poslechnout např. přednášku pomocného
brněnského biskupa Mons. Pavla Konzbula s názvem „Víra v dnešním životě“. Manželé Hana a
Robert Dojčárovi k nám promluví o významu víry v Boha pro ně i pro jejich rodinu. Dále se v kostele
představí skupina Biblických tanců. V podvečer se můžeme těšit na svědectví členů komunity
CENACOLO o jejich životě a společném bytí v komunitě.
V sále farní herny od 16:00 hodin promluví Tomáš Řehák se svojí přednáškou „O nemoci AIDS, sexu,
lásce a věrnosti – humornou formou a na vlastní nebezpečí“. Tomáš Řehák už více než 20 let
úspěšně přednáší pro mládež o nemoci AIDS, sexu, partnerství, chození atd. na různých
konferencích, festivalech, kempech a školách. Poskytuje také poradenství. V podvečer bude v sále
farní herny promítán poutavý film „Lék“ o 12letém chlapci, který je infikován virem HIV.
„Full of life znamená plný života, jinými slovy život naplněný Kristem a vírou v Něj. K tomuto názvu
nás inspirovala Ježíšova slova z Janova evangelia: "Já jsem přišel, abyste měli život a měli ho
v plnosti" (Jan 10, 10). Chtěli bychom, aby to mohli slyšet a zažít všichni, kdo přijdou.“ říká Petr
Handlar z přípravného týmu festivalu.
Správná slavnost se neobejde bez zajištěného občerstvení. A přespolní potřebující nocleh, se
mohou obrátit na organizátory, kteří zajistí jejich přespání.
Aktuality, podrobný program a další informace jsou zveřejňovány na webových stránkách
www.fulloflife.cz a na sociální síti Facebook https://www.facebook.com/Full-of-Life412610829113513/.
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