Spravodajca občianskeho združenia

Za dobrovoľný príspevok

DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA
JE AJ TVOJÍM SVIATKOM

ročník 13, 1/2016

Téma: Kandidáti pro-life
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Z DOMOVA

Si jedinečný dar.
Osláv s nami svoje Počatiny.
Minulý rok inovovali myšlienku Dňa počatého dieťaťa aktívni 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 pripravili 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“.
„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 kampaň, 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 špeciálne 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 podarilo pozitívnym spôsobom
podnietiť mladých ľudí k úcte k nenarodenému 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

