
Občianske združenie Fórum života zastrešuje viac ako 50 pro-life a pro-family 
organizácií a už takmer dve desaťročia sa na Slovensku i v zahraničí intenzívne 
venuje ochrane ľudského života v troch dimenziách – prevencia, advokácia 
a konkrétna pomoc. V októbri a novembri 2017 organizujeme duchovnú 
a vzdelávaciu kampaň „Sviečka za nenarodené deti“. Jej hlavnou myšlienkou je 
spomienka na deti, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate a šírenie 
pro-life hodnôt v spoločnosti.
Zapáľme 2. novembra, v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých, spoločne 
symbolickú sviečku za  nenarodené deti a spojme sa v modlitbe za ich rodičov, 
blízkych, i za obrátenie tých, ktorí podporujú alebo sa podieľajú na vykonávaní 
potratov.
Zároveň vás prosíme o fi nančný príspevok v rámci kampane, ktorým podporíte 
projekty zamerané na ochranu ľudského života a jeho dôstojnosti od počatia po 
prirodzenú smrť. Vyzbierané peniaze použijeme na vzdelávanie, ochranu ľudských 
práv a dôstojnosti, rozvoj sociálnych služieb a fi nancovanie konkrétnej pomoci pri 
riešení krízových životných situácií predovšetkým tehotných žien a matiek s deťmi 
v núdzi.

Možnosti podpory v rámci ofi ciálnej verejnej zbierky:
– kúpte si sklenenú alebo plastovú sviečku s logom kampane 

za dobrovoľný príspevok
– pošlite peniaze priamo na bankový účet Fóra života: 

IBAN SK25 0900 0000 0050 3335 7295
SWIFTCODE GIBASKBX

S vašou pomocou dokážeme viac.



Bože, darca života, chválime ťa a zvelebujeme za to, že si nám dal veľ ký 
dar života.
S veľ kou dôverou prosíme o tvoje milosrdenstvo pre všetkých našich 
drahých zosnulých. Spomíname si aj na tých najbezbrannejších, ktorí 
zomreli násilnou smrťou ešte skôr, ako sa mohli narodiť.
Teba, najláskavejší Bože, prosíme o svetlo pravdy pre rodičov takto 
zabitých detí, ale aj pre tých, ktorí sa chystajú svoje počaté dieťa usmrtiť, 
aby pochopili, že dieťa je tvoj dar, a nie ich vlastníctvo.
Prosíme ťa za lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ktorí asistujú 
pri usmrcovaní počatých detí, aby spoznali hrôzu svojho počínania, 
nespreneverovali sa svojmu poslaniu a boli vždy na strane života.
Prosíme ťa za tých, ktorí v spoločnosti šíria kultúru smrti. Zošli 
im svetlo pravdy, aby spoznali hodnotu každého ľudského života  
a mali ho v úcte.
Dobrotivý Bože, prosíme ťa za nás všetkých, aby sme s tvojou 
pomocou, každý na svojom mieste a vo svojom povolaní, vydávali 
svedectvo o kráse, vznešenosti a dôstojnosti ľudského života od 
počatia až po prirodzený skon, a tak prispievali k šíreniu „evanjelia 
života“. Panna Mária, Matka Božia a naša Matka, prihováraj  
sa za nás u svojho Syna, aby vyslyšal naše prosby, ktoré predkladáme  
v tejto modlitbe.
Amen.

S cirkevným schválením Bratislavsko-trnavského  
arcibiskupského úradu, dňa 22. októbra 2007, č. 6127/07.

S vašou pomocou dokážeme viac.
www.sviecka.forumzivota.sk
www.forumzivota.sk


