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Národný pochod za život v Bratislave pozýva osláviť radosť zo života  

V Bratislave sa už v nedeľu 20. septembra uskutoční druhý celoštátny pochod za život s heslom 

"radosť zo života". Na akcii, ktorú pred rokom ohlásila Konferencia biskupov Slovenska, čakávajú 

niekoľko desiatok tisíc ľudí z celej krajiny i zahraničia.  

V uliciach hlavného mesta vyvrcholí pred začiatkom pochodu viacdňový sprievodný program, zložený 

zo vzdelávacích, polemických, duchovných i kultúrnych aktivít. V programe vystúpilo alebo ešte 

vystúpi 250 hostí, mnohí bez nároku na akúkoľvek odmenu. Na príprave sa podieľal tím pozostávajúci 

asi 50 dobrovoľníkov - vedúcich pracovných skupín. Bez nároku na odmenu pod nimi pracuje vyše 

700 dobrovoľníkov. Očakáva sa účasť všetkých biskupov, ktorí budú krátko pred pochodom sláviť 

bohoslužby. Z Vatikánu pricestuje aj sekretár Kongregácie pre východné cirkvi Cyril Vasiľ. Na podujatí 

sa pripoja k celosvetovému hnutiu za život, ktoré podobné pochody za život organizuje na celom 

svete. 

"Túžime po tom, aby sa náš nedeľný pochod stal radostným podujatím pre všetkých. Preto pozývame 

ešte raz, krátko pred pochodom, všetkých, ktorí prejavia záujem, aby prišli a zapojili do oslavy života a 

pridali k spoločenskému hlasu za ochranu života a dôstojnosti každého človeka. Túžime po tom, aby si 

každý, kto príde, odniesol letáčik s informáciou o tom, kam sa môžu obrátiť tehotné mamičky v núdzi 

a aby im vedel podať pomocnú ruku,“ hovorí hlavný zodpovedný za Národný pochod za život v 

Bratislave Marek Michalčík. "Našou ambíciou je, aby tento leták dostal každý účastník. Je to naša 

praktická pomoc tehotným mamičkám a ich deťom. Obsahuje kontakty na vyše štyridsať organizácií 

a zariadení na celom Slovensku, kde môžu tehotné mamičky nájsť odbornú pomoc, poradenstvo a 

možnosť ubytovania," dodáva Marek Michalčík.  

Tento rok organizátori pochodu prispejú k ochrane života aj venovaním financií vo výške aspoň 10 % z 

výťažku verejnej zbierky, ktorá stále prebieha. Časť peňazí poputuje do už existujúcich zariadení a 

organizácií, ktoré pomáhajú tehotným mamičkám v núdzi. Ďalšia sa rozdelí formou grantov pre pro-

life startupy. O grant sa môže uchádzať ktokoľvek. Žiadosť o grant bude potrebné poslať do 12. 

októbra 2015. K ochrane života prispeje aj ďalší projekt pochodu - zbierka trvanlivých potravín a 

školských pomôcok na pomoc ľuďom v núdzi. Výťažok zbierky pôjde do zariadení Slovenskej 

katolíckej charity, kde pomáhajú tehotným matkám v núdzi, rodinám v ťažkej životnej situácii 

a rodinám utečencov, ktoré sa nachádzajú v zariadeniach Slovenskej katolíckej charity. O oboch 

iniciatívach je možné nájsť viac informácii na stránke pochodu pochodzazivot.sk.  
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Národný pochod za život sa uskutoční v nedeľu 20. septembra 2015. Samotnému pochodu, ktorý sa 

začne o 14:30 h na Námestí SNSP, bude predchádzať dvojhodinový program spojený s vystúpením 

viacerých osobností a hudobníkov. Projekty konkrétnej pomoci pre tehotné ženy v núdzi predstavia 

zástupkyne troch mimovládnych organizácii. So svedectvom sa k nim pripojí rodina s deťmi. V pro-life 

programe je naplánované aj vystúpenie náboženských predstaviteľov. Potom ľudia vyrazia na 

pochod. Prechádzať bude ulicami Gorkého, Jesenského, Rázusovým nábrežím, Staromestskou a cez 

Suché mýto až späť na Námestie SNP. Záver je naplánovaný na 16:30 na Námestí SNP. Pochod bude 

spojený bude s viacerými dopravnými obmedzeniami, prevažne v mestskej časti Bratislava – Staré 

Mesto. Na jeho trase bude vylúčená alebo obmedzená individuálna i mestská hromadná doprava.  

Národný pochod za život v Bratislave nadväzuje na podujatie spred dvoch rokov, ktoré sa konalo po 

prvýkrát v histórii z iniciatívy KBS v Košiciach. Nieslo sa v znamení hesla "Poďme von a bojujme za 

život". Jeho cieľom bolo mobilizovať verejnosť a upozorniť mienkotvorcov a legislatívcov, že ochrana 

života a rodiny tvorenej manželstvom muža a ženy ako nenahraditeľného priestoru pre vznik a rozvoj 

života majú na Slovensku podporu verejnosti. Na akciu vtedy prišlo 80-tisíc ľudí. Účastníci verejne 

prijali i manifest. Verejne v ňom okrem iného vyjadrili presvedčenie, že život každého človeka je 

neoceniteľný, a preto má byť bezpodmienečne chránený počas celej jeho dĺžky od počatia po 

prirodzenú smrť a má byť rešpektovaná jeho ľudská dôstojnosť. 

Ďalšie informácie je možné nájsť na stránke www.pochodzazivot.sk.  
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