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Národný 
pochod za život
Bratislava
20. - 22. 9. 2019

pochodzazivot.sk

Zapoj sa
Zorganizuj na Národný pochod za život autobus, 
mikrobus alebo osobné auto s priateľmi. Vyrob 
si transparent  s pro-life posolstvom. 
Šír informácie o Národnom pochode za život, 
pozvi priateľov do skupín k pochodu na 
sociálnych sieťach (aj lajk môže zachrániť život:), 
preposielaj linky na stránku pochodzazivot.sk, 
stiahni si materiály zo stránky a rozšír ich 
vo svojom okolí.

Staň sa dobrovoľníkom
Chceš nám pomôcť na pochode? 
Prihlás sa vyplnením formulára pre dobro-
voľníkov na stránke pochodu.  

Podpor nás
Staň sa spolutvorcom Národného pochodu 
za život, Tvoja podpora je kľúčová. Pošli 
ľubovoľnú sumu na účet verejnej zbierky.
  SK63 0200 0000 0035 1220 9151
Verejná zbierka bola zapísaná do registra verejných 
zbierok Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod 
číslom 000-2018-036693. Zbierka prebieha do 
30.11.2019.

Kontakt
info@pochodzazivot.sk
0949 633 980
pochodzazivot.sk  

Výber z programu

Piatok 20. 9. 2019
 | Exkluzívny proogram pre dobrovoľníkov 
 | BHD Life - diskusia, Malá scéna 
 | Film

Sobota 21. 9. 2019
| BHD Life -  diskusie
  Sue Thayer, bývalá manažérka potratovej kliniky, teraz sa 
  angažuje v pro-life hnutí, USA; Obianaju Ekeocha, pro-life  
  aktivistka z Nigérie a ďalší. 
  Malá scéna
| Koncert za život, Hlavné námestie
|  Veľtrh života - remeslá a služba 
   Františkánske námestie 
| Festival angažovanosti - konkrétna pomoc núdznym  

| Svätá omša v Dóme sv. Martina  
| Život ma chytá za srdce - večerný  
  kultúrny program, Jay Hudáček, Lamačské chvály,   
  PiarMusic, Timothy, ESPÉ, BCC Worship, F6 a ďalší.
  Incheba Expo Bratislava

Nedeľa 22. 9. 2019
| Nedeľné bohoslužby
| 12:30  Pro-Life program hudby a slova, 
Janais, Peter Bažík, Štefan Bučko, Michal Noga a ďalší.
  Námestie Slobody
| 14:30  Národný pochod za život 
  Námestie Slobody

Zmena programu vyhradená.



Chceme dopriať nenarodeným ľuďom to, 
na čo máme právo my, narodení. Chceme 
spravodlivé Slovensko, chceme chrániť život 
každého človeka. Nenarodené deti sú rovnako 
ľudskými bytosťami, preto si zaslúžia rovnakú 
ochranu života. Sú najbezbrannejšie, najnevin-
nejšie, sú najmenší z nás. Životné ťažkosti, 
okolnosti počatia či zdravotný stav nie sú 
dôvodmi na zabitie narodeného človeka, 
prečo by teda mali byť dôvodmi na zabitie 
nenarodeného? Ak to tak je, sme svedkami 
diskriminácie a krutej nespravodlivosti.

Národný 
pochod za život

za najmenších 
z nás

Našimi prvými krokmi k zníženiu nespravodlivosti 
voči nenarodeným deťom a najbližšími cieľmi sú:       

       zmena zákona, ktorá ochráni deti a ich matky 
pred potratom na žiadosť, teda bez udania 
dôvodu a

       vytvorenie účinnej siete pomoci a infor-
mačného systému, aby sa pomoc a podpora 
dostala každej tehotnej matke v núdzi, 
a to v spolupráci neziskových organizácií, 
miestnych a regionálnych samospráv, 
súkromných firiem a štátu.

Ekonomické ukazovatele krajiny i prieskumy 
verejnej mienky ukazujú, že máme na to, aby sme 
tieto ciele dosiahli.

Každý rok nedovolíme narodiť 
sa 6000 deťom, t.j. násilne 

je ukončený život 6000 ľuďom, 
najmenším z nás. Ochráňme ich pred 

potratom a doprajme im základné 
právo na život!

 život nenarodeným

               
     

      
           pomoc matkámNa minulom pochode sme vytvorili 

zoznam organizácií poskytujúcich 
pomoc tehotným mamám. 

Je k dispozícii na pochodzazivot.sk. 
Pomoc existuje, a treba ju rozvíjať. 

Okrem toho sa akútne ukazuje 
potreba rozšíriť informovanosť 

o tejto pomoci.
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Naše právo diskriminuje nenarodených. 
Ak skutočne chceme spravodlivé 

Slovensko, musíme priznať, že takáto 
situácia nie je spravodlivá ani normálna. 

Prestaňme sa skrývať za slovíčka, 
prestaňme hľadať výhovorky, postavne sa 

aj v mediálnom priestore za ochranu 
nenarodených a pomoc matkám. 

Buďme odvážnym hlasom 
za najmenších z nás.


