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Doprajme deťom radosť zo života 

Dnes je Medzinárodný deň detí. Je to príležitosť pripomenúť si obohatenie a nádej, ktoré prichádzajú 

s každým dieťaťom a tiež význam detstva pre formovanie osobnosti človeka.  Je na nás dospelých, 

aby sme chránili deti pred rôznorodými ohrozeniami a vytvárali im vhodné podmienky pre šťastné 

detstvo. Organizátori Národného pochodu za život pripomínajú, že MDD je rovnako aj sviatkom 

každého dieťaťa, aj toho, ktoré nosí mama pod svojim srdcom. Ako každému z nás dopriali radosť zo 

života naši rodičia, aj my by sme mali umožniť túto radosť každému dieťaťu.   

 „Chcem k dnešnému sviatku zaželať všetkým deťom, aby mali radosť zo života a mohli prežívať 

krásne detstvo. Nám dospelým, aby sme sa nechali inšpirovať spontánnou detskou radosťou 

a nenechali sa znechutiť starosťami a niekedy až strachom zo života, ale viac si uvedomovali úžasnú 

skutočnosť, že môžeme prežívať život, tešiť sa z lásky druhých a sami rozdávať lásku a radosť.“ – 

povedal Marek Michalčík z organizačného tímu pochodu.  

 

 

 

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 žien v ťažkostiach a tomu, ako im vieme pomáhať. Hlavným iniciátorom a organizátorom Národného 
pochodu za život je Konferencia biskupov Slovenska a hlavným spoluorganizátorom je nezisková organizácia 
Kanet. Do spoluúčasti na príprave  pochodu sú pozvané ďalšie cirkvi, spoločenstvá, organizácie i 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.   
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