
Lahko v svoji župniji tri nedelje pred dogodkom med oznanili povabite ljudi na dogodek.
Povabite na dogodek svoje prijatelje, domače, člane vaše skupine. Lahko se povežete v
skupini in imate kaj skupnega, saj je pomembno, da na dogodek nihče ne pride sam.
Lahko organizirate dogodek ozaveščanja na temo zaščite življenja in povabite koga od
ekipe Pohoda za življenje, da spregovorijo o tej pomembni temi. Z nami lahko stopite v stik
po e-pošti na naslov info@pohodzazivljenje.si. Mladinska ekipa bo z veseljem spregovorila
vašim mladim in jim pokazala modelčke otročkov v maternici.
Lahko organizirate avtobus iz svojega kraja, skupaj lahko napišete transparente in se ob
tem pogovarjate o vsebini, ki jo boste napisali.
Lahko nekaj tednov pred dogodkom molite molitev s podobice, ki vam jo bomo poslali, ter
prosite za milosti, potrebne za izvedbo in blagoslov Pohoda.
Lahko v svoji župniji oziroma skupini organizirate devetdnevnico k Fatimski materi Božji za
nerojene otroke. Devetdnevnico smo dali liturgično pregledati in jo lahko najdete na naši
spletni strani.
Dva tedna pred dogodkom lahko v svoji župniji ponudite majice Pohoda za življenje, da bi
jih prostovoljci prodajali ter tako zbrali prostovoljne darove za izvedbo dogodka. Pišite nam
na info@pohodzazivljenje.si, da se dogovorimo.
Pomagate nam lahko obesiti plakate, da bo za dogodek izvedelo čim več ljudi.
Če ste duhovnik, lahko v pridigo vpletete besede spodbude za življenje.
Na spletno stran župnije in v oznanila lahko napišete vabilo na Pohod s kratkim
nagovorom. Z naše spletne strani pohodzazivljenje.si si lahko skopirate primere vabila. Še
posebej pa vas prosimo za oznanilo na veliko soboto, ko pride veliko ljudi k blagoslovu jedil.
Lahko nam pomagate finančno pokriti stroške dogodka, podatke za donacijo lahko
najdete na naši spletni strani. Za vsak dar se vam lepo zahvaljujemo.
Lahko molite za dogodek in za večje spoštovanje življenja vsakega človeka v našem
narodu. Bog povrni za vse molitve in pomoč.

Spoštovani!

Na vas se obračamo s prošnjo za pomoč pri vabljenju na prvi Pohod za življenje v Mariboru, ki
bo v soboto, 13. maja, od 9.30 dalje. Potekal bo pod geslom ŽIVLJENJE JE ZAKON!

Pohod za življenje, ki sicer poteka po vseh večjih prestolnicah po svetu, prinaša sporočila
upanja za vsako spočeto človeško življenje. Ozaveščanje širše javnosti rešuje življenje
konkretnih ljudi kot tudi pripelje na pot sprave z Bogom in s splavljenim otrokom tiste, ki so že
šli skozi to težko travmo izgube lastnega otroka v postopkih namernega končanja njegovega
življenja. Zato vas vabimo, da nam pomagate pripeljati na ta vesel dogodek svoje župljane,
člane vaše skupine, vaše domače.

Kako nam še lahko pomagate?

Se vidimo na Pohodu za življenje!
Urša Cankar Soares z ekipo

Vabilo na Pohod za življenje 2023 v Maribor


