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Národný pochod za život 2019 
 

 

Dnes, 22. septembra 2019, prejde Bratislavou historicky tretí Národný pochod za život. 
Cieľom pochodu je verejným spôsobom na celoslovenskej úrovni vyjadriť túžbu a žiadosť po 
tom, aby bol chránený život a dôstojnosť každého človeka. Desiatky tisíc ľudí v Bratislave 
a v Košiciach volali po zmene. Ich hlas zostáva nevypočutý. 

„Chceme dosiahnuť spoločenskú i legislatívnu ochranu života každého človeka od 
počatia po prirodzenú smrť. Aj nenarodené deti sú ľudia, rovnako ako my ostatní. Týmto 
pochodom za život si chceme pripomenúť, že si máme byť všetci rovní, pretože pri práve na 
život nenarodených detí to žiaľ neplatí,“ povedal hovorca Pochodu za život Patrik Daniška. 

Osobitne vyzývame všetkých verejných činiteľov, zvlášť poslancov NR SR, vládu SR, 
prezidentku SR a všetky štátne inštitúcie, aby: 

1. zrušili zákonom zavedené rozdeľovanie ľudí na hodných života a nehodných života 
hranicou 12 týždňov tehotenstva a tým absolútne chránili ľudský život od počatia po 
prirodzenú smrť; 

2. chránili jedinečné postavenie manželstva muža a ženy ako nenahraditeľného zväzku, 
ktorý je vyjadrením prirodzeného zákona rozpoznateľného rozumom, lebo manželstvo 
muža a ženy v spoločnosti nemá alternatívu; 

3. sa zaviazali neustále zlepšovať zákony smerom k takému ekonomickému 
a sociálnemu stavu, ktorý vyzdvihne spoločensky zodpovedné rodiny otvorené mať 
viac detí, lebo Slovensko potrebuje účinnú rodinnú a demografickú politiku; 

4. aktívne podporili inštitúcie, ktoré sú zamerané na pomoc rodinám v núdzi a tehotným 
matkám a ich deťom a prispeli k vytvoreniu účinnej siete pomoci; 

5. vyjadrili nesúhlas s takými dokumentmi medzinárodných organizácií, ktoré 
v Slovenskej republike zasahujú do ústavných hodnôt manželstva, rodiny, rovnosti 
medzi mužmi a ženami a práva rodičov na výchovu svojich detí. 

Vedomí si svojej zodpovednosti i za budúcnosť našich detí a celej spoločnosti kráčame 
tu dnes pokojne, ale zároveň odhodlane a jednoznačne. Naše úsilie nie je jednorazovým 
počinom, ale pevným rozhodnutím vytrvať, aby sme spoločne dosiahli tieto ciele. 

Prvý Národný pochod za život bol v roku 2013 v Košiciach, druhý v roku 2015 v 
Bratislave. Boli v tom čase najväčšími verejnými zhromaždeniami uskutočnenými od roku 
1989. Celkovo ich navštívilo vyše 150 tisíc ľudí. 

Hlavným iniciátorom a organizátorom Národného pochodu za život je Konferencia 
biskupov Slovenska a nezisková organizácia Kanet. Spolupracujú ďalšie cirkvi, 
spoločenstvá, pro-life organizácie a ďalšie organizácie, ktoré sa stotožňujú s potrebou 
chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť. 

                                                                                           Váš o. Emil Zorvan    



   Bohoslužobný poriadok 
  23. 9. –  29. 9. 2019 

 

PONDELOK 23. 9. 
 

Počatie úctyhodného  
a slávneho proroka, predchodcu  

a krstiteľa Jána. (277, 156) 

 

16:30   Falkušovce  
 

+   Mária, Jaroslav 
      r. Furdáková  

 
 

 

 

18:00   Ložín 
 

 *   Irena Škundová 

UTOROK 24. 9. 
Svätá prvomučenica Tekla. 

 z utorka (155) 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

18:00   Falkušovce 
 

 

 
 

+   Mária Šoltésová 

STREDA 25. 9. 
 

Naša prepodobná matka Eufrozína. 
 

zo stredy (156) 

 

16:30   Falkušovce  
 

 

+   Helena Krišková 

 

 
 

 

18:00   Ložín 
 

 

 +   Pavol r. Siváková 
 

ŠTVRTOK 26. 9. 
Odchod do večnosti sv. apoštola 
a evanjelistu Jána Teológa. (278) 

 
 

 
 

 

 
 

18:00   Ložín 
 

  

 

*   Jaroslav 

PIATOK 27. 9.  
Sv. mučeník Kallistrat a jeho spoločníci.  

Náš prepodobný otec Níl, zakladateľ 
a igumen grottaferratského monastiera. 

 

z piatka (159) 

 
 

16:30   Falkušovce  

                     s panychídou                  

+   Michal, Mária, Anna, 
      Michal, Zuzana 
      r. Kráľová 

 
 

 
 

18:00   Ložín 
 

 

 +   Mária r. Lukáčová 
 

SOBOTA 28. 9. 
Prepodobný otec a vyznávač Charitón. 

 

 
 

15:00 Dúbravka - AMEN (stretnutie mládeže)  

NEDEĽA 29. 9. 
 
 

 

Svätý hieromučeník Fókas, 
sinopský biskup. 

 
 
 

7. hlas (150) 

 
 
 

 

  9:00   Ložín 
 

*   Michaela 

      r. Baločková 
 

 

 

 10:30   Falkušovce 
  

 

*   Samuel 

 

Farské oznamy:  
 

- OHLÁŠKY: Podľa kánonu 1066 CIC a nasl. oznamujeme, že kánonické - sviatostné manželstvo  
      chcú uzavrieť Tomáš HARMAN, pochádzajúci z farnosti Falkušovce a Bibiána SEŇKOVSKÁ,  
       pochádzajúca z farnosti Trebišov. Ohlasujú sa tretíkrát. Kto by vedel prekážku, pre ktorú by  
      nemohli prijať sviatostné manželstvo, je povinný ohlásiť to na farskom úrade. 

 

-  V dňoch 10. - 13. 10. 2019, vás srdečne pozývam na Púť po pútnických miestach Ukrajiny: Ľvov 
      (historické mesto plné chrámov), Univ (starobylý kláštor zo zázračnou ikonou Bohorodičky)   
          a Zarvanicu (Lurdy Ukrajiny). Cena 80 € (cesta + plná penzia + 3x ubytovanie v pútnických domoch).  
      Prihláste sa a zálohu 50,- vyplaťte do konca septembra. Potrebný cestovný pas. Info na plagáte. 

 

-  Upratovanie vo Falkušovciach: rodina Malá a Bodnárová. Ďakujeme! Pán Boh zaplať! 
-  Upratovanie a cerkovníčenie v Ložíne: rodina Anny Tormovej. Ďakujeme! Pán Boh zaplať! 
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