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Milí zástancovia života,
na začiatku jarného obdo-
bia máme dve dobré správy. 
Prvá: do ochrany života 
sa čoraz väčšmi zapájajú 
mladí ľudia. Misii za život 
z UPC sa darí. Tento rok 
budú práve oni protagonistami Dňa počatého 
dieťaťa, aby ľuďom našepkali, že ich život sa 
začal skôr ako narodením. Oslávme spolu 
s nimi náš vlastný Deň počatia! Apropos, 
viete, ktorý dátum to je? Mladí z Forlife Mis-
sion vymysleli „kalkulačku“, podľa ktorej si to 
môžete vypočítať. A teraz druhá dobrá správa. 
Už sa nechceme iba prizerať tomu, čo sa deje 
v našej spoločnosti, písať listy vláde, posielať 
petície, protestovať na poslednú chvíľu, keď 
sa ledva dozvieme, aké dokumenty sa pri-
pravujú, aby nás obrali o slobodu, dôstojnosť, 
súdržnosť rodín a budúcu tvár našich detí. 
Ľudia z našich radov, zástancovia života, 
bojov níci za najslabších sa hlásia o slovo vo 
veciach verejných. Máme desiatky nových 
i starších kandidátov do parlamentných volieb 
vo viacerých stranách, ktorí sú ochotní vstúpiť 
do politického marazmu a pokúsiť sa nastaviť 
podmienky na zmenu. Fórum života ich tro-
chu vyobracalo v predvolebných diskusiách 
a dôverujeme im, že budú fandiť životu vo 
všetkých fázach (ich videovýpovede si môžete 
pozrieť na www.forumzivota.sk). Dúfame, 
že sa nebudú len podvoľovať „veľkým poli-
tikom“, ale prevezmú zodpovednosť a že 
budú spolupracovať naprieč stranami. Čaká 
ich Akčný plán pre LGBTI, ktorý im zanecha-
la vláda, či predsedníctvo v EÚ s prioritou 
„rodová rovnosť“. Samozrejme, nejde len 
o pro-life agendu, spoločnosť trápia aj iné pro-
blémy, ale priznajme si, ktoré sa nedotýkajú 
života a rodiny? 
Tak šťastnú ruku a požehnané mená!

Mária Raučinová
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AKTUÁLNE

Jora Trangová je mladá Američanka z Kalifor-
nie, ktorá bola v jedenástich rokoch znásilnená 
na záchode. Túto traumatickú udalosť v sebe 
vytesnila, až keď prišla na svet malá Meggy. 
Dvanásťročná Jora ju, netušiac, čo znamená 
rodičovstvo, intuitívne prijala. Navonok síce 
vystupovala ako jej staršia sestra, ale v devät-
nástich rokoch prišiel zlom a Jora s dcérou 
utiekla z domu. Tak ju začala vychovávať sama. 
Aj keď niekedy nemali čo do úst, Jora nestra-

tila nádej a kvôli dcére sa snažila zo všetkých 
síl, aby nejako prežili. Neskôr sa prihlásila na 
univerzitu v San Diegu a stala sa právničkou. 
Dcéru tiež viedla k vzdelaniu, a tak v čase, keď 
Jora promovala na univerzite, Meggy úspešne 
skončila strednú školu. Jora dnes hovo rí, 
že Meggy je pre ňu zázrakom, ktorý vzišiel 
z ťažkej situácie. Pôrod jej dcéry bol pre ňu tým 
najúžasnejším zážitkom v živote.1

Andy a Mercedes Larovci sú manželia, ktorí si 

Deň počatého dieťaťa 2016: 
Oslávme svoje počatiny!

Zamysleli ste sa už niekedy, aké by to bolo, keby ste mali dieťa s Downovým syn-
drómom? Alebo ako sa cíti žena, ktorá počala dieťa pri znásilnení? Je aj v týchto 
prípadoch dôvod radovať sa? Príbehy žien a mužov, ktorých sa to týka, hovoria 
jedno: dá sa to.

Deti z Námestova oslavujú Deň počatého dieťaťa. Foto: archív FŽ
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minulý rok v marci cielene adoptovali dievčatko 
s Downovým syndrómom. Malú Sunflower 
Mae vychovávali prakticky od jej narodenia. 
Do nemocnice kvôli nej merali osemhodinovú 
cestu autom. Mercedes totiž pracuje s postih-
nutými deťmi a má k nim blízky vzťah. Spo-
lu s Andym sa rozhodli, že si v manželstve 
adoptujú deti bez ohľadu na to, či budú mať 
aj svoje vlastné. Hovoria, že Sunflower je pre 
nich požehnaním a prináša im veľkú radosť do 
života.2 Ak neve ríte, pozrite si toto video: https://

www.youtube.com/watch?list=PLEYHv1xoqrIixpw8W82TKr4EfvWG

XI_TT&v=b2EPpYzO_pk.
Tieto príbehy ukazujú, že z nového života sa 
vždy môžeme tešiť. Vypovedajú o kráse a hod-
note každého dieťaťa bez ohľadu na okolnosti 
jeho počatia alebo jeho genetickú výbavu. Tieto 
príklady sú o to cennejšie, že dnes sa mnohí 
rodičia boja prijať deti, ktoré nespĺňajú ich 
očakávania.
Preto chceme v kampani Deň počatého dieťaťa 
zdôrazniť, že každý počatý človek je dôvodom 
na oslavu. Týmto Dňom ideme všetkým ľuďom 
pripomenúť, že je to aj ich Deň, lebo aj oni boli 
počatí a rodičia im umožnili narodiť sa. Hoci 
to v našich končinách nie je zvykom, chceme 
tento rok spolu osláviť naše „počatiny“. Zmys-
lom tejto „oslavy“ je pozvať všetkých k tomu, 
aby sme si uvedomili svoju vlastnú hodnotu od 
momentu počatia. Skrze to potom dokážeme 
lepšie vnímať a rešpektovať hodnotu toho 
druhého. Praktickým vyjadrením oslavy budú 
malé koláčiky (alebo iné sladkosti), ktoré 
budeme počas kampane rozdávať ľuďom popri 
tradičných stužkách a letáčikoch.
Týmto gestom chceme prekonať bariéru, ktorá 
oddeľuje jedného človeka od druhého. Malý 
koláčik je darom, ktorým chceme druhých 
potešiť. Tak ako aj každé počaté dieťa je darom, 
ktorý nás potešuje. Koláčik aj dieťa sú vo svojej 
podstate darom z daru – pochádzajú z niečoho, 
čo nám bolo darované. To nás privádza k poz-

naniu, že tu ide o niečo, čo nás presahuje. 
Niečo, nad čím nie sme výlučnými pánmi, iba 
správcami. Dávame niečo, čo sme najskôr sami 
prijali. To by nás malo viesť k úcte voči tomu, čo 
dávame a prijímame. Obzvlášť pri takej cennej 
hodnote, akou je ľudský život.
Koncept počatín vymysleli mladí študenti 
v bratislavskom UPC a minulý rok mal veľký 
úspech. Tento rok ho mienime preniesť na celé 
Slovensko. Kampaň bude mierne posunutá 
na obdobie od 28. marca do 3. apríla, pretože 
25. marca je práve Veľký piatok. Takže Deň 
počatého dieťaťa budeme sláviť až po Veľkej 
noci, pričom ideálnym dňom je nedeľa 3. apríla. 
Pozývame vás, aby ste si v tomto čase pripravili 
takú malú „oslavu“ aj vo vašom spoločenstve, 
farnosti alebo obci. Bude to vyžadovať isté úsilie 
a čas, ale výsledok stojí za to. Určite sa stretnete 
s milo prekvapenými ľuďmi, ktorí budú neve-
riacky pozerať, že im niekto dal niečo zadarmo.
Koláčik pritom môže pomôcť naštartovať de-
batu alebo hlbší rozhovor, pri ktorom viac 
spoznáme druhého človeka. Môže pomôcť 
prekonať odstup či nezáujem o tému ochrany 
života. Môže však tiež ukázať našu ľudskú tvár 
– že nechceme v prvom rade zakazovať, ale 
ponúkať a obdarovávať. Pretože ponúkame ob-
javenie skutočnej krásy ľudského života, ktorá 
je hlboko pozitívnym posolstvom. Tak ako malá 
Meggy je darom pre Joru, ako Sunflower zase 
pre Andyho a Mercedes, tak všetky počaté deti 
sú darom pre svojich rodičov a pre celý svet. 
Poďme povedať aj ľuďom v uliciach a v našom 
prostredí, že sú darom a že sú vzácni. Možno to 
už dávno nepočuli.

MARTIN GAZDÍK,
koordinátor Dňa počatého dieťaťa

1 http://www.cosmopolitan.com/lifestyle/a50949/raped-at-11-years-old/
2 http://www.lifenews.com/2014/05/15/couple-prays-to-adopt-baby-

with-down-syndrome-watch-them-meet- their-beautiful-daughter/
 http://liveactionnews.org/open-hearts-couple-adopts-baby-with-down-

syndrome/

AKTUÁLNE
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PETER DOBEŠ, KDH, č. 35
1. V minulosti som praco-

val v hydrometeoroló-
gii, v štátnej správe pre 
životné prostredie, 16 
rokov v samospráve ako 
primátor, v cezhraničnej 
spolupráci. Tretie voleb-
né obdobie ako poslanec ŽSK. Preto 
by som pracoval vo Výbore pre verejnú 
správu a regionálny rozvoj, Výbore pre 
pôdohospodárstvo a životné prostredie 
alebo v zahraničnom výbore.

2. Nastavenie pravidiel v programovom 
vyhlásení vlády pre ochranu života 
a rodiny cez príslušný rezort  a to: otvoriť 
Celoštátnu stratégiu ľudských práv 
a doplniť ju o pripomienky občianskych 
združení a neziskových organizácii, 
ktoré v tejto oblasti pracujú (ich snahy 
spolupracovať na dokumente boli za-
mietnuté); zvýšiť osvetovú kampaň pre 
ochranu života od počatia po prirodzenú 
smrť vrátane celého obdobia dieťaťa až 
do dospelosti.

3. Znížiť vekovú hranicu odchodu do 
dôchodku pre matky na každé dieťa o 6 
mesiacov; zaviesť príspevok tehotným 
ženám v núdzi; nižšie dane pre pracu-
júcich a ich rodiny podľa počtu detí; 
zníženie poistných odvodov zamest-
naných rodičov podľa počtu nezaopa-
trených  detí; predĺžiť čas poberania 
materského; sociálnu pomoc neúplným 
rodinám (slobodným matkám, vdovám 
a vdovcom so školopovinnými deťmi); 
podporu štátu pre rodiny  s osobou so 
zdravotným postihnutím.

MARCEL ĎURKOVSKÝ, KDH, č. 53
1. Chcem sa venovať naj-

mä sociálnej politike, 
pomoci rodinám, mno-
hodetným rodinám, 
rodinám s deťmi ZŤP. 
Preto chcem byť aktívny 
vo Výbore pre sociálne 
veci, Výbore pre ľudské 
práva a národnostné menšiny, Výbore 
pre vzde lávanie, vedu, mládež a šport.

Tri otázky pre kandidátov 
na poslancov – členov Fóra života

Fórum života je platforma, ktorá spája ľudí s víziou spoločnosti, ktorá rešpektuje 
ľudský život od počatia po prirodzenú smrť a podporuje rodinu ako optimálne mies-
to vzniku a rozvoja ľudského života. Táto téma zasahuje všetky oblasti verejného 
života. Spýtali sme sa kandidátov na poslancov do NR SR na roky 2016 – 2020:

1. V ktorej oblasti, prípadne v ktorom výbore NR SR by ste chceli uplatniť vaše 
schopnosti a skúsenosti?

2. Akú systémovú zmenu považujete za kľúčovú, aby sa zlepšila ochrana života od 
počatia po prirodzenú smrť?

3. Aký konkrétny legislatívny návrh chcete presadiť pre ochranu života a rodiny 
po zvolení do parlamentu?
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2. Často sa stretávam s mladými slobodnými 
ľuďmi nad 30 rokov. Mnohí by radi vstú-
pili do manželstva, no brzdí ich problém 
samostatného bývania. Som presvedčený, 
že práve lacné nájomné bývanie môže 
zásadne zmeniť vstup do manželstva 
a zakladanie rodín, ale aj zvýšenie demo-
grafickej krivky Sloven ska. Žiaľ, sú aj prí-
pady žien, ktoré sa rozhodla pre interrup-
ciu, lebo s partnerom či manželom nemali 
kde bývať a nechceli priviesť na svet dieťa 
mimo spoločného bývania.

3. Mnoho manželských párov je demo-
tivovaných mať deti, vyhýbajú sa otehot-
neniu antikoncepčnými metódami a in-
terrupciou. Preto budem presadzovať 
motivačné prostriedky, aby rodiny 
spĺňali svoju úlohu: výstavbu nájom-
ného bý vania pre mladé rodiny; zvý šenie 
nepriamej podpory cez nezdaniteľné 
minimum na manželku v rovnakej 
vý ške ako na daňovníka (cca 3 400 € 
za rok) a zvý šenie nezdaniteľného min-
ima na daňovníka v závislosti od počtu 
nezaopatrený ch detí (100 € mesačne 
na dieťa, čo je daňová úľava cca 20 € 
mesačne na dieťa); daňový bónus - zníženie 
poistný ch odvodov zamestnaný ch rodičov 
v závislosti od počtu nezaopatrený ch detí 
(0,5 – 1 % na dieťa).

EVA GREY, KDH, č. 18
1. Ako lekárka a profe-

sorka sociálnej práce si 
viem svoje pôsobenie 
predstaviť vo Výbore 
pre zdravotníctvo, Vý-
bore pre sociálne veci, 
alebo Výbore pre vzdelávanie, vedu, 
mládež a šport.

2. Je potrebné kultivovať verejnú mienku 
a postoj ľudí k ochrane života, čo je 

dlho dobé úsilie, ktoré si zaslúži oporu 
v školských osnovách na veku prime-
ranej úrovni. Ľuďom často chýbajú in-
formácie, aké negatívne dopady môže 
mať porušovanie práva na život. Spo-
meniem Čínu a jej politiku jedného 
dieťaťa. Dnes v Číne chýbajú milióny 
žien, pretože ak ženy mohli mať len 
jedno dieťa, mnohé si vybrali porodiť 
chlapca a dievča necha li potratiť.

3. Začala by som zlepšením informova-
nia žien o rizikách spojených s umelým 
ukončením tehotenstva a podporou 
konkrétnej pomoci pre ženy, ktoré sa 
rozhodnú dieťa donosiť. Dnes pomoc 
ponúkajú len mimovládne organizácie. 
Tehotná žena v hmotnej núdzi má od 
štvrtého mesiaca tehotenstva nárok na 
ochranný príspevok 13,50 Eur mesačne. 
Ak sa rozhodne pre utajený pôrod 
a uvoľní dieťa na adopciu, nedostane 
ani ten. Tiež sa chcem zasadiť o to, aby 
sa na Slovensku nelegalizovalo suro-
gátne materstvo (prenájom maternice). 
Chrániť život na jeho konci chcem pod-
porou domáceho opatrovania a mobil-
ných hospicov.

TOMÁŠ KOVÁČIK, KDH, č. 149
1. Som logicky rozmýšľa júci technik, 

"ajťák", ktorý sa okrem pro-life akti-
vizmu venuje aj oblasti 
médií a reklamy. Nevy-
chádzam z údivu, že 
napr. SOI, dohliada-
júca nad reklamou, 
nemá možnosti, ako 
odstrániť bilbord, hoci 
by na ňom bol aj úplne vulgárny obsah. 
A to treba zmeniť, úpravu zákona mám 
prichystanú. Pri médiách mám prob-
lém s ich povestnou nevyváženosťou 
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(viď referendum a pochody). Chcem sa 
venovať Výboru pre médiá alebo Výbo-
ru pre sociálne veci.

2. Som rád, že som mohol byť v najužšom 
organizačnom tíme národných po-
chodov za život aj Referenda o ochrane 
rodiny. Mám skúsenosti s písaním do-
kumentov ako Manifest pochodu, či ar-
gumenty Aliancie za rodinu. Za potreb-
né systémové opatrenie považujem 
vrátenie charakteru verejnej služby 
nášmu chorému zdravotníctvu. Zdravie 
nie je tovar, človek nie je biznis! Ďalšou 
kľúčovou zmenou je zavedenie rodinnej 
politiky, ktorá bude zameraná na pod-
poru stability rodín a prijímania viac 
detí do rodín.

3. Ako spoluautor vyše 60 opatrení Aliancie 
za rodinu a Národného pochodu za život 
sa chcem  usilovať o: zníženie daňovo-
odvodového zaťaženia rodín; odvádza-
nie časti odvodov detí na dôchodok ich 
rodičov, aby sa odstránila diskriminácia 
matiek, ktoré obetujú kariéru vychova-
niu slušných daňových poplatníkov a my 
ich za to trestáme nízkym dôchodkom; 
dôstojný rodičovský príspevok – ocene-
nie obety matiek na materskej „dovolen-
ke“; skúmanie každého zákona podľa 
jeho vplyvu na rodinu (rodinná doložka) 
a zavedenie programov na podporu de-
mografického rastu; zavedenie a pod-
poru manželských poradní a ochranu 
pred unáhleným rozvodom (poradne 
ako súčasť rozvodového konania);  in-
formovanie matiek o rizikách a alternatí-
vach k potratu, ako aj o organizáciách, 
ktoré im pomôžu; ochranu dieťaťa 
a matky pred potratom z ekonomických 
a sociálnych dôvodov, ktorý podľa pries-
kumov odmieta väčšina Slovákov (FO-
CUS 2007, 2011).

DANIEL LIPŠIC, OĽaNO, č. 14
1. Ako právnikovi a býva-

lému ministrovi vnútra 
a spravodlivosti sú mi 
najbližšie Výbory pre 
obranu a bezpečnosť 
a Ústavno-právny vý-
bor NR SR. Jedným 
z najväčších problémov súčasnej slo-
venskej spoločnosti je rozsah korup-
cie, a to, že krajinu ovláda niekoľko 
oligarchov a tiež finančných skupín. 
Rozkrádanie spoločných peňazí je hlav-
nou príčinou situácie v zdravotníctve, 
školstve a v ďalších oblastiach.

2. Keď sme pred rokmi prijali zmenu, 
ktorá zaviedla tzv. informovaný sú-
hlas pred interrupciou, bola to jediná 
zmena za posledných 30 rokov, ktorá 
zlepšila ochranu života od počatia až po 
prirodzenú smrť. Otázne ostáva, ako je 
dnes táto zákonná úprava vykonávaná 
v praxi. Myslím si, že  Ministerstvo 
zdravotníctva SR by malo výraznejšie 
pôsobiť v kontrolnej činnosti, aby 
zákonné ustanovenia chrániace nena-
rodený život boli aj reálne vykonávané.

3. Máme viaceré návrhy v našom programe 
Zmluva so Slovenskom, ktoré sa tý-
kajú podpory mladých rodín. Zvýšenie 
materského príspevku na 100% pred-
chádzajúceho príjmu, garantované 
miesto v materských školách pre všetky 
deti, hypotekárne odklady do veku 
3 rokov dieťaťa, pretože rodina má iba 
jeden príjem. Sú to návrhy, ktoré majú 
posilniť mladé rodiny v najzložitejšom 
finančnom období. Dnes  sú mladé 
rodiny jednou z najohrozenejších 
skupín, aj preto sa chceme zamerať na 
pomoc pre nich.



Spravodajca o. z. Fórum života | 1/20168

OBSAHVOĽBY 2016

JÁN MAROSZ, OĽaNO, č. 10
1. Najradšej by som sa 

venoval zlepšovaniu 
stavu školstva. Mám 
konkrétnu víziu, ako 
z ušetrených prostried-
kov z optimalizácie 
neefektívnych štátnych 
inštitúcii   (ŠPÚ, NÚ-
CEM) podporiť zlepšovateľské tímy, 
ktoré by v spolupráci s učiteľmi vy-
tvárali koncept lepšie fungujúcej školy, 
kde učiteľ nebude sucho reprodukovať 
informácie, ale bude kreatívne 
podporovať kritické myslenie žiakov, 
vzbudzovať v nich etické a mravné hod-
noty, viac diskutovať a menej ich viazať 
memorovaním. Škola, ktorá by bola 
otvo rená zmenám, by po presadení 
zmien dostala aj dostatok financií.

2. Je veľmi dôležité, aby otázka rozhodo-
vania sa pre umelý potrat nebola chá-
paná ako právo ženy, ktorá rozhoduje 
o bytí, resp. zabití svojho dieťaťa. Štát 
musí chrániť počatý život rovnakým 
spôsobom ako život malého dieťaťa 
alebo umierajúceho starca. Nápo-
mocným spôsobom, rešpektujúc sve-
tonázor, životné okolnosti ženy, ale aj 
intenzívnejšie zapojac manžela/partne-
ra do komunikácie; ohľadom ochran-
ného postoja štátu som za povinnú 
informačnú kampaň za rozhodnutie 
život-darujúce. Rozhodnutie pre život 
má byť následne docenené a podpora 
ženy organizačne dotiahnutá po zdarný 
pôrod, príp. adopciu dieťaťa.

3. Budem hlasovať za podporu zamest-
návania rodičov s deťmi, ale hlasovať 
proti štátnym zásahom do rodiny, 
ktoré by lákali matky s deťmi do troch 
rokov na odchod do zamestnania, 

pretože deti si zaslúžia byť prioritou 
našej spoločnosti a čas matky strávený 
s dieťaťom považujem za najlepšie eko-
nomicky využitý čas. Žena si zaslúži 
slobodne sa rozhodnúť a nesmie byť 
ekonomicky nútená vyberať si medzi 
prácou a dieťaťom.

MAREK MICHALČÍK, KDH, č. 19
1. Ak dostanem dôveru 

od ľudí vo voľbách, 
chcem sa zamerať na 
rodinnú politiku, ktorá 
zasahuje prakticky 
všetky oblasti, pričom 
zohľadňuje podporu 
rodiny, ako základ-
nej bunky spoločnosti. Chcem sa tiež 
venovať sociálnej oblasti, ľudským 
právam a viem si predstaviť pozitívne 
ovplyvňovať veci aj v zdravotníckom 
výbore.

2. Treba rozvíjať tri línie legislatívnych 
zmien, ktoré sa vzájomne dopĺňajú 
a podporujú. Prvú zameranú na 
zlepšenie pomoci tehotným mamám 
a celkovo rodinám v krízovej situá-
cii. Druhú zameranú na zlepšenie 
infor movanosti pred potratom ale aj 
užívaním chemických preparátov (napr. 
tzv. núdzovej antikoncepcie). A tretiu na 
ochranu ľudských práv nenarodených, 
aby napr. nebolo možné usmrtiť počaté 
dieťa bez udania dôvodu.

3. Na mojej stránke marekmichalcik.sk 
mám uvedených viacero konkrétnych 
opatrení. Za všetky uvediem aspoň 
dve: zaviesť ochranné pravidlá pri pre-
daji liekov spôsobujúcich skorý po-
trat a zaviesť povinnosť mužov-otcov 
vyjadriť sa pri rozhodovaní o potrate 
ich dieťaťa.
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RENÁTA OCILKOVÁ, KDH, č. 22
1. Chcem naďalej praco-

vať v oblasti školstva, 
výchovy a vzdelávania; 
sociálnych vecí, ako aj 
v oblasti ľudských práv. 
V prípade zvolenia do 
NR SR by som chcela 
pôsobiť v jednom (alebo vo viacerých) 
z výborov NR SR (poradie podľa pri-
orít): 1.Výbor NR SR pre vzdelávanie, 
vedu, mládež a šport; 2.Výbor NR SR 
pre sociálne veci; 3.Výbor NR SR pre 
ľudské práva a národnostné menšiny.

2. Novelu zákona č. 345/2009 o zdravotnej 
starostlivosti (576/2004 Z. z.): aby v§6b) 
bola vložená veta o povinnom ultra-
zvukovom vyšetrení plodu v prvom tri-
mestri tehotenstva aj s dopplerovským 
vyšetrením so zvukovým a obrazovým 
záznamom srdcovej činnosti bábätka. 
Aby boli chránení zdravotníci, aby sa im 
nesiahalo na uplatňovanie výhrady vo 
svedomí. Za ďalšie podporné nástroje 
na ochranu života považujem výstavbu 
nájomných bytov pre mladé rodiny, 
zvýšenie príspevku pri narodení tretieho 
dieťaťa, prípadne zavedenie príspevku 
pri narodení štvrtého dieťaťa a zvýšenie 
rodičovského príspevku.

3. Ako prvé budem chcieť presadiť nove-
lu zákona o zdravotnej starostlivosti 
345/2009 Z. z. (v zmysle predchádza-
júceho bodu) a zvýšenie rodičovského 
príspevku.

RADOSLAV PROCHÁZKA, #SIEŤ, 
č.1
1. Mojím cieľom je zostaviť vládu, ktorá 

všetky svoje sily sústredí do tvorby do-
brého, fungujúceho štátu - štátu, ktorý 
podporuje rodiny, váži si malých a stred-

ných zamestnávateľov 
a ich zamestnancov, 
a ponúka rozvojové prí-
ležitosti aj zanedbaným 
regiónom. V prípade 
účasti v opozícii by som 
sa celkom prirodzene 
uchádzal o ústavnoprávny výbor.

2. Za kľúčovú považujem mentálnu 
zmenu, zmenu v psychologickom nas-
tavení chápania práv človeka v prena-
tálnom štádiu jeho vývoja. Inými slo-
vami, kľúčové je pochopiť, že dieťa je 
človekom už pred tým, ako sa narodí. 
Bez osvety to nepôjde, práve preto 
považujem ďalšiu činnosť Fóra života za 
nevyhnutnú. 

3. Návrh, ktorý posilní práva dieťaťa v pre-
natálnom období na plnohodnotné in-
formovanie jeho mamy o dostupných 
alternatívach jej rozhodovania. Rovna-
ko je čas uvažovať o tom, ako dosiahnuť 
vyššiu ochranu dieťaťa počas prvých 
12 týždňov tehotenstva, v súčasnom 
právnom režime totiž nepožíva takmer 
žiadnu ochranu.

VERONIKA REMIŠOVÁ, OĽaNO, č. 1
1. Chcela by som pôsobiť 

vo výbore pre školstvo. 
Dobré školstvo pova-
žujem za základ pre 
roz voj našej krajiny.

2. Odstrániť príčiny, pre 
ktoré sa ženy rozhodu-
jú pre potrat.

3. Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé 
o sobnosti má vo volebnom programe 
mnoho opatrení na podporu rodiny 
(hypotekárne prázdniny, ročná mater-
ská vo výške predchádzajúceho čistého 
príjmu), ako aj preventívne opatrenia 
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(sieť bezplatných manželských poradní), 
na záchranu a podporu rodín v kríze.

IVAN RONČÁK, #SIEŤ, č. 28
 Dlhodobo sa venujem 

profesionálne otvára-
niu verejnej správy 
občianskej kontrole, 
ako aj zapájaniu 
verejnosti do rozho-
dovania. Svoju úlo hu 
v parlamente vidím práve v presa-
dzovaní systémových opatrení smeru-
júcich k očiste verejného priestoru, 
k očiste politiky.

DANIEL SLIVKA, KDH, č. 51.
1. Som vysokoškolský pe-

dagóg na teologickej 
fakulte a otec mladej 
rodiny, dôležitú hod-
notu kladiem aj zmys-
luplnému tráveniu 
voľného času. Ako 
dobrovoľník – skaut už 
25 rokov vykonávam činnosť v treťom 
sektore pre deti a mládež. Určite je to 
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, 
mládež a šport.

2. Téma ochrany života sa musí jasne 
ukázať vo výchovno-vzdelávacom pro-
cese na všetkých typoch škôl, pretože 
s tým v budúcnosti súvisí populácia 
na Slovensku. No táto edukácia začína 
v rodinách a preto musí byť štátom sys-
tematicky daná podpora rodín cez súbor 
zákonov: podpora mladých rodín cez 
výstavbu bytov, zvýšenie rodičovského 
príspevku na úroveň minimálnej mzdy 
a vyššie, zvýšenie prídavkov na deti 
a pod. Kto má deti ako my (máme 3) vie, 
že sa im nič nevyrovná.

3. Určite to bude zvýšenie rodičovského 
príspevku na úroveň minimálnej mzdy 
a vyššie napríklad od počtu detí, skorší 
odchod do dôchodku pre naše matky 
a tiež, aby v edukácii viac zaznievala 
téma ochrany života a prínos rodiny pre 
spoločnosť, ktorý je nenahraditeľný.

ANNA VEREŠOVÁ, OĽaNO, č. 7
1. Vo Výbore pre sociálne 

veci alebo vo Výbore 
pre zdravotníctvo.

2. Systémová zmena musí 
ísť naprieč rezortmi 
a tý ka sa služieb vo 
verejnom záujme 
v o blas ti zdravotníctva, sociálnych 
služieb, školstva, kultúry, vzdeláva-
nia, vedy a výskumu. Dlhodobo vní-
mame centralizovanie týchto verejných 
služieb. Občianska spoločnosť nedostá-
va dostatočný priestor.

3. Napríklad materskú dávku vo výške 
príjmu a rovnaký finančný príspevok 
zamestnaným rodičom pri starostli-
vosti o dieťa do 3 rokov s rešpektom 
na ich slobodnú voľbu opatrovníka 
pre dieťa; tiež zrovnoprávnenie finan-
covania služieb vo verejnom zaujme 
v sociálnych službách poskytovanými 
sub jektmi verejnej správy a mimovlád-
nymi organizáciami. Je potrebné zrušiť 
novelu zákona o hazardných hrách 
z roku 2013, ktorú „sociálna vláda“ 
schvá lila v neprospech rodín, za to však 
v prospech prevádzkovateľov herní.

Poznámka redakcie:
Kandidátov a ich odpovede sme zoradili podľa 
abecedného poradia priezvisk. Z oslovených 
kandidátov členov Fóra života nám neposlali 
odpovede všetci.
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Máme sen o Slovensku
…kde si vážime každého človeka, aj 
mamu a jej nenarodené dieťa. Naše 
zákony a spoločnosť sú spravodlivé, 
chránia a pomáhajú všetkým. Chránia 
život a dôstojnosť každého človeka 
od počatia po prirodzenú smrť, 
podporujú, ochraňujú a vyzdvihujú 
rodinu založenú manželstvom muža 
a ženy, lebo sa v nej vytvárajú najlepšie 
podmienky pre prijatie a výchovu detí. 
Snívame o Slovensku, kde sa ľudia tešia 
z detí a túžia po nich, kde pomáhame 
narodiť sa každému bábätku, kde sa 
mnohí rozhodli mať veľkú rodinu. 
V rodinách i v spoločnosti vládne 
spravodlivosť a vzájomná pomoc, 
nikto sa necíti opustený a zbytočný. 
Bezbranným, chorým a núdznym 
pomáhame. Takéto Slovensko chceme, 
o takomto Slovensku snívame. Pred 
časom sme takto pozývali na Národný 

pochod za život, ktorý bol nádhernou 
oslavou života a rodiny. Bratislava zažila 
najväčšiu demonštráciu od novembra 
'89.

Veľké veci
Bola to po košickom pochode a referende 
o ochrane rodiny už tretia veľká udalosť 
za posledné dva roky. Ako písala 
Marcela Dobešová, je to dlhoročné 
ovocie práce mnohých proliferov. 
V občianskej spoločnosti sa vyformovalo 
odvážne hnutie schopné reagovať na 
spoločenskú situáciu a zhromaždiť 
desaťtisíce ľudí na námestiach, ako aj 
skoro milión v referende, aby bojovali za 
život a rodinu.

(Ne)rozhodnutia
Na druhej strane sa mi nepáči ticho, 
ktoré k nám smeruje od politikov, 
najmä tých vládnych. Nezachytil som 

Popochodovali sme, poreferendovali. 
A ticho? Idú voľby!
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ani jedno vyjadrenie od ministrov 
o tom, že treba zákonmi pomôcť 
matkám v núdzi, ktoré sa rozhodujú 
o živote svojho dieťaťa, alebo zmierniť 
diskrimináciu matiek a detí ohrozených 
potratom zo sociálnych dôvodov alebo 
bez udania dôvodu. Jedinou známou 
narážkou bola tá po košickom pochode, 
keď sa minister na nátlakové lobistické 
skupiny tlačiace rodovo-ideologický 
Istanbulský dohovor obrátil a spýtal, či 
nevideli, čo sa dialo v Košiciach, koľko 
tam bolo ľudí.
Vláda nesmie zatvárať oči pred 85 000 
pochodujúcimi za život a skoro 1 000 
000 voličov chrániacich rodinu. Zhodou 
okolností sú jej aktuálne problémy 
práve v zdravotníctve a školstve, teda 

v oblastiach kľúčových pre vzdelávanie 
k základnému právu na život a jeho 
implementáciu.

Výročie referenda o ochrane rodiny
Niektorých sklamalo, iní v ňom 
vidia stopku homoloby a rodových 
feministiek pre ich spoločenské a hod-
notové zmeny. Hodnotiť túto historickú 
udalosť spred roka bude iste lepšie 
až neskôr. Zvlášť s ohľadom na to, že 
v Európe sa (našťastie) čím ďalej, tým 
viac ľudí aktivizuje proti nanucovaným 
sociálnym experimentom s deťmi ako 
sú adopcie dvoma mužmi či ženami 
a redefinícia manželstva.
Faktom zostáva, že hodnotovo ohybnej 
slovenskej vláde sme jasne povedali, že je 
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tu takmer milión voličov, ktorí nedovolia 
sociálne experimenty. Napriek tlaku 
médií a útokom vyšlo kvôli nechlebovým 
témam v zmrznutom februári k urnám 
veľa občanov. Neplatí, že tí, čo hlasovať 
neprišli, boli proti hodnotám referenda. 
Náš boj referendom sa neskončil. Lobisti 
sa naďalej snažia dostať k deťom do škôl, 
chcú presadzovať rodovú ideológiu, 
redefinovať manželstvo. Žiaľ, aj vláda 
im ustupuje.

Hodnotovo ohybná vláda
Vláda SMERu nevie odolať Bruselu a pár 
homolobistom a je schopná ignorovať 
silný hlas milióna voličov. Necelé 
dva týždne po referende a v kontexte 
pochodov schválila Stratégiu ľudských 
práv, proti ktorej dlho bojovalo aj 
Fórum života. A už prináša „ovocie“ – 
vláda sa na ňu odvoláva a predkladá 
dokumenty nie pomáhajúce rodine, 
ale snažiace sa z LGBTI robiť najväčší 
problém Slovenska, ktorý sa má dostať 
do učebníc. Médiá, učitelia, zdravotníci 
majú byť preškolení. Nebezpečné 
Jogjakartské princípy sa majú dostať 
do našich zákonov a do hláv. Vláda 
ustúpila homoloby už v roku 2012, 
keď vytvorila výbor pre LGBTI (výbor 
pre rodinu netreba, veď demografia 
sa zlepší sama...). Malo sa tam len 
debatovať, no už na druhom zasadnutí 
si výbor proti upozorneniu predsedu 
výboru ministra Boreca, že Jogjakartské 
princípy sú v rozpore s právom SR, ich 
odsúhlasil a prihlásil sa tak k tvrdej 
homoloby. Aktuálne je na stole návrh 
ministerstiev školstva a spravodlivosti 
zobrať výchovu detí k ľudským právam 
z ministerstva školstva a dať ju zatiaľ 
neznámej skupine „expertov“. Keďže 

nevolení úradníci nám už narobili 
ťažkostí viac ako dosť pri presadzovaní 
homosexuálnej agendy skrývajúcej sa 
za ľudské práva, je takýto návrh viac 
ako podozrivý.

Peniaze, peniaze, peniaze
Organizácie pomáhajúce ľuďom sú 
pred zánikom, no na agendu LGBTI šlo 
za posledné dva roky takmer 1 000 000 
eur z našich daní, ako aj z Bruselu 
a zahraničných lobistov. To všetko 
napriek silnému odporu verejnosti, 
ktorá by tieto kroky mala zohľadniť pri 
voľbe svojich zástupcov v NR SR. Čím 
ďalej, tým viac v parlamente a vláde 
potrebujeme ľudí, ktorí budú chrániť 
život a rodinu.

Idú voľby
Popochodovali sme, poreferendovali… 
A ďalej? Samozrejmým pokračovaním 
našich pro-life snáh musí byť náš 
postoj vo voľbách. Ako zodpovední 
voliči musíme vedieť, aké hodnoty 
zastáva náš zástupca. Slovensko má 
zdravé hodnoty. No, žiaľ, zdá sa, že ho 
(zatiaľ) nereprezentujú politici, ktorí 
presadzujú ochranu života a rodiny - naše 
zákony by mali byť lepšie. Nápomocné 
v rozhodovaní by mohli byť aj odpovede 
kandidátov, ktorí sú členmi Fóra života, 
na hodnotové otázky a hlasovania, 
ktoré sú v tomto Spravodajcovi a na 
www. forumzivota. sk. Aliancia za rodinu 
zase spustila www. hlaszarodinu. sk.

Voľme teda 5. marca zodpovedne 
pro-life kandidátov.

TOMÁŠ KOVÁČIK
Foto: archív autora
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Deklaráciu pre oblasť rodovej rovno-
sti za Slovenskú republiku podpísal 
štátny tajomník Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR Bra nislav 
Ondruš. Obsahom dokumentu je za-
vedenie rovnakých možností pre 
ženy ako aj mužov do praxe a to hlavne 
v otázkach zamestnanosti. Deklarácia 
tiež poukazuje na veľký problém chu-
doby žien, ktoré sa nemôžu uplatniť 
na trhu práce aj pre rodičovské po-
vinnosti. Slovensko sa v Deklarácii 
zároveň zaviazalo pokračovať v práci 
a rokovaniach predchádzajúceho, ho-
landského predsedníctva. Dnes však 
vidíme v Holandsku veľkú snahu 
LGBTI loby na presadenie gender ideo-
lógie. Preto na Slovensku musíme byť 
ostražití a sledovať rokovania a doku-
menty súvisiace s naším predsedníct-
vom. „Naša vláda vnucovaním rodovej 
agendy vrátane požiadaviek LGBTI 
neustále nerešpektuje vyjadrenú vôľu 
slovenských občanov, ktorí už dlho-
dobo prejavujú negatívny postoj 
k umelému presadzovaniu týchto tém,“ 
vyjadril sa slovenský europoslanec 
Branislav Škripek, ktorému prekáža, 
že vláda neinformovala o Deklará-
cii slovenskú verejnosť. Pritom ide 
o dôležitý dokument, zaväzujúci Slo-
vensko ako predsednícku krajinu 
Rady k určitým krokom a záväzkom. 
Anna Verešová, kandidátka OĽaNO 

do najbližších parlamentných vo-
lieb, tvrdí, že rodovú rovnosť áno, ale 
iba v zmysle nastoľovania rovnakých 
príležitostí pre ženy a mužov. Ona 
sama pracuje už osemnásť rokov 
v oblasti sociálnych služieb a služieb 
zamestnanosti zraniteľných skupín 
obyvateľstva, zvlášť žien. „Poznám 
veľmi dobre ťažkosti žien a matiek pri 
zosúladení pracovných a rodinných po-
vinností,“ povedala Verešová. V tejto 
téme vidí v nastávajúcom predsedníc-
tve veľkú príležitosť aj pre Slovensko. 
„Môžeme vytvoriť veľmi dobrý priestor 
na diskusiu o rovnakých príležitostiach 
mužov a žien. Tiež vzhľadom na ne-
priaznivý demografický vývoj očakáva, 
že sa týmto otázkam bude Slovensko 
venovať aj v rámci predsedníctva SR 
v Rade EÚ v roku 2016. „Môžeme sa 
inšpirovať Českou republikou, v ktorej 
počas predsedníctva v roku 2009 boli 
rodina a zosúlaďovanie pracovných 
a rodinných povinností jednou z hori-
zontálnych tém.” Téma teda môže 
v spoločnosti vyvolať potrebnú diskusiu 
a Slováci môžu priniesť svoje hodnotové 
pohľady aj na otázky rodiny. Zo strany 
vlády by si občania rozhodne zaslúžili 
väčšiu informovanosť, aby mohli zaujať 
k prípadným aktivitám Slovenska na 
základe deklarácie jasnejší postoj.

MÁRIA RAUČINOVÁ

Predsedníctvo EÚ a rodová rovnosť
Začiatkom decembra 2015 bola podpísaná v Bruseli Deklarácia pre oblasť rodovej 
rovnosti medzi tromi krajinami, ktoré budú po sebe predsedať Rade EÚ. Ide o Ho-
landsko, Slovensko a Maltu. Vláda o podpise Deklarácie nevydala žiadne tlačové 
komuniké.
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Počas Mimoriadneho svätého roka mi-
losrdenstva máme možnosť odpovedať 
na výzvy pápeža Františka okrem iné-
ho zapojením sa do projektu 9 mesia-
cov za život. Ide o otvorenú iniciatívu 
laikov i kňazov z rôznych katolíckych 
spoločenstiev pod zastrešením Národ-
ného pochodu za život. Spája v sebe 
vytrvalú modlitbu a tichý, ale viditeľný 
odkaz o posvätnosti každého človeka. 
Chce predovšetkým prinášať nádej 
a ohlasovať radosť zo života; stáť pri 
opustených deťoch ako stála Mária 
s Jánom pri opustenom Ježišovi; modliť 
sa za lásku pre rodičov a obrátenie zdra-

votníkov, aby rovnako slúžili životu 
matky i dieťaťa; svedčiť o milosrdnom 
Bohu, ktorý hľadá stratených a skláňa 
sa k slabým. Projekt 9 mesiacov za život 
spočíva v krátkej modlitbovej prítom-
nosti na miestach, kde na Slovensku 
zomierajú násilnou smrťou nenarodené 
deti. Iniciatíva bude prebiehať počas pra-
covných dní od 25. marca do 25. decem-
bra 2016. K tejto akcii sa môžu pridať 
všetci. Iniciátori pozývajú, aby sme 
pokojnou modlitbovou prítomnosťou 
„pokryli“ čím viac miest Slovenska (cel-
kovo sa to týka minimálne 67 pracovísk 
v 42 mestách).
Viac informácií nájdete na webovej 
stránke www.9mesiacovzazivot.sk. Ak 
sa chcete zapojiť do modlitbovej služby 
alebo dozvedieť viac o prípravách, za-
registrujte sa na webovej stránke v okne 
ZAPOJ SA

o. DUŠAN ŠKURLA,
jeden z iniciátorov projektu 9 mesiacov za život,

člen prípravného tímu Národného pochodu za život,
koordinátor apoštolátu ochrany života v Košickej arcidiecéze

Od septembra 2014 sa v Košiciach 
slávia sv. omše za život posledný 
štvrtok mesiaca v Uršulínskom kosto-
le o 17.00. Spojené sú s adoráciou, 
požehnaním tehotných mamičiek, prí-
padne s ná všte vou hosťa. Od januára 
2016 sa každomesačné sväté omše za 
život začali aj v Prešove. Prešovská pro-
life komunita ich slávi pod vedením 

brata Filipa vo Františkánskom kostole 
každý tretí štvrtok mesiaca o 16.30. 
Pozývame všetkých priateľov života 
z miest a okolia. Spoločnou modlitbou 
chceme posväcovať a očisťovať naše 
snaženia v službe životu.

DUŠAN ŠKURLA
koordinátor apoštolátu ochrany života v Košickej arcidiecéze

Modlitbová iniciatíva 9 mesiacov za život

Pro-life sväté omše už aj v Prešove
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Veľmi nás oslovilo, že aj Svätý otec 
František v tohtoročnú Popolcovú stre du 
pred niesol katechézu z cyklu o milosrden-
stve s hlavnou témou „Spravodlivosť 
a vzájomné delenie sa v Božom ľude“. 
Zdôraznil, že „ak jubileum nedôjde až 
k vreckám, nie je pravým jubileom“, 
pričom prítomných vyzval nechať sa 
inšpirovať Duchom Svätým, aby sa pode-
lili s núdznymi. Cieľom jubilea je podľa 
neho aj obrátenie, aby sa naše srdce stalo 
väčším a veľkodušnejším.

„Toto je milosrdenstvo! A ak my 
chceme milosrdenstvo od Boha, začni-
me ho konať my sami. Začnime ho 
uskutočňovať medzi obyvateľmi, rodi-
nami, národmi, kontinentmi. Prispievať 
k uskutočneniu zeme bez chudobných 
znamená budovať spoločnosť bez dis-
kriminácie.“

Aby ženy s deťmi nezostali na ulici
Tieto slová priamo korešpondujú 
s podujatím, ktoré sa katolícke ženy 
usilujú rozširovať po celom Slovensku. 
Rozhodli sme sa ním pomáhať ženám 
s deťmi v ťažkých životných situáciách 
a umožniť im vrátiť sa do života, aby 
neboli ustavične odkázané na pomoc 
i ných. Podujatím chceme osloviť všetkých 
ľudí bez rozdielu. Preto sa organizuje 
vo farnostiach, ale aj v spoločenstvách, 
orga nizáciách, mestách, obciach, i v ro-
dinách.
Ako sa môžete zapojiť do Podeľme sa! aj 
vy:
– zorganizovať spoločnú pôstnu poliev-

ku, prípadne iné jedlo (kávu, čaj, 
koláčik), za ktoré prítomní zaplatia 
ako za celý obed;

– uvariť doma namiesto sviatočného 
obeda len jednoduché jedlo a rozdiel 
v cene darovať na účel zbierky (riadne 

Podeliť sa znamená
obohatiť sa navzájom

Katolícke hnutie žien Slovenska aj v tomto roku v Pôstnom období od Popolcovej 
stredy 10. februára organizuje podujatie „Podeľme sa!“. Pre mnohých z vás už 
nie je neznáme, lebo sa pravidelne doňho zapájate. Tentoraz ide o jubilejný de-
siaty ročník . Podujatie je jedinečné tým, že nie je len o dávaní, ale predovšetkým 
o podelení sa. Dávam to, čo si sám odopriem. Podelím sa (hoci i s málom) s tým, 
čo to viac potrebuje.

Chutná polievka na Podeľme sa! v Nitre
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zaregistrovanej na Ministerstve vnútra 
SR);

– darovať to, čo si sám odopriem, 
teda rozdeliť sa s tým, ktorý to viac 
potrebuje ako ja. Napríklad sa budem 
jeden deň postiť a peniaze, ktoré 
ušetrím, darujem.

Tým, že zorganizujete spoločné podu-
jatie, získate nielen peniažky na da-
rovanie, ale máte možnosť sa spolu 
stretnúť, porozprávať sa a vytvoriť atmos-
féru a priateľské kontakty. Spoločnosť 
môže byť rozmanitá: seniori, mladí, 
duchovní, rehoľníci, rehoľníčky, ženy, 
muži, rodinky s väčšími či menšími 
ratolesťami. Príspevok môžete poukázať 
na osobitný účet v Tatra banke, a.s.: 
Katolícke hnutie žien Slovenska, číslo 
0029 4001 6642/1100, IBAN SK50 1100 
0000 0029 4001 6642/1100.
Budeme veľmi radi, ak sa s nami podelíte 
o vaše zážitky a  priebeh jednotlivých ak-
cií. Ak máte možnosť poslať aj fotografie, 
obohatíte tým našu galériu.

Už desať rokov dávate nádej
V tohoročnom pôstnom období sa stretá-
vame už jubilejný desiaty 
raz. Preto by sme sa radi 
poohliadli za jednotlivými 
ročníkmi. Výsledky sú 
pre nás všetkých aj povz-
budením pokračovať, keď 
nás priamo Svätý otec vy-
zval.
Rok 2007 naštartoval prvú 
dekádu podujatia. Sumou 
307 410,50 Sk sme pomohli 
neziskovej organizácii Áno 
pre život v Rajeckých Tepli-
ciach, ktorá ich použila na 
opravu a rozšírenie kapa-

city domova, komunitného centra a na 
podporu bezplatnej telefonickej celo-
slovenskej Linky pomoci, ktorá funguje 
24 hodín dennei.
Rok 2008. Výťažok zbierky 482 996 Sk 
bol odovzdaný OZ Brieždenie so sídlom 
v Martine pre Centrum Pokoj v Kláštore 
pod Znievom a Inštitútu Krista Veľkňaza 
v Žakovciach pre Dom Márie Magdalény 
a Dom Božieho milosrdenstva v Ľubici. Obe 
organizácie použili darované finančné 
prostriedky na opravu strechy, dobudo-
vanie a vybavenie zariadení.
Rok 2009. Suma 18 882 € putovala do 
n. o. Križovatky v Skalici pre Azylový 
dom Emauzy – útulok Holíč a Azylové 
centrum Betánia v Malackách. Uby-
tovacie zariadenia boli v havarijnom 
stave a hrozilo im uzavretie. Opravili ho 
a rozšírili aj ubytovacie kapacity.
Rok 2010. Výťažok zbierky 17 152 € po-
mohol Zariadeniu núdzového bývania Dorka 
v Košiciach. Dokončili všetky stavebné 
práce a zvýšili kapacity krízového stre-
diska pre mladých dospelých vychádza-
júcich z detských domovov z 12 na 22 miest 
a zariadenia núdzového bývania zo skut-

Na polievke si pochutnávali aj v Seredi. Druhé jedlo si odopreli.
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kového stavu z 31 rodičov s deťmi zvýšili 
na 48 osôb. V Rožňave Dorka vybudo-
vala krízové stredisko pre 10 detí dočasne 
odňatých od rodičov pre chudobu.
Rok 2011. Výťažok 20 010 € použila orga-
nizácia Áno pre život, ktorá prevádzkuje 
zariadenie sociálnych služieb – Domov 
Gianny Beretty Mollovej Rajeckých Tep-
liciach a na vytvorenie konkrétnych pra-
covných príležitostí pre ženy matky zo 
znevýhodneného prostredia. V tomto 
domove sa už pomohlo 207 matkám 
a 279 deťom, z ktorých sa tu pomohlo 
narodiť 42 deťom.
Rok 2012. Vyzbieraných 16 058 € použili 
OZ Magis v spolupráci so sestrami Con-
gregatio Jesu na opravu a vybavenie azy-
lového bývania a úpravu átria, ktoré 
slúžia ženám, rodinám s deťmi v núdzi, 
obetiam násilia, sirotám, deťom, ktoré 
vyrástli v detskom domove a deťom – 
bezdomovcom v Prešove.
Rok 2013. Peniaze zo zbierky 17 473 € 
pomohli Spoločnosti priateľov detí 
z detských domovov Úsmev ako dar na do-
budovanie nového Krízového centra Dorka 
vo Zvolene.

Rok 2014. Výťažok zbierky 18 334 € 
použila diecézna Charita v Rožňave na 
zriadenie a vnútorné vybavenie novo-
vzniknutého Nízkoprahového denného 
centra pre matky s deťmi na vytvorenie 
pracovných a vzdelávacích aktivít a na 
priamu pomoc klientom Charitatívno-so-
ciálne centrum sv. Rity v Lučenci.
Rok 2015. Doteraz najvyšší výťažok 
zbierky 22 210 € pomohol Spoločnosti 
priateľov detí z detských domovov Ú smev 
ako dar, pobočka pre východné Slovensko 
a Zakarpatskú Ukrajinu vo výške 10 000 € 
na dokončenie Krízového centra pre mat-
ky, otcov a rodiny v Prešove, ako aj Po-
radni ALEXIS, n. o. s celoslovenskou 
pôsobnosťou, ktorá pomáha ženám 
v prípade neželaného tehotenstva a pro-
blémov po umelom či spontánnom po-
trate vo výške 12 210 €.

Výťažok z tohtoročného jubilejného 
10. ročníka podujatia Podeľme sa! bude 
venovaný na prístrešie Centra pre ob-
novu rodiny v Bratislavskom regióne 
(tento región ho ešte nemá), ktoré bude 
poskytovať odbornú pomoc a strechu 

tehotným ženám, matkám 
s deťmi a rodinám v kraj-
nej životnej núdzi. Naša 
veľká vďaka patrí všetkým, 
ktorí počas deviatich ro-
kov akýmkoľvek spôsobom 
pris peli troškou do mlyna. 
Spoločne sme dali nádej 
ľuďom, že svoju životnú si-
tuáciu zvládnu.

MÁRIA DEMETEROVÁ,
predsedníčka 

Katolíckeho hnutia žien Slovenska
V Novom meste nad Váhom namiesto polievky upiekli koláčiky.



1/2016 | Spravodajca o. z. Fórum života 21

Z DOMOVA

Bože, ktorý si naším Otcom,
vzdávame ti chválu a velebíme ťa,
lebo si nám vo svätej Gianne
dal spoznať ženu evanjelia
ako manželku, matku a lekárku.
Vzdávame ti vďaky,
lebo cez dar jej života nás učíš prijímať
a vzdávať úctu každému ľudskému stvoreniu.
Pane Ježišu, sme oslovení životom svätej Gianny,
ktorá sa cez manželskú lásku stala znamením
tvojej lásky pre Cirkev a pre ľudstvo.
Ako dobrý samaritán
zastavila sa pri každej chorej, maličkej a slabej osobe.
Podľa tvojho príkladu a z lásky
darovala samu seba, rodiac nový život.
Duchu Svätý, prameň všetkej dokonalosti,
daruj aj nám podľa príkladu svätej Gianny
vytrvalosť a odvahu v našom osobnom,
rodinnom a pracovnom živote,
aby sme vedeli slúžiť každému človeku
a tak rástli v láske a svätosti.
Svätá Gianna, oroduj za nás.
Amen.

Cirkevné schválenie udelil dňa 21. januára 2016 
Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolit.

Prot. č. 167/2016

Modlitba k sv. Gianne nanovo schválená

Vzhľadom na to, že na Slovensku existuje niekoľko verzií Modlitby k sv. Gianne 
Berettovej Mollovej, vnášame do tejto veci svetlo v podobe zverejnenia modlitby, 
ktorej znenie 21. januára 2016 schválil bratislavský arcibiskup metropolita Mons. 
Stanislav Zvolenský.
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Benefičná výstava, ktorá predstavuje 
najnovšiu tvorbu Evy Trizuljakovej, sa 
skončila 29. februára 2016, nepredané 
diela sú ešte k dispozícii na predaj v po-
radni Alexis vo Fóre života. Eva Trizulja-
ková sa od roku 2009 venuje textilným 
kolážam na papieri, čo predstavuje novú 
kapitolu v jej výtvarnom smerovaní. 
Princíp koláže nie je v jej tvorbe novin-
kou. Od začiatku sedemdesiatych ro-
kov 20. storočia sa venovala tvorbe ne-
tkaných tapisérií – artprotisu (technika 
patentovaná v šesťdesiatych rokoch 20. 
storočia v bývalom Československu). 

Z DOMOVA

Eva Trizuljaková 
daruje svoje diela poradni Alexis

V dome Quo vadis v Bratislave sa konala výstava textilných koláží akademickej 
maliarky Evy Trizuljakovej s názvom Znamenie ženy.Výťažok z predaja umelec-
kých diel autorka v plnom rozsahu venuje na podporu Poradne Alexis, ktorá sa 
venuje poradenstvu neplánovane tehotným ženám a dievčatám a tiež ženám, ktoré 
o svoje dieťa prišli ešte pred jeho narodením.

Vystavené diela si bolo možné zakúpiť v prospech poradne Alexis.

Pani Eva Trizuljaková, matka ôsmich detí, sa 
tento rok dožíva požehnaných 90 rokov.
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Do veľkorozmerných textilných kompo-
zícií vkladala výstrižky rozličných 
textílií, medzi iným aj fragmentov 
vyradených liturgických paramentov. 
Po zavedení reforiem Druhého vatikán-
skeho koncilu sa mnohé rúcha pálili, 
aby sa tak predišlo ich znehodnoteniu 
nejakým iným, nevhodným použitím. 
Eva Trizuljaková aj s manželom so-
chárom Alexandrom Trizuljakom para-
menty zbierali a zachraňovali. V roku 
2005 autorka podstatnú časť tejto kolek-
cie darovala SNM-Historickému múzeu 
na Bratislavskom hrade. Materiál, ktorý 
zostal doma, autorka začala využívať 

v novej fáze tvorby v maliarsky poňatých 
textilných kolážach.Eva Trizuljaková je 
tiež známa svojou literárnou tvorbou. 
Vo svojom dodnes nezverejnenom 
rukopise s názvom "Znamenie ženy" 
(2008) približuje komplexný pohľad 
na ženu matku a súčasne aj tvorivú 
umelkyňu. Eva Trizuljaková je lau-
reátkou Ceny Fra Angelica za rok 2003. 
Má 8 detí, žije a pôsobí v Bratislave. Za 
vytrvalú a celoživotnú obranu ľudskej 
dôstojnosti vo vizuálnom i literárnom 
umeleckom diele, za hrdinské preuka-
zovanie týchto postojov v živote a ich 
odovzdanie nasledujúcej generácii, jej 
udelilo Fórum života v kategórii Sloven-
ská osobnosť Cenu Antona Neuwirtha. 
Vernisáž sa konala pod záštitou Anny 
Záborskej, poslankyne Európskeho 
parlamentu. Kurátorku výstavy Pavla 
Lazárkovú Trizuljakovú, ktorá pre 
chorobu nemohla prísť osobne, zastu-
poval Klement Trizuljak.

MÁRIA RAUČINOVÁ, foto: Danka Jacečková

Z DOMOVA

Vernisáž hudobne spestrili manželia - skupina 
Janais.

Výstavu si vzalo pod patronát Fórium života.
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ZO ZÁPISNÍKA

Zo zápisníka europoslanca

Európsky parlament je mies-
to plné aktivity, ktorú treba 
pozorne sledovať, pretože 
prináša témy, voči ktorým je 
potrebné jasne vyjadriť svoje 
postoje. Koniec minulého 
roka sa niesol v znamení 

snahy o zamedzenie náhradného materstva, 
proti ktorému som v decembri hlasoval. Za 
týmto slovným spojením sa skrýva obludná 
záležitosť, hoci sa chce tváriť veľmi nor-
málne, ba pokrokovo. Zle sa mi to aj hovorí, 
no z maternice ženy sa stáva obchodný artikel 
a vynosenie dieťaťa je považované za výnosný 
obchod. EP už v roku 2011 prijal Uznesenie 
o prioritách a náčrte nového politického rámca 
EÚ zameraného na boj proti násiliu páchanému 
na ženách, kde jednoznačne spája náhradné 
materstvo s obchodovaním s ľuďmi. Napriek 
tomu sa tejto prevrátenej veci doteraz nepo-
darilo úplne zabrániť. Politické hnutie ECPM, 
kde pôsobím ako člen predsedníctva, sa usi-
luje o úplný zákaz náhradného materstva a to 
nielen v rámci EÚ. Taktiež veľmi vítam inici-
atívu kolegyne Anny Záborskej, ktorá EP žiada 
písomnou deklaráciou o zákaz náhradného 
materstva a ochranu práv a dôstojnosti žien 
a detí. Verím, že spoločnými silami dokážeme 
túto zvrátenosť zastaviť.
EP vo februári konečne pomenoval strašné 
vyvražďovanie kresťanov a iných menšín na 
Blízkom východe ako genocídu. Ide o silný 
apel, ktorý sa premietne hlavne v medzinárod-
nom práve. Činy vrahov z tzv. Islamského štátu 
(Da´eš) vďaka tomu nebudú nikdy premlčané 
a verím, že raz budú títo zločinci stáť pred 
medzinárodným súdnym dvorom. Počas cesty 
do Sýrie a Iraku som spoznal viacero zanie-
tených syriakov a dúfam, že vo svojom boji už 

nebudú musieť márne čakať na medzinárodnú 
humanitárnu a vojenskú pomoc. V Štrasburgu 
bolo prijaté aj Uznesenie o novej stratégii pre 
práva žien a rodovú rovnosť v Európe na obdobie 
po roku 2015. Pojem „rodová rovnosť” sa často 
používa ako nástroj na presadzovanie rodovej 
ideológie. Nová stratégia vyjadruje poľutovanie 
nad tým, že chýba dohoda „...na oficiálnej pozícii 
v súvislosti s viacerými otázkami v prospech rodovej 
rovnosti vrátane smernice o ženách vo vrcholových 
orgánoch spoločností.” Osobne toto poľutovanie 
nezdieľam. Nemyslím si, že je nutné určovať 
presný počet žien vo vrcholových funkciách 
či dozorných radách súkromných spoločností. 
Rád by som však upriamil pozornosť na de-
siaty bod tohto uznesenia: „Pri implementá-
cii práva a politických nástrojov EÚ sa musia 
dodržiavať zásady subsidiarity”. Zdá sa, že 
úsilie o to, aby EÚ neprekračovala svoje kom-
petencie prináša ovocie a otázka subsidiarity je 
zdôraznená aj v dokumente o rodovej rovnosti. 
Napokon ešte pár slov k nášmu predsedníctvu 
EÚ. Slovensko bude mať jedinečnú príležitosť 
určovať, ktorým témam sa bude EÚ prioritne 
venovať. Môže to byť výborná príležitosť na 
presadzovanie hodnôt, ktoré vyznávame a na 
ktorých stojíme. Avšak rovnako musíme byť 
aj ostražití. Začiatkom decembra naša vláda 
spolu s Maltou a Holandskom podpísala 
Deklaráciu pre oblasť rodovej rovnosti medzi tro-
mi krajinami. Tieto tri krajiny jedna po druhej 
predsedajú EÚ. Nemôžeme dopustiť, aby sa 
v rámci EÚ v mene rovnosti medzi mužmi 
a ženami presadzovala prekrútená gender ide-
ológia - a ani počas nášho predsedníctva. Preto 
pozorne sledujme, o čom sa rokuje a nebojme 
sa povedať svoj názor. Privítam aj vaše pod-
nety.

BRANISLAV ŠKRIPEK,
poslanec Európskeho parlamentu
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SLOVENSKOKONKRÉTNA POMOC

Zachráňme životy

Projekt konkrétnej pomoci matkám a ich 
deťom v núdzi má úspešne za sebou už 
8 rokov fungovania. Od vzniku projektu 
sme pomohli už 111 ženám a narodilo 
sa 96 bábätiek. Darcovia prispeli sumou 
viac ako246 000,- Eur. Celkový počet 
riešených prípadov 1836. Spolupracujeme 
s 27 poskytovateľmi pomoci. Na pomoc 
ženám a na záchranu ich detí bolo 
poukázaných 100 % z darovanej sumy.

MÁRIA DEMETEROVÁ

Poradňa Alexis, n.o.

Poradňa funguje už viac ako šesť rokov (od 
októbra 2014 ako samostatná organizácia) a je 
jedinou svojho druhu na Slovensku. Za rok 
2015 sme celkovo riešili 177 prípadov (z toho 
v 19-tich prípadoch sa nám ozvali muži), čo 
je o 20 prípadov viac než v predošlom roku. 
Týkali sa nielen nečakaného tehotenstva, ale 
zaznamenali sme aj nárast prípadov v oblasti 
popotratového syndrómu. Najviac riešených 
prípadov podľa problému: nečakané teho-
tenstvo (55), popotratový syndróm (30) 
a „ne vie, či je tehotná“ (13). Ľudia sa na nás 
obracali tiež s prosbou o kontakt na pro-
life gynekológa. Riešili sme tiež niekoľko 
prípadov týrania, tieto sme odporučili na 

spolupracujúce organizácie. Existencia 
poradne sa teda naďalej ukazuje ako 
dôležitá. Bohužiaľ pre obmedzené množstvo 
financií je problém spropagovať existenciu 
poradne väčšiemu počtu ľudí, ktorí by mohli 
potrebovať našu pomoc. V poradenstve 
pokračujeme aj v roku 2016. Za prvý mesiac 
sme riešili už 15 nových prípadov a naďalej 
sme v kontakte s viacerými ženami, ktoré sa 
nám ozvali v priebehu decembra, a snažíme sa 
im pomôcť (paradoxne práve medzi sviatkami 
bolo v poradni ešte rušnejšie než v bežných 
dňoch). Celkovo sme tak od začatia projektu 
riešili už viac než 900 prípadov. Od 1. februára 
do 29. februára 2016 sa v bratislavskom Dome 
Quo Vadis konala výstava textilných koláží 
akademickej maliarky Evy Trizuljakovej pod 
názvom Znamenie ženy. Záštitu nad ňou 
prevzala poslankyňa Európskeho parlamentu 
Anna Záborská a má benefičný charakter. 
Celý výťažok z predaja obrazov venuje na 
podporu projektov Poradne Alexis, za čo 
im veľmi pekne ďakujeme. Obrazy, ktoré sa 
nepredali priamo na výstave, je možné pozrieť 
si a zakúpiť v sídle poradne až do februára 
2017. Naďalej stále bojujeme s finančnými 
problémami, no pracujeme na tom, aby 
sme získali podporu zo štátnych grantových 
výziev, aj keď s naším zameraním nie sme 
„in“.
Chcem preto veľmi pekne poďakovať aspoň 
individuálnym darcom, ktorí nás podporujú. 
Všetci, ktorí máte záujem podporiť Poradňu 
Alexis n.o., môžete tak urobiť na číslo účtu: 
5063819577/0900. Špeciálne poďakovanie 
patrí aj tým, ktorí finančne podporujú 
miniprojekt „Billbord Alexis“, ktorý je 
umiestnený od apríla 2014 oproti nemocnici 
na Kramároch v Bratislave.

ZUZANA STOHLOVÁ KIŇOVÁ
Foto: Danka Jacečková

Zuzka (zľava) a Peťa sú pohotovo k dispozícii matkám. 
Zuzka sa venuje aj svojmu narodenému bábätku.
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Z DOMOVA

„Všetko najlepšie!“ Táto fráza zaznievala 
na Deň počatého dieťaťa 2015 v aule 
Šturáku veľmi často. Reakcie ľudí boli 
rôzne – prekvapenie, pobavenie, údiv, 
zarazenie.Aula bola plná mladých ľudí, 
vône horúceho punču a muffinov, živej 
hudby a šumu rozhovorov. Ale prečo 
vlastne všetka táto paráda? Nešlo 
o žiadnu predčasnú predvolebnú kam-
paň, ani o nejakú zbierku či niečo 
podobné. O čo teda šlo? O teba! 
O každého z nás. Deň počatého dieťaťa, 
keď si spomíname na životy, ktoré 
nedostali šancu žiť, je totiž aj naším 
dňom – veď aj my sme boli počatí. 
Tím Forlife Mission sa preto rozhodol 
prekročiť brány UPeCe a urobiť 
„počatinovú párty“ pre všetkých. Veď 
ako si môžeme vážiť životy iných, aj 
tých najbezbrannejších, ak si nevážime 
svoj vlastný? Každý „oslávenec“, ktorý 
prechádzal okolo, dostal sladký muffin 
a punč – len tak. Jednoducho preto, že je. 
K dispozícii bola aj možnosť vypočítať si 
svoje „počatiny“, posedieť a porozprávať 
sa na pohodlných gaučoch, či zahrať 
si kalčeto. Divadlo Christopher pre 

oslávencov zahralo predstavenie špeciál-
ne pre túto príležitosť. Všetkému vládla 
pokojná a priateľská atmosféra, v ktorej 
vznikol prirodzený priestor na diskusiu 
o základnom ľudskom práve na život 
a o konkrétnych možnostiach pomoci 
tehotným ženám a ich nenarodeným 
deťom. No a kto chcel, mohol si 
symbolicky pripnúť bielu stužku a tým 
vyjadriť, že je hrdý na život a chce ho 
chrániť od počatia. Treba dodať, že 
mnohé rozhovory boli povzbudením 
aj pre samých organizátorov, ktorým 
sa po da rilo pozitívnym spôsobom 
podnietiť mladých ľudí k úcte k nena-
rodenému životu. V Deň počatého 
dieťaťa nechali rezonovať posolstvo: Si 
dôležitý, jedinečný a nenahraditeľný, 
si jednoducho dar! Ak máte záujem 
pridať sa k nám podľa vzoru študentov 
zo združenia Forlife Mission, ozvite sa 
e-mailom na adresu anka@forumzivota.
sk a my Vám poskytneme know-how 
pre zrealizovanie akcie vo Vašom 
spoločenstve. Oslávte s nami aj Vy svoje 
Počatiny!

MÁRIA FRONCOVÁ

Si jedinečný dar. 
Osláv s nami svoje Počatiny.

Minulý rok inovovali myšlienku Dňa počatého dieťaťa ak-
tívni pro-life študenti bratislavského UPeCe združení v tíme 
Forlife Mission. Chceli sa priblížiť mladým, neskúšať to na 
nich frázami typu „potrat je zlý, nesmie sa to”, ale pripravi-
li pre nich popoludnie radosti a prekvapenia. Odovzdali 
myšlienku: „Dnes je tvoj deň, uži si ho!” Tento nápad mal 
tak pozitívny ohlas, že si Fórum života osvojilo spôsob ich 
komunikácie ako tohtoročnú kampaň. Spoločne navštevujú 
slovenské UPeCéčka a pozývajú ich zorganizovať na svojej 
pôde verejnú oslavu „počatín“.
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ZO ZAHRANIČIA

Organizátori protestného zhromažde-
nia proti spor ným návrhom na re-
gistrované partnerstvá osôb rovnakého 
pohlavia v Taliansku zaznamenali 
úspech. Na protest prišli do Ríma dva 
milióny ľudí z celej krajiny. Informovala 
o tom tlačová agentúra DPA. „Je vás tu 
viac, než sme očakávali,” vyhlásil hovor-
ca Dňa rodiny Massimo Gandolfini na 
začiatku zhromaždenia pri bývalom 
štadióne Circus Maximus. „Chcel som 
vám povedať, že sú nás dva milióny,” 
uviedol. Gandolfini a ďalší organizátori 
povedali, že predpokladali účasť milió-
na ľudí. V Taliansku sa takéto odhady 
zvyčajne zveličujú, ale Circus Maximus 
vyzeral plný ľudí – a jeho kapacita je 
najmenej niekoľko státisícov. Antonio 
Brandi z katolíckeho hnutia Pro Vita 
uviedol pre agentúru DPA, že sa treba 
postaviť proti každému pokusu uznať 
homosexuálne zväzky, lebo by to bol 

„jednoducho prvý krok k homosexuál-
nym manželstvám a k adopciám detí ho-
mosexuálmi, ako sme to videli už v An-
glicku, Argentíne a ďalších štátoch”. 
Po rokoch patovej situácie sa debata 
o návrhu zákona o homosexuálnych 
partnerstvách začala v senáte, v hornej 
komore talianskeho parlamentu. Návrh 
zákona nepresadzuje homosexuálne 
manželstvá, ale poskytuje dvojiciam 
osôb rovnakého pohlavia podobné prá-
va ako zosobášeným ľuďom – napríklad 
právo na návštevu v nemocnici či vo 
väzení alebo právo na dedičstvo či 
vdovský dôchodok v prípade úmrtia 
partnera. Najspornejšou časťou sú však 
adopcie nevlastných detí – umožňuje, 
aby si deti homosexuála adoptoval jeho 
partner. Kritici tvrdia, že je to odra-
zový mostík k legalizácii adopcií homo-
sexuálmi a náhradného rodičovstva pre 
homosexuálov. Gandolfini povedal pre 
denník La Repubblica: „Nechceme, aby 
naše deti vyrastali s myšlienkou, že 
sú rôzne modely rodín. Chceme, aby 
naše deti jednoznačne vedeli, že rodinu 
tvorí otec a mama.” Katolícka cirkev 
oficiálne nepodporila tento protest. Ak 
senát tento návrh zákona vo februári 
schváli, legislatívou sa bude zaoberať 
dolná komora.

Podľa: konzervativnyvyber.sk
foto: ncregister.com

V Ríme protestovali dva milióny ľudí

Taliansko je posledným západoeurópskym štátom, kde nie sú nijako legalizované 
homosexuálne partnerstvá. Tradične katolícku krajinu pritom na zmenu tohto 
stavu vyzval taliansky ústavný súd aj Európsky súd pre ľudské práva.
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OBSAHPRO-LIFE UMENIE

Nevinná jasličková – 
tvorivá skúsenosť pro-life

Texty: MÁRIA FRONCOVÁ, Foto: Stanislav Piatrik, Slavomír Siekela

Pro-life vianočné predstavenie pripravilo Fórum života a Rímskokatolícky 
farský úrad Hontianske Trsťany. Iniciátorkou a hlavnou organizátorkou projektu 
bola regionálnička FŽ a koordinátorka pre výchovu a vzdelávanie Mgr. Anna 
Siekelová. Scenár napísala a inscenáciu zrežírovala divadelná režisérka Mgr.art.
Mária Froncová. Premiéra Nevinnej jasličkovej sa uskutočnila v predvečer Sviatku 
Neviniatok v Kultúrnom dome v Hontianskych Trsťanoch. Po Novom roku sme 
hosťovali v Kostole sv. Martina v Bátovciach a najhojnejšej diváckej účasti sme sa 
tešili v Kostole sv. Michala v Leviciach, kde sme naše levické pro-life divadelné 
turné ukončili. Ďalej už pokračuje Duch Svätý.

1. Hovorí sa, že na svete dnes neexistuje 
nebezpečnejšie miesto pre život, ako je maternica 
matky. V Leviciach, čo je výrazne najpotratovejší 
okres na Slovensku, to platí dvojnásobne. 
Levický genius loci je preto v pro-life kruhoch 
dlhodobo vnímaný ako misijná oblasť.

3. Hra Nevinná jasličková  prostredníctvom 
štyroch anjelov približuje radostný príbeh spásy 
a konfrontuje ho s myslením a životným štýlom 
moderného človeka. Práve v tejto konfrontácii sa 
nenápadne odohráva dráma o neprijatí dieťaťa 
a nevinne zomierajúcich nenarodených deťoch. 
Aj to sú novodobé neviniatka. Obete ľudí, ktorí 
sa nechtiac inšpirovali samým Herodesom, a zo 
strachu, že by im dieťa sťažilo situáciu či zmarilo 
životné plány, nedovolia im dnes ani len prísť na 
tento svet.

2. Stačilo nám jedno stretnutie, aby sa spojili - 
veľká potreba sveta s hlbokými túžbami srdca 
- a spolu s Marcelkou a Ankou sme sa  rozhodli 
pre kultúrnu misiu za život. Blížil sa sviatok 
Neviniatok a k jeho príležitosti sme začali písať 
divadelnú hru. Jej ambíciou bolo aktualizovať 
príbeh biblických neviniatok, odhaliť 
„Herodesa“ dnešnej doby, ale zároveň odovzdať 
aj konkrétne posolstvo nádeje.
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4. Naši anjeli však zaspali dobu a budiac sa 
zo svojich nepokojných snov, mylne sledujú 
jasličkovú ako dnešnú realitu. Zvládanie 
náročných situácií a odovzdaný postoj srdca 
Márie a Jozefa ich priam nadchýna. Spokojní 
v presvedčení, že dnešný človek je rovnaký, 
zaspávajú na vavrínoch vankúšoch.

6. V tomto momente koledníci zvliekajú svoje 
kostýmy pastierov a stávame sa svedkami 
civilistov stojacich pri jasličkách v roku 2015. 
Prišli sa stíšiť, načerpať. Skladajú tu svoje 
unavené a nenaplnené životy. V tichu a skrytosti 
sa odohráva premena ľudského srdca. Narodenie 
Ježiša v srdci človeka. Práve tá je zmyslom 
opakovaného sprítomňovania si Betlehemu.

5. Ich betlehemskú idylu naruší až príchod 
anjela z „terénu“, ktorý ich uvedie do aktuálnych 
reálií: „Anjeli, veď vy ste zaspali dobu. Betlehem  
týmto žil 2015! rokov dozadu. Vaše sny nie 
sú iba nočné mory, ale dnešná realita.“ Toto 
poznanie o nevinne zomierajúcich nenarodených 
deťoch anjelov natoľko zasiahne, že sami cítia 
zodpovednosť a potrebu niečo s tým robiť, 
nenechať to len tak. Sú odhodlaní zostúpiť 
z neba, vzdať sa svojho komfortu a konať.

7. Anjeli získavajú nádej a nachádzajú svoje 
poslanie anjelov Strážcov. Túžia chrániť 
nenarodený život tým, že svojich zverencov budú 
viesť k tomu, aby žili radostnú zvesť Vianoc 
počas celého svojho pozemského života, nielen 
počas vianočných sviatkov. Pretože Betlehem, 
to nie je iba nejaký geografický údaj, ale skôr 
stav srdca, otvorenosť životu, Božím zámerom 
a prijatie dieťaťa ako daru.
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OBSAHZO SVETA

Začiatkom februára vydala OSN nové 
poštové známky s cieľom propagovať 
lesby, gejov, bisexuálov a transexuálov 
(LGBT) a ich požiadavky po celom sve-
te. Jedna zo šiestich vydaných známok 
pod názvom „gay family" zobrazuje dvoch 
mužov s malým dievčatkom, na ďalších sú 
napríklad bozkávajúce sa páry rovnakého 
pohlavia, alebo motýľ symbolizujúci 
transsexuála.  Ide o jednostranné rozhod-
nutie OSN propagovať agendu LGBT, 
ktorá je v rozpore so zákonmi, kultúrou 
a presvedčením väčšiny členských štátov 
OSN. Nové LGBT známky, ktoré vydalo 
OSN v rámci svojej iniciatívy „Slobodní 
a rovní", presadzuje pre LGBT skupiny 
„právo", aby osoby rovnakého pohlavia 
mohli uzavrieť manželstvo a mať deti. 
Žiadne takéto právo však nevyplýva ani 
z medzinárodného práva ani z rezolúcií 
OSN. Úradníci v sekcii ľudských práv 

OSN si uzurpujú právomoc rozhodovať aj 
bez súhlasu väčšiny členských krajín a do-
konca aj napriek ich odporu, čo však ide 
proti samotným cieľom a princípom OSN. 
A navyše, platíme za to my všetci! Orga-
nizácia Spojených národov je plne financo-
vaná členskými štátmi. Petíciu adresovanú 
generálnemu tajomníkovi OSN, vedúcemu 
sekcie ľudských práv OSN a Poštovému 
úradu OSN, aby Organizácia Spojených 
národov z našich peňazí nepresadzo-
vala LGBT požiadavky a nepodkopávala 
manželstvo muža a ženy ako najlepšie 
prostredie pre výchovu detí. Petíciu môžete 
podpísať tu: http://www.citizengo.org/sk/
fm/33081-osn-stiahni-lgbt-znamky

MIRIAM KUZÁROVÁ,
CitizenGo

Zdroj: http://www.un.org/apps/news/story.
asp?NewsID=53168#.VsWATLThB0s

Foto: www.un.org

Nech OSN stiahne 
známky s motívom LGBT!



1/2016 | Spravodajca o. z. Fórum života 31

SLOVENSKOOZNAMY

Víkendové stretnutia pre bezdetné páry
Centrum pre rodinu Banskobystrickej 
die cézy organizuje v roku 2016 dve víken-
dové stretnutia pre bezdetné manželské 
páry:
Prvé stretnutie: „Manželstvo ako dar“ je 
určené pre tých, ktorí ešte neboli na ta-
komto stretnutí a kladú si otázky: Boží 
plán s človekom, Boží plán s manželstvom. 
Poslanie bezdetného manželstva. Dieťa, prá-
vo alebo dar? Ako ďaleko ísť s medicínou? 
Mužská neplodnosť – príčiny a možnosti 
riešenia. Ženská neplodnosť – príčiny 
a možnosti riešenia a pod. Stretnutie sa 
uskutoční v dňoch od 29. apríla do 
1. mája 2016 v Penzióne Zornička na 
Donovaloch. Cena pobytu je 100 EUR/
manželský pár/víkend.
Druhé stretnutie – duchovná obnova: 
„Túžime po požehnaní“ (Gn 1,28) je 
o tvorené pre všetkých, ktorí túžia stráviť 
víkend v spoločnosti ľudí v podobnej 
životnej situácii, ale najmä prehĺbiť vzťah 
k Bohu a medzi manželmi navzájom. 
Duchovnú obnovu vedie o Jozef Maretta. 
Stretnutie sa uskutoční v dňoch od 6. 
do 8. mája 2016 v Penzióne Zornička na 
Donovaloch. Cena pobytu je 100 EUR/
manželský pár/víkend. Bližšie informácie 
nájdete na: www.rodinabb.sk/bezdetni-
manzelia. 
Kontakt a prihlasovanie: 
katka@rodinabb.sk.

Konferencia Vyber si život
Áno pre život, n. o. a Fórum života, o. z. 
organizujú 18. ročník medzinárodnej 
konferencie VYBER SI ŽIVOT, ktorá sa 
bude konať 18. – 19. marca 2016 v priesto-
roch Mestského úradu v Rajeckých Tepli-
ciach. Témou tohtoročnej konferencie je 
„Násilie a ľudská dôstojnosť“. Na kon-

ferencii vystúpi aj predseda Human Life 
International Shenan Boquet, ktorý bude 
na Slovensku v dňoch 14. – 21. marca 
2016. Nad konferenciou prevzala záštitu 
poslankyňa Európskeho parlamentu 
Anna Záborská  a primátorka Rajeckých 
Teplíc Katarína Hollá. (Bližšie informácie 
nájdete v najbližších dňoch na web strán-
ke Fóra života.)

Raymond de Souza príde na Slovensko
V dňoch 14. – 15. marca 2016 navštívi 
Slovensko Raymond de Souza z Human 
Life Internationl. V jeden z týchto dní 
bude mať prednášku v Trnave na pôde 
VŠ internátu, kde bude hovoriť na tému 
Evanjelium života, zápas kultúry života 
a kultúry smrti. Prednáška bude tlmočená 
do slovenčiny. Návšteva sa uskutoční 
z iniciatívy Fóra života.
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