Ekumenická rada církví v ČR vyhlašuje, že v rámci 15. ročníku
ekumenické slavnostní bohoslužby
Modlitba za domov 2021 proběhne

VÝTVARNÁ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
letošní téma:

JÁ JSEM S VÁMI!

„A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“
Matoušovo evangelium 28,20

Cílem přehlídky je shromáždit a ocenit tvořivé
úsilí dětí, mládeže, rodin, školních i jiných
skupin – jako oslavu krásy života a vyjádření
vděčnosti za to, co je nám drahé a vzácné.
Vybrané oceněné obrázky budou tradičně
prezentovány v přímém televizním přenosu
České televize ze slavnostní bohoslužby
Modlitba za domov ve sváteční den 28. října.
Vedle toho máme také připraveny zajímavé
ceny.
Tvořit můžete libovolnými barevnými
materiály a technikami na papír, karton nebo
lepenku ve formátech A4 až A3.
Můžete tvořit i multimediálně a natočit na
naše téma klip, který se pak může objevit ve
vysílání Modlitby za domov a na internetu. Klip
může být hraný, animovaný (či kombinovaný)
a neměl by výrazně přesáhnout 1 minutu.
Účastnit se mohou děti a mládež všech
věkových kategorií, již tradičně je vítána
i účast žáků speciálních škol.
Soutěž proběhne ve dvou kolech:
1) prázdninové kolo – uzávěrka 1. září 2021
– toto kolo je vhodné jako výtvarný projekt na
letních táborech a pro tvorbu vašich
multimediálních klipů.
2) školní zářijové kolo – uzávěrka 10. října 2021
– tvořte ve školách, v církvi a kdekoliv to bude
možné.
Vybrané výtvarné práce z budou vystaveny
v přímém přenosu České televize a následně
v komunitním centru Krista Spasitele na
Barrandově.
Více informací a program akce naleznete na

NEBOJ SE VIRU,
ZACHOVEJ VÍRU

WWW.MODLITBAZADOMOV.CZ

Doručovací adresa:
Ekumenická rada církví v ČR / Donská 5 / 101 00 Praha 10 / +420 271 742 326 / www.ekumenickarada.cz
Děkujeme České televizi za realizaci přímého přenosu a farnosti u kostela Krista Spasitele na Barrandově
za spolupráci.

