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V Bratislave 22. 9. 2019 sa uskutoční pochod za život,
je tu prosba o duchovnú či materiálnu podporu.
Materiály ako aj informácie o NPzŽ sú dostupné na web stránke: www.pochodzazivot.sk.
Do pozornosti dávame zvlášť mobilnú aplikáciu "prolife modlitebník", ako aj možnosť stiahnutia rôznych textov
modlitieb, meditácii a pobožností tu: https://pochodzazivot.sk/duchovna-podpora-2/
Odporúčame do vašej pozornosti aj možnosť zakúpiť si tričká, v ktorých môžete prísť na Národný pochod za
život. Tu je linka: https://www.ver.sk/sekcia/typ-osoby/pochod
DETAILNÝ PROGRAM
Kompletný sprievodný i hlavný program nájdete na tomto linku: https://pochodzazivot.sk/program-2/
REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
Nie je povinná, ale organizátorom pomôže. Zaregistrujte vašu skupinu. Informujte o tom aj veriacich, ktorí
plánujú prísť na Národný pochod súkromne. Treba tak urobiť na tomto
linku: https://pochodzazivot.sk/registracia-ucastnikov-npzz-2019/
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Nájdete ich na tomto linku: https://pochodzazivot.sk/dolezite-informacie-a-kontakty/

PRÍPRAVA TRANSPARENTOV
Je vítané, ak si pripravíte transparenty s jednoduchými posolstvami. Ak neviete, ako začať, pripravili sme pre
vás zopár inšpirácií na tomto linku: https://pochodzazivot.sk/vyroba-vlastneho-pro-life-transparentu/. Krásne
transparenty v spojení s dobou hudbou a spevom sú vhodnou kombináciou, ako vyjadriť našu radosť zo života.
UBYTOVANIE
Bohatý sprievodný program Národného pochodu za život začína v piatok (ﬁlmy, diskusie, koncerty,..) a vyvrcholí
v sobotu večer (sv. omšou v Dóme o 18:00 a následným otváracím programom v Inchebe). Preto sa oplatí prísť
do Bratislavy už skôr. Ak máte ťažkosť so zabezpečením ubytovania, ponúkame Vám lacné ubytovanie v
školách. Viac na tomto linku: https://pochodzazivot.sk/dolezite-informacie-a-kontakty/
CHARAKTER POCHODU – PRÍPRAVA
Hlavný program na Námestí slobody začne o 13:30. Pochod odštartuje o 14:30. Trasa pochodu je dlhá 2,2
km. Náš vonkajší prejav má charakterizovať radosť, oslava, vízia, hrdosť, odhodlanie i úcta. Preto
dajte dokopy šikovných ľudí a navonok vyjadrite váš odkaz „za život“: pripravte si pekné transparenty,
melodicky zhudobnite jednoduché pro-life heslá, vyberte vhodné rytmické piesne. Vezmite so sebou prenosné
ozvučenie, aby vašu skupinu bolo počuť. Pribaľte aj gitaru alebo iné nástroje. Jednoducho, nech vaša skupina
vyžaruje radosť a život.

