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O pochode za život 2015
Chceme Slovensko, kde pomáhame bezbranným, chorým a núdznym. Naše zákony a spoločnosť sú spravodlivé,
chránia a pomáhajú všetkým, vrátane nenarodených detí a ich mám. Chránia život a dôstojnosť každého človeka od
počatia po prirodzenú smrť, podporujú, ochraňujú a vyzdvihujú rodinu založenú manželstvom muža a ženy, kde sa
vytvárajú najlepšie podmienky pre prijatie, ochranu a výchovu detí. Slovensko, kde žijú ľudia, ktorí túžia mať deti, a
mnohí sa rozhodli mať veľkú rodinu, Slovensko, kde pomáhame narodiť sa každému bábätku. V rodinách i v
spoločnosti vládne vzájomná pomoc, nikto sa necíti opustený a zbytočný. Takéto Slovensko chceme, o takomto
Slovensku snívame.
Snívate s nami tento sen aj Vy? Príďte 20. septembra 2015 do Bratislavy OSLAVOVAŤ život, povedať ÁNO
ochrane ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Pridajte sa k desaťtisícom ľudí a známym osobnostiam
verejného života.

Zvláštna pozornosť sa bude na Národnom pochode
za život v Bratislave venovať situácii tehotných žien
v ťažkostiach a tomu, ako im vieme pomáhať. Z
pochodu by nikto nemal odísť bez informácie, kam sa
môže obrátiť tehotná žena v núdzi a ako jej vie
pomôcť každý z nás.

Misiou Národného pochodu za život je na
celoslovenskej úrovni a verejným spôsobom vyjadriť
túžbu a žiadosť po spoločenskej zmene, ktorá by sa
prejavila v ochrane života každého človeka. Účastníci
žiadajú spoločnosť a najmä zodpovedných verejných
činiteľov (vládu SR, poslancov NR SR, prezidenta a
iné štátne inštitúcie) o ochranu života každého
človeka od počatia po prirodzenú smrť.

Týmto pochodom pokojne vyjadrujeme jednoznačné
požiadavky, aby zákon a spoločnosť: chránili ľudský
život od počatia po prirodzenú smrť, chránili,
podporovali a vyzdvihovali rodinu založenú
manželstvom muža a ženy, chránili rodičovské práva
na výchovu detí.

Pochod nadväzuje na úspešný prvý Národný pochod
za život, na ktorom sa 22. 9. 2013 v Košiciach
zúčastnilo 80 000 občanov. Charakter pochodu je
radostný, plný sviežosti, vitality, empatie a úcty voči
každému.
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vyjadriť za ochranu života a vyžadovať zmeny
vedúce k jeho ochrane.

Národným pochodom za život sa chceme vyjadriť za
zmeny v spoločnosti, ktoré by viedli k ochrane práva
na život a dôstojnosti pre každého človeka od počatia
po prirodzenú smrť. Potrebu týchto zmien pociťujeme
predovšetkým v oblastiach ľudských práv, legislatívy,
školstva, zdravotníctva a médií.

Pochody za život sú najčastejšou formou, ktorú
používa hnutie za život vo svete na vyjadrenie svojich
postojov. Národným pochodom za život sa tak aj
slovenské hnutie za život pripája k celosvetového
hnutiu.

Pochodom chceme vyjadriť tiež nesúhlas so všetkými
formami potierania ľudskej dôstojnosti a útokmi proti
ľudskému životu, zvlášť počas prenatálneho vývinu
človeka.

Vždy aktuálnou výzvou pre každého z nás snaha
ochraňovať život každého človeka v rámci možností
každého jednotlivca, rodiny, skupiny, organizácie,
inštitúcie,
iniciatívy
či
zoskupenia.

Pochodom chceme vyjadriť, že už nestačí byť za život
iba v našom súkromí, ale je potrebné sa aj verejne

PROGRAM POCHODU
Národný pochod za život sa uskutoční v nedeľu 20. 9. 2015 v Bratislave. 14.-18. 9. 2015: Rôzne kultúrnospoločenské podujatia. 19. 9. 2015: Workshopy a diskusie venované prioritne ochrane života, bohatý hudobný
večerný program. 20. 9. 2015: Slávnostné liturgie s možnosťou prehliadky kostolov (vybrané chrámy), program
pre deti, hudobný program

ORGANIZÁTORI
Hlavným iniciátorom a organizátorom Národného pochodu za život je Konferencia biskupov Slovenska (KBS).
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DOTAZNÍK O DISKRIMINÁCII VERIACICH
5. Stretli ste sa s diskrimináciou vo vzťahu k
slobode zhromažďovania?

Aj naša farnosť bola vyzvaná spracovať nasledovný
dotazník. V prípade, že ste sa stretli s nejakou nižšie
opísanou formou diskriminácie alebo intolerancie
voči veriacim, zašlite nám prosíme informácie o tejto
udalosti. Relevantné obdobie, na ktoré sa otázky
vzťahujú je predovšetkým rok 2014 a 2015. Pošlite
nám však aj informácie o závažných udalostiach,
ktoré sa udiali už od roku 2010.

6. Stretli ste sa s neoprávnenými obmedzeniami pri
výkone pastoračnej činnosti?
7. Stretli ste sa s inou formou diskriminácie, alebo
prejavmi intolerancie proti Vašej viere, alebo pre
príslušnosť k Cirkvi? (napríklad obmedzovanie
slobody slova, zosmiešňovanie, zosmiešňovanie v
médiách, účelové alebo nepravdivé informovanie,
a pod.)
______________________________

Informácie nám zašlite do konca mája 2015 na
emailovú adresu: svosov@kapitula.sk
Zoznam otázok k téme náboženskej slobody a
prejavov intolerancie voči veriacim na Slovensku:

Inštrukcie k zaslaniu informácií:
1. Stretli ste sa s niektorou z nasledovných foriem
diskriminácie alebo nenávistných prejavov pre
členstvo v cirkvi, alebo pre vierovyznanie?
a. Vandalizmus na cirkevných pamiatkach,
budovách a symboloch – kríže, kostoly,
kaplnky, sochy, cintoríny, cirkevné budovy
a pod. (Išlo o bežný vandalizmus, alebo bol
útok motivovaný nenávisťou?)
b. Diskriminácia
v zamestnaní
alebo
na
pohovoroch do zamestnania (napr. u veriacich
vo farnosti).
c. Verbálne alebo fyzické útoky.
d. Akékoľvek
iné
formy
diskriminácie,
intolerancie, neznášanlivosti.

-

-

-

2. Výhrada vo svedomí
a. Stretli ste sa s tým, že sa nedala uplatniť
výhrada vo svedomí kvôli nedostatočnej
legislatíve?
b. Stretli ste sa s diskrimináciou pre uplatnenie
výhrady vo svedomí (napr. u veriacich)?

-

Odpovede treba formulovať tak, aby bol zrejmý
rozsah a povaha opisovanej skutočnosti, kedy sa
stala, kto boli účastníci, prípadne aj to, ako ste na
takúto situáciu reagovali a aký bol výsledok. (Pre
bližšiu predstavu – ideálny rozsah je 5 až 10
riadkov textu.) V prípade potreby Vás budeme
kontaktovať s dodatočnými otázkami.
Uveďte, ak bol niektorý skutok trestnoprávne,
administratívne, alebo súdne riešený a ako sa
konanie skončilo.
Ak bol prípad medializovaný, poskytnite prosím o
tom informáciu (vrátane webových liniek).
Ak máte k dispozícii fotodokumentáciu, alebo inú
dokumentáciu, pošlite nám ju prosím.
Nemusíte odpovedať na všetky otázky. Môžete
nám tiež poslať vyjadrenia aj k iným súvisiacim
témam.
Všetky údaje, ktoré nám poskytnete, budú použité len
na potreby prípravy správy o náboženskej slobode
a v prípade požiadania budú anonymizované.

3. Stretli ste sa s obmedzovaním rodičovských práv,
ako napríklad práv rodičov na výchovu detí
v súlade so svojím presvedčením?
4. Stretli ste sa s diskrimináciou pri udeľovaní
podpory alebo grantov?

Pošlite nám prosím aj kontakt (meno, email, telefón)
na koho sa v prípade potreby dodatočných alebo
vysvetľujúcich
otázok
môžeme
obrátiť.

Program bohoslužieb vo farnosti Švošov
dátum

dnes slávime

18.5.2015

PO

19.5.2015

UT

Duchovná obnova deviatakov ZŠ sv.
Vincenta

svätá omša

úmysel sv. omše

9.00 !!!

+ Peter

8.00

ZBP pre Petra

20.5.2015

ST

18.00

poďakovanie za život

21.5.2015

ŠTV

8.00 - pre deti

ZBP pre rodičov

nebude

+ Jozef a Mária

nebude

ZBP pre Janu

10.30 !!

za veriacich farnosti Švošov

22.5.2015

PIA

23.5.2015

SO

24.5.2015

NE

Svätej Rity z Kassie, rehoľníčky, ľ.
spomienka
Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť
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Iný program

Zapísané úmysly sv. omší odslúžim súkromne.

Sv. omšu celebruje P. František Kovaľ, SJ

dátum

dnes slávime

25.5.2015

PO

26.5.2015

UT

27.5.2015

ST

28.5.2015

ŠTV

Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista,
najvyššieho a večného kňaza, sviatok

29.5.2015

PIA

8.00 - Švošovská kvapka krvi

Sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka

svätá omša

úmysel sv. omše

18.00

+ Ladislav a Anna

8.00

+ Magdaléna a Vladimír

18.00

+ František a rodičia (z 30.5.)

8.00 - pre deti

ZBP pre Františka a
Branislava

18.00 - pre
mládež

+ Karol a rodičia

30.5.2015

SO

16.00 + sobáš

za ženícha a nevestu

31.5.2015

NE

Najsvätejšej Trojice, slávnosť

8.00

za veriacich farnosti Švošov

1.6.2015

PO

Sv. Justína, mučeníka, spomienka

18.00

ZBP pre dcéru s rodinou

2.6.2015

UT

8.00

ZBP pre Margitu a Jozefa

Sv. Karola Lwangu a spoločníkov,
mučeníkov, spomienka

18.00

za kňazov

18.00

za veriacich farnosti Švošov

18.00 - pre
mládež

za duše v očistci

16.00 + sobáš

za ženícha a nevestu

8.00

za veriacich farnosti Švošov

3.6.2015

ST

4.6.2015

ŠTV

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi,
slávnosť a prikázaný sviatok

5.6.2015

PIA

Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka,
spomienka a PRVÝ PIATOK V
MESIACI

6.6.2015

SO

7.6.2015

NE

8.6.2015

PO

18.00

+ Mária a Marián

9.6.2015

UT

8.00

+ Antónia a Ondrej

10. cezročná nedeľa

18.00

+ Štefánia Pukajová

8.00 - pre deti

+ Alžbeta a Ján

18.00 - pre
mládež

+ Jozef a rodičia

Iný program

16.30 adorácia, sviatosť zmierenia, 17.45
eucharistické požehnanie

Sviatosť zmierenia 16.30-17.40

Sviatosť zmierenia pre mládež a deti 16.30-17.40

8.00 - návšteva chorých; 16.30 adorácia, sviatosť
zmierenia, 17.45 eucharistické požehnanie

10.6.2015

ST

11.6.2015

ŠTV

Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka

12.6.2015

PIA

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho,
slávnosť

13.6.2015

SO

Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

18.00

ZBP pre Veroniku

14.6.2015

NE

11. cezročná nedeľa

8.00

za veriacich farnosti Švošov

15.6.2015

PO

8.00 !!

ZBP pre manželov

16.6.2015

UT

nebude

+ Vladimír

16.-21.6. budem mať dovolenku. V prípade
pohrebu kontaktujte RKFÚ Hubová.

17.6.2015

ST

nebude

+ Vendelín a Judita

Zapísané úmysly sv. omší odslúžim počas
dovolenky súkromne.

18.6.2015

ŠTV

nebude

+ Jozef a Mária

19.6.2015

PIA

nebude

+ Daniela s rodičmi

20.6.2015

SO

21.6.2015

NE

22.6.2015
23.6.2015

16.30 adorácia, sviatosť zmierenia, 17.45
eucharistické požehnanie
ZBIERKA NA KOSTOL - VÝMENA OKIEN

nebude

+ rodičia a Štefan

8.00

za veriacich farnosti Švošov

PO

18.00

ZBP pre syna s rodinou

UT

8.00

+ Anna a Štefan

nebude

+ Štefan (zo 6.6.2015)

24.-27.6. budem mať dovolenku. V prípade
pohrebu kontaktujte RKFÚ Hubová.

Sobášiť bude vdp. Pavol Drdák, kaplán v Sp. N. Vsi

12. cezročná nedeľa

Narodenie svätého Jána Krstiteľa,
slávnosť

Sv. omšu celebruje P. František Kovaľ, SJ

24.6.2015

ST

25.6.2015

ŠTV

26.6.2015

PIA

nebude

27.6.2015

SO

16.00 + sobáš

za ženícha a nevestu

28.6.2015

NE

13. cezročná nedeľa

8.00

za veriacich farnosti Švošov

29.6.2015

PO

Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť a
prikázaný sviatok

8.00 a 18.00

za veriacich farnosti Švošov

30.6.2015

UT

8.00

+ Vladimír a Mária

1.7.2015

ST

18.00

+ Michal, Anna a starí rodi.

Sviatosť zmierenia pre mládež a deti 16.30-17.40

2.7.2015

ŠTV

Návšteva Panny Márie, sviatok

3.7.2015

PIA

Svätého Tomáša, apoštola, sviatok a
PRVÝ PIATOK V MESIACI

18.00 - pre
mládež

+ Bernard a Anna

8.00 - návšteva chorých; 16.30 adorácia, sviatosť
zmierenia, 17.45 eucharistické požehnanie

4.7.2015

SO

18.00

+ Cyril

8.00

za veriacich farnosti Švošov

nebude

Svätých Cyrila a Metoda, slovanských
vierozvestov, slávnosť

Sviatosť zmierenia 16.30-17.40

8.00 - pre deti

5.7.2015

NE

6.7.2015

PO

7.7.2015

UT

ZBP pre Olivera

8.7.2015

ST

+ Karol a rodičia

+ Mária a Štefan
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V prípade, že sv. omša nebude, zapísané úmysly
sv. omší odslúžim súkromne.

