Péntek 2019.9.20.
| Exkluzív program az önkéntesek részére
| BHD Life – beszélgetés, Kis Színpad (Malá scéna)
| Film

Szombat 2019.9.21.
| BHD Life – beszélgetések

Sue Thayer, egy abortuszklinika volt menedzsere, ma a Pro
Life mozgalom elkötelezett munkatársa, USA;
Obianaju Ekeocha Pro Life-aktivista Nigériából és mások
Kis Színpad (Malá scéna)

| Koncert az életért, Fő tér
| Élet-nagyvásár – kézművesség és szolgálat
Ferenciek tere

| Az elkötelezettség fesztiválja - konkrét
segítségnyújtás a rászorultaknak

| Szentmise a Szent Márton-dómban
| Szíven talált az élet – kulturális műsorest
Jay Hudáček, Lamačské chvály, PiarMusic, Timothy, ESPÉ,
BCC Worship, F6 és mások. Incheba Expo Bratislava

Vasárnap 2019.9.22.
| Vasárnapi istentiszteletek
| 12:30 Pro-Life program – zenével és szóval,

Janais, Peter Bažík, Štefan Bučko, Michal Noga és mások.
Szabadság tér (Námestie Slobody)

| 14:30 Nemzeti menet az életért
Szabadság tér (Námestie Slobody)
A műsorváltoztatás joga fenntartva.

Légy önkéntes
Szeretnél nekünk segíteni az életmenetnél?
Jelentkezz a menet weboldalán lévő űrlap
kitöltésével.
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Szervezz autóbuszt, mikrobuszt vagy személyautót a Nemzeti életmenetre. Készíts transzparenst pro life-üzenettel. Terjeszd az
információkat a Nemzeti életmenetről, hívd meg
barátaidat a közösségi hálón az életmenetet
támogató csoportokba (egy lájk is életet
menthet:), oszd meg a pochodzazivot.sk portál
linkjeit, töltsd le és terjeszd környezetedben
a portál ismeretterjesztő anyagait.
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„A műsorból”

Csatlakozz

nak
lom
da
a
rs
tá

k
ekne
zületett
meg nem s
a
t
e
t
e
l
é

se

es
éd
az
t
ge
sé
gít

a legkisebbekért

Támogass minket
Légy a Nemzeti életmenet társrendezője,
kulcsfontosságú a hozzájárulásod. Küldj
tetszőleges összeget a nyilvános adománygyűjtés alábbi számlaszámára:
SK63 0200 0000 0035 1220 9151
A nyilvános gyűjtés a Szlovák Köztársaság belügyminisztériumának illetékes nyilvántartásába a
000-2018-036693 szám alatt került bejegyzésre.
Az adománygyűjtés 2019.11.30-ig tart.

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

Nemzeti
menet az életért
Pozsony
2019. 9. 20.-22.
pochodzazivot.sk

a legkisebbekért
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Évente 6000 gyermeket nem
engedünk megszületni, azaz 6000
ember életét, a legkisebbekét oltják ki
erőszakkal. Mentsük meg őket
a pusztulástól, adjuk meg nekik az
élethez való alapjogot!

segítséget a
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hatékony védő és információs háló kiépítése, hogy
minden nehéz helyzetben lévő várandós édesanya
segítségben és támogatásban részesüljön, éspedig
a nonprofitszervezetek, a helyi és regionális
önkormányzatok, illetve a magánvállalatok és az állam
jótékony közreműködése által.
Az ország gazdasági mutatói és a közvéleménykutatások is igazolják, hogy ezeket a célokat képesek
vagyunk elérni.

A legutóbbi életmeneten összeállítottuk a várandós édesanyáknak
segítséget nyújtó szervezetek
jegyzékét. Elérhető a pochodzazivot.sk
portálon. A segítőkészség adott, amit
bővíteni kell. Ezen felül égető szükség
van a segítségnyújtással kapcsolatos
tájékozottság növelésére.
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A meg nem született gyermekek iránti igazságtalanság
mérséklésére tett első lépéseink, illetve legsürgetőbb
céljaink:
olyan törvénymódosítás, amely megóvja
a gyermekeket és édesanyákat a csupán kérésre,
azaz indok megjelölése nélkül végzett abortálástól
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A meg nem született embereket ugyanazok
az esélyek illetik meg, amelyekhez nekünk,
megszületetteknek jogunk van. Igazságos Szlovákiát
akarunk, védeni akarjuk minden ember életét. A meg
nem született gyermekek emberi lények, ezért őket
is megilleti az élet védelme. Ők a legvédtelenebbek,
a legártatlanabbak, közülünk a legkisebbek. Sorsproblémák, a fogantatás körülményei vagy egészségi
állapot nem képezhetnek jogalapot a megszületett
ember megöléséhez. Akkor miért indokolhatnák
a meg nem születettek elpusztítását? Ha mégis így
van, ez esetben kemény diszkriminációnak és
kegyetlen igazságtalanságnak vagyunk tanúi.
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Jogrendünk diszkriminálja a meg nem
születetteket. Ha valóban igazságos
Szlovákiát akarunk, el kell ismernünk, hogy
az adott helyzet nem igazságos és nem is
normális. Ne rejtőzzünk a szavak mögé,
nekeressünk kibúvókat, a mediális térben
is álljunk ki végre a meg nem születettek
védelmében és az édesanyák segítése
érdekében. Bátran emeljük fel
szavunkat a legkisebbekért!

Nemzeti
menet az életért

