
Príprava na Národný pochod za život - 
Projekt "Evangelium vitae" 

 
 
Organizačný tím Národného pochodu za život pozýva 
kňazov, katechétov a farské spoločenstvá k zapojeniu do 
Projektu "Evangelium vitae", ktorý je určený najmä pre 
mladých, školské kolektívy a mládežnícke spoločenstvá. 
Podrobnejšie informácie nájdete v prílohe. Tento projekt 
sa koná s podporou o. arcibiskupa a metropolitu Jána. 
 

 

PROJEKT  „Evangelium vitae“ 
 
Zámer 

22. septembra 2013 sa v Košiciach uskutoční prvý Národný pochod za život. Chce byť 
odpoveďou na výzvu bl. Jána Pavla II., ktorý v encyklike Evangelium vitae vyzýva, aby sa 
uskutočnila „veľká stratégia obrany života“. Národný pochod za život organizuje Konferencia 
biskupov Slovenska a k účasti pozýva všetkých ľudí dobrej vôle. Mobilizácia k vykročeniu 
z pasivity a k obrane práva na život od počatia po prirodzenú smrť bude potrebná najmä 
vnútri Cirkvi, vo všetkých jej zložkách – medzi kňazmi, vo farnostiach, v spoločenstvách, 
v rodinách, medzi mládežou. Ako hovorí pápež, predovšetkým treba mobilizovať svedomia, 
aby ľudia cítili zodpovednosť za tých, ktorí sa sami nedokážu brániť a potrebujú pomoc. 
Veľkú úlohu v tomto úsilí môžu zohrávať aj školy, kde sa vzdeláva nová generácia členov 
spoločnosti i Cirkvi.  

Preto sa obraciame na vás, pedagógov cirkevných škôl ako aj na všetkých katechétov 
v štátnych školách, s ponukou a prosbou konkrétne sa zapojiť do príprav na Národný pochod 
za život.   

Jednou z foriem prípravy môže byť realizácia projektu „Evangelium vitae“. Ide 
o výrobu mega-transparentu s textom encykliky blahoslaveného Jána Pavla II. 
o hodnote a nenarušiteľnosti ľudského života, pod názvom Evangelium vitae, ktorý bude 
prezentovaný, resp. nesený počas Národného pochodu za život. Pápež vydal dokument 25. 
marca 1995. Keď o tri mesiace neskôr navštívil Slovensko, mladým v Nitre povedal: „Drahí 
chlapci a dievčatá, prostredníctvom vašich zástupcov teraz prijmite môj dar pre vás – moju 
encykliku Evangelium vitae – Evanjelium života. Osvojte si jej obsah a svojimi skutkami 
a postojmi staňte sa jej šíriteľmi. Slúžte životu každého človeka a tak nasledujte Krista, ktorý 
„prišiel, aby všetci mali život a aby ho mali v hojnosti.“ Odvtedy prešlo 18 rokov a zdá sa, 
dokument zostáva naďalej nepoznaný a jeho výzvy nerealizované. Pápežova výzva zostáva 
aktuálna. Začnime ju spoločne napĺňať, ponúknime  bohatstvo pápežových slov aj novej, 
dorastajúcej mládeži.  

Cieľom projektu je (1) znovu oživiť u veriacich vedomie, s akým veľkým nasadením 
pápež vyzýva k angažovanosti za novú kultúru života; (2) spoznať dokument a osvojiť si 
argumenty, prečo je správne byť za život a konkrétne sa angažovať; (3) vyprovokovať (nielen 



na úrovni školy) zamyslenie a diskusiu o hodnote a dôstojnosti ľudského života; (4) zjednotiť 
mnohých mladých v jednom spoločnom diele; (5) rozhýbať k angažovanosti miestne 
spoločenstvá, čo napokon vyústi do jedného silného odkazu pre celú spoločnosť počas 
Národného pochodu za život v Košiciach.    
 
Koordinátor 
Košická sekcia organizačného tímu pre Národný pochod za život. Zodpovedné osoby: o. 
Dušan Škurla, sr. Edita Rigasová, OSU. 
 
O. arcibiskup Ján je s projektom oboznámený a podporuje ho. 
 
Základné podmienky 
Projekt je určený pre školy (6.-9. roč. ZŠ a 1.-4. roč. SŠ)  a mládežnícke spoločenstvá.   
 
Termín 
začiatok projektu: 2. máj 2013  
ukončenie projektu na miestnej úrovni: 28. jún 2013 
vyvrcholenie projektu: 22. september 2013  
 
Etapy a úlohy projektu 
 
1. etapa: Prepísanie určených častí encykliky Evangelium vitae. 

• úloha: prepis textu určenej časti encykliky v možnej kombinácii  s primeranou dekoráciou 
po okrajoch. 

• podkladový materiál: ľahká syntetická textília žiarivej bielej farby; odporúčame napr.: 
podšívka Pongi (je ľahko dostupná, lacná a farba prepisovača sa na nej nerozlieva do 
šírky) 

• rozmery: pevná šírka 1,50 m (dôležité kvôli neskoršiemu spájaniu jednotlivých kusov); 
dĺžka: podľa rozsahu prepisovaného textu. Z praktických dôvodov (manipulácia; možnosť 
vystavenia v priestoroch školy) odporúčame vytvoriť 2-3 metrové kusy.   

• písmo: výška písma 7 - 8cm; kvôli estetike odporúčame vopred naznačiť ceruzou línie 
písania.  

• písací nástroj: ideálne permanentným prepisovačom (tzv. „nezmazateľná fixka“). 
 

Realizácia: je pochopiteľné, že danú úlohu nemôže robiť celá skupina naraz. Môže to robiť 
určený člen skupiny; alebo inou možnosťou je, že to budú striedavo robiť viacerí 
v spoločenstve pri zachovaní kontinuity textu a čiastočne aj štýlu písania. 

Pod skupinou možno chápať napr.: trieda, časť triedy, spojené triedy, ročník, krúžok, 
modlitbová skupina, spevácky zbor, skupina birmovancov a pod. 

Čo sa týka uvedenia textu na začiatku prepisovania, stačí začať číslom článku, netreba 
uvádzať nadpis (t.j. Evangelium vitae). Rovnako netreba uvádzať poznámkový aparát 
v texte, t.j. malé číslice v texte, tzv. horný index (napr. pokoj3). 
Na konci prepísaného textu sa môže skupina identifikovať, t.j. uviesť kto to realizoval (napr. 
trieda 3.C., Gymnázium Šrobárová, Košice)   
 
2. etapa: Prezentácia diela v škole, pastoračnom centre, stretkárni a pod. 



Odporúčame, aby sa prepisovanie ukončilo čím skôr a zostal čas do konca júna na 
predstavenie diela miestnemu spoločenstvu. Látky možno zavesiť v spoločenských 
priestoroch, vestibuloch, kostoloch a pod. Možno k nim umiestniť vysvetľujúce texty o celom 
projekte, prípadne vhodné dekorácie. K uvedenej prezentácii možno pričleniť tematický 
program (napr. výstava najkrajších myšlienok z encykliky; výroky slávnych o úcte k životu; 
súťaž o najkrajšiu pro-life kresbu; tematická sv. omša, ktorá otvorí, alebo ukončí prezentáciu 
a pri ktorej budú prepísané texty prinesené ako obetné dary; premietanie pro-life filmu a pod.) 
  
3. etapa: Odoslanie diela do centrály v Košiciach 
V mesiacoch júl a august 2013 sa bude realizovať finálna fáza výroby mega-transparentu 
spájaním jednotlivých kusov. Preto prosíme, aby ste najneskôr 4. júla 2013 odoslali dielo 
v balíku alebo doručili osobne na adresu: sr. Edita Rigasová, Hlavná 66, 040 01 Košice.  
 
4. etapa: Prezentácia spoločného diela na Národnom pochode za život v Košiciach 
Projekt vyvrcholí na Národnom pochode za život v Košiciach. V predvečer, 21. septembra 
2013, bude transparent prinesený ako obetný dar a predstavený biskupom Slovenska pri 
otváracej svätej omši Národného pochodu v košickej Infiniti aréne. V nedeľu popoludní, 22. 
septembra 2013, bude encyklika Evangelium vitae vo forme transparentu predstavená 
všetkým účastníkom Národného pochodu za život na Hlavnej ulici v Košiciach. Na začiatku 
pochodu bude rozvinutá do plnej dĺžky a nesená ulicami mesta. Chceme, aby transparent 
niesli prednostne práve tí mladí, ktorí sa podieľali na jeho zhotovení. K tomu budú vyzvaní 
z hlavného pódia. 
 
Ako sa zapojiť do projektu 
Stačí sa osobne, mailom alebo telefonicky obrátiť na sr. Editu Rigasovú, OSU (Hlavná 66, 
040 01 Košice; editaosu@gmail.com; 0915/428 175). Po vzájomnej komunikácii o tom, aké 
sú vaše okolnosti a možnosti, vám pridelí jeden alebo viacej článkov encykliky. S ňou treba 
konzultovať aj všetky prípadné otázky alebo nejasnosti.  
 
Ako získať text encykliky 
Slovenskú verziu encykliky Evangelium vitae vydal Spolok svätého Vojtecha, Trnava v roku 
1995. V kníhkupectvách sa už nenachádza. Je vypredaná. 
Elektronická verzia encykliky sa nachádza na www.rcc.sk (alebo www.kbs.sk) → dokumenty 
→ dokumenty pápežov → Ján Pavol II. 
Priamy link:  
http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-
papezov/c/evangelium-vitae 
 


