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Národný pochod za život už zajtra, sprievodný program v plnom prúde 

V stredu 16. septembra spustili organizátori sprievodný program pred 2. Národným pochodom 

za život s prívlastkom „radosť zo života“. Organizátori pre účastníkov pripravili široké spektrum 

podujatí duchovného, kultúrneho i intelektuálneho charakteru.   

Program odštartoval na Námestí SNP pouličným divadlom Tvár bezbrannosti, od štvrtka v rámci 

filmového festivalu Vitae Fest boli predstavené dva zaujímavé filmy, včera vo večerných hodinách sa 

v koncertnej sieni Klarisiek uskutočnil benefičný koncert Spev za život a odzneli zaujímavé diskusie 

nielen o aktuálnej téme utečencov. V piatok do hlavného mesta dorazilo prvých viac ako dvesto 

dobrovoľníkov z celého Slovenska. Sprievodný program dnes pokračuje svojou najbohatšou časťou. 

Pre účastníkov si organizátori pripravili 19 workshopov na rozličné pro-life témy so zameraním najmä 

na radosť zo života a pomoc tehotným matkám v núdzi. Okrem nich čaká na ľudí divadlo, diskusie, 

hudobný, tanečný i duchovný program. Z dnešných hostí môžeme spomenúť napríklad českého 

psychiatra Maxa Kašparú,  americký výskumník Patrik Fagan, Pavol Rankov, Daniel Pastirčák, Eva Grey 

– Slovenka roka 2015, Jozef Mikloško predseda Úsmev ako dar a mnohí ďalší. Organizátori nezabudli 

ani na najmenších vo forme vystúpení pre deti. O 19.00 v Dóme sv. Martina sa uskutoční otváracia 

pro-life bohoslužba, po ktorej bude program pred nedeľňajším Národným pochodom za život 

pokračovať viacerými zaujímavými predovšetkým hudobnými podujatiami až do ranných hodín.  

Marek Michalčík približuje niekoľko zaujímavých momentov z dnešného programu: „Zatiaľ 

z uskutočnených programov máme výbornú spätnú väzbu, verím, že tomu bude aj naďalej. Dnes večer 

budú môcť ľudia zažiť napríklad hudobný projekt Michala Štofeja Dynamo team, Tante Else, Janais, 

Martina Haricha, ale vychutnať si budú môcť aj klasickú hudbu v podaní operných spevákov Pavla 

Remenára, Evy Šuškovej, Zuzany Szabó a kvarteta ZOE. Na svoje si prídu aj fanúšikovia gospelu 

a chvál. Ekumenický rozmer budú mať Taizé modlitby a pre tých, ktorí budú chcieť, môžu zostať bdieť 

až do rána na celonočnom modlitbovom bdení.“ 

Viac informácií na www.pochodzazivot.sk 

 

PS: Priložené foto je zo včerajšieho  benefičného koncertu Spev za život a z hranej krížovej cesty na 

Hlavnom námestí.  
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O Národnom pochode za život 

Misiou Národného pochodu za život je na celoslovenskej úrovni a verejným spôsobom vyjadriť túžbu po 
spoločenskej zmene, ktorá by sa prejavila v ochrane života každého človeka – od počatia po prirodzenú smrť. 
Národný pochod za život chce nadviazať na úspešný prvý Národný pochod za život, ktorý sa uskutočnil v 
septembri 2013 v Košiciach. Podujatie chce prinášať nádej, radosť a povzbudenie, preto aj charakter pochodu je 
radostný, plný sviežosti, vitality, empatie a úctivosti. Zvláštna pozornosť sa tento rok bude venovať situácii 
tehotných mamičiek v ťažkostiach a tomu, ako im vieme pomáhať. Hlavným iniciátorom a organizátorom 
Národného pochodu za život je Konferencia biskupov Slovenska. Do spoluúčasti na príprave  pochodu sú 
pozvané všetky spoločenstvá, organizácie, cirkvi, jednotlivci, všetci, ktorí sa stotožňujú s potrebou chrániť 
ľudský život od počatia po prirodzenú smrť.  
Národný pochod za život sa uskutoční 20. septembra 2015 v Bratislave.   

 

 


