
 

 

Sviečka za nenarodené deti 
 

     

           Žiaci z našej školy sa dňa 2.novembra zapojili do celoslovenského projektu 

,,Sviečka za nenarodené deti.“V čase kedy si spomíname na našich drahých 

zosnulých,spomenuli sme si aj na nenarodené deti.Hlavnou myšlienkou projektu 

Sviečka za nenarodené deti je spojiť spomienku na všetkých verných zosnulých so 

spomienkou na deti, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri potrate. Projekt 

organizuje Fórum života. 

          Sviečku za nenarodené deti organizuje predovšetkým preto, aby sme si 

všetci, v čase, keď sme citlivejší na mystérium smrti, uvedomili, že aj nenarodené 

deti žijú svoj ľudský život, a preto ich musíme chrániť, pomáhať im a modliť sa za 

ich zdravie a narodenie. Počas tohto času sme na hodine náboženskej výchovy 

vytvorili priestor na modlitbu pri sviečkach za deti, ktoré zomreli pri spontánnom 

alebo umelom potrate, ale aj za rodičov týchto detí, prípadne za tých, čo umelé 

potraty vykonávajú alebo ich aktívne podporujú. 

     
"Mamička, ty ma nechceš? 

Necháš ma zomrieť, než sa narodím? 

Veď ani nevieš, či som dcéra a či syn. 

A či som z lásky nevzišiel? Spomínaš, 

Ako si vyznávala lásku komusi? 

Tma chodila jak nočná hliadka popri 

vás. 

Milencov nikto vidieť nemusí... 

 

Mamička, ty ma nechceš? 

Bojíš sa, že vezmem si viac lyžičiek? 

Veď by som iba z omrviniek žil, 

tak, ako žije malý, drobný vrabček. 

Natrhal by som lesných ostružín. 

Za vojny hladní ľudia jedli korienky 

a matka predsa dala dieťa do plienky. 

 

Mamička, ty ma nechceš? 

Bojíš sa, že uberiem ti z krásy? 

Ja si ťa celú premaľujem len. 

A keď aj trošku krásy nazbieram si, 

môžeš sa vo mne vidieť každý deň. 

Veď v deťoch svojich vždy sa vidia 

mamy. 

Nemusíš do zrkadla hľadieť ani. 

 

 

 



 

Mamička, ty ma nechceš? 

Tak rád by som vidieť najkrajšie dva 

šperky, 

zlaté slnko a mesiac s hviezdičkami. 

Rád by som videl sýkorky a čajky, 

keď vykúkajú z hniezd, aby uvideli 

mamy. 

Rád by som videl ružu, kúsok neba 

a najviac teba, mamka moja, teba." 

Mária Zajarošová - katechéta 

 
                                                                                                                                               

                    


