
UMELECKÁ VÝZVA 

Hrdinovia dnešných dní 
  

„Drahí priatelia, hľaďte na skutočných hrdinov, ktorí v týchto dňoch vychádzajú 
na svetlo: nie sú to tí, čo majú slávu, peniaze a úspech, ale tí, čo dávajú seba 
samých, aby slúžili druhým. Cíťte sa povolaní vložiť svoj život do hry. Nemajte 
strach vynaložiť ho pre Boha a pre druhých, takto získate! Pretože život je 
darom, ktorý získavame tým, že sa darujeme. A pretože tou najväčšou radosťou 
je povedať „áno“ láske, bez „ak“ a bez „ale“. Tak, ako to urobil Ježiš pre nás.“ 

                                     Pápež František, Kvetná nedeľa 5. 4. 2020 

Milí mladí priatelia, 
  v homílii na Kvetnú nedeľu pri príležitosti Svetového dňa mládeže nás pápež 

František pozval k vyjadreniu súcitu, spolupatričnosti, vďaky a lásky hrdinom 
dnešných dní. 
  
Pripojme sa aj my k jeho odkazu. Povzbuďme ich a poďakujte im za ich prácu a lásku 
originálnym spôsobom. 

Pozývame vás vytvoriť pre nich umelecké pozdravy vo forme výtvarných a 
literárnych prác, krátkych videí či fotografií. 

Svoje diela posielajte do 30. apríla 2020 na mailovú adresu hrdinovia@zkss.sk. 

Galéria vašich diel bude vystavená na webovej stránke www.zkss.sk a uvidíte ich aj 
počas vysielania TV LUX. 
  

Téma výzvy 
Kto sú pre teba hrdinovia dnešných dní? Poznáš vo svojom okolí takýchto hrdinov?  

Počul si o nich? Stretol si sa s nimi? Sú často blízko nás, vnímame ich obetavosť, 
ochotu pomôcť, pracovné nasadenie, nasadzujú vlastné životy, ale konajú aj tichú 
službu lásky, ku ktorej nás pápež František dnes vyzval. 

Ak si s tým nevieš poradiť, oslov niekoho staršieho v rodine a zapojte sa ako 
spoločenstvo rodiny. 
  

Nápoveda 
Spomínaní hrdinovia nie sú Spiderman, Batman, dokonca ani Superman....  
Zámerne v texte nespomíname konkrétneho hrdinu dneška, aby sme Ťa neovplyvnili 
pri tvorivom uvažovaní. Túžime, aby si pravých a reálnych hrdinov dneška objavil 
sám. 

Ak rád tvoríš a chceš sa podeliť so svojím umeleckým pozdravom, táto výzva je 
určená práve Tebe. 

Výtvarný pozdrav  
Technika: kresba, maľba, koláž, grafika, môže byť akákoľvek počítačová technika 
alebo kombinovaná technika.  
Obrázok musí byť vytvorený a tiež odfotený na šírku (formát A4). 
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Svoje dielo po vytvorení odfoťte (stačí kvalitná a dobrá fotka z mobilu) a fotografie 
nám pošlite. 
                                  

Literárny  pozdrav 

Môžeš napísať krátku poviedku, reportáž, interview, esej, báseň alebo modlitbu. 

 

Video pozdrav  
Natoč video, na šírku do 3 minút, v ktorom môžeš vyjadriť vďačnosť hrdinom 
dnešných dní. 
Môžeš sa vyjadriť hovoreným slovom, hudbou, krátkou piesňou, tancom alebo 
krátkym divadlom k danej téme (keďže videá sú veľmi veľké, nahrajte ich napr. na 
youtube a pošlite nám emailom ich adresu). 
  
Tešíme sa na Vaše kreatívne a umelecké pozdravy venované HRDINOM 
DNEŠNÝCH DNÍ. 

 


