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„A meg nem született gyermekek“
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és világítsuk 
be Szlovákiát 
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született 
gyermekekért

Postoj
VOX
Duchovný pastier
Slovo
Naša Žilinská diecéza
vyveska.sk

Tlačová kancelária KBS
Katolícke noviny
TV Lux
Rádio Lumen
Slovo+ 
TV Noe

UPeCe Bratislava  
UPaC Ružomberok
Dom Quo Vadis
Združenie katolíckych škôl Slovenska
Združenie saleziánov spolupracovníkov 
na Slovensku

„A meg nem született gyermekek“ 
kampánya támogatható:

KÖSZÖNJÜK!

pénzügyi hozzájárulás a kampány logójával 
ellátott gyertya vásárlása formájában

virtuális gyertya meggyújtásával 
a www.sviecka.forum.sk weboldalon

SMS elküldéssel a DMS SVIECKA szöveggel  a 
877 számra (ár: 2 EUR)

Banki átutalással 
a SK25 0900 0000 0050 3335 7295 számlára 

mobil fizetés 
a kód beolvasásával 



konkrét megoldások a várandós anyák, lányok, 
családok és egyének nehéz élethelyzetére – (Mentsük 
meg az életeket, Alexis Tanácsadás, Konkrét Segítség 
Központja FEMINA)

a családi központok támogatás, ahol a rászorulók 
segítséget kaphatnak – (Segítségháló)

tájékoztató kampányok, amelyek érzékennyé teszik a 
társadalmat a már megfogant élet védelmének témá-
jában (Március 25 – A megfogant gyermekek napja, 
Gyertya a meg nem született gyermekekért)

kiadói tevékenység és felvilágosítás, elsősorban a kö-
zépiskolákban folytatott viták formájában (Nyomásálló 
edény, pro-life kiadványok)

az Élet Fóruma tagszervezeteknek az élet védelméért 
folytatott projektjeinek támogatása. Közelebbi infor-
mációk: sviecka.forumzivota.sk

November 2-án emlékezünk 
azokra a megfogant gyermekekre, 
aki nem születhettek meg. 
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Gyertya a m

eg 
n

em
 született 

gyerm
ekekért

Meghívjuk Önt, hogy gyújtsunk gyertyá-
kat a temetőkben, a meg nem született 
gyermekek emlékműveknél vagy ottho-
nunk ablakaiban. 

Gyertya megvásárlásával támogathatja az 
Élet Fóruma projektjeit és tevékenységét:

U
ram

, dicsérünk, hogy olyan csodá-
latosra terem

tettél m
inket. A

 sze-
m

ed m
ár látott m

inket, am
ikor m

ég 
nem

 képzeltek el m
inket, és m

inden 
napunk képzeletben a könyvedbe 
be volt írva, habár m

ég egyet sem
 

éltünk át belőle. K
öszönjük N

eked 
m

agát az élet, m
ert ez szám

unkra 
a legnagyobb ajándék. K

öszönjük 
N

eked szüleinket, akik életünk m
el-

lett döntöttek, és kérünk, hogy m
in-

denki így döntsön, annak ellenére, 
hogy nehézségeknek és nyom

ásnak 
vannak kitéve a döntés m

eghoza-
talában. K

öszönjük, U
ram

, az orvo-
sokat és m

inden em
bert, akik m

eg-
m

entik azok életét, akik nem
 tudják 

m
egm

enteni önm
agukat. A

dj bátor-
ságot 

a 
legkisebbekért 

folytatott 
küzdelem

ben, m
ég akkor is, ha a vi-

lág egyre inkább azt m
ondja, hogy 

m
ásképp cselekedjünk. A

dd, hogy 
m

indannyian m
egism

erjük az igaz-
ságot, hogy m

inden em
beri életnek 

azonos értéke van, és a foganta-
tástól 

a 
term

észetes 
halálig 

tart. 
A

dd, hogy lássuk, akiknek van szük-
ségük segítségre, add, hogy halljuk 
a 

hívásukat, 
adj 

kezeket 
nekünk, 

hogy 
segítsük 

vinni 
terheiket, 

és 
add az ajkainkra a vigasztalás és 
m

egértés szavait. U
ram

, add, hogy 
m

egtegyünk m
indent azokért, akik 

itt vannak, csak nem
 látják őket, 

ahogyan m
i látva vagyunk. A

m
en.


