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ÚVODNÍ ZPRÁVY
HUMANAE VITAE - OMYL NEBO PROROCTVÍ?
VLIV HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE NA EMBRYO
HP ÈR VYHLAŠUJE DEN NENAROZENÝCH DÌTÍ
Z VAŠICH DOPISÙ
ÈTEME Z NÌMECKÉHO DENÍKU X.Y. Z 3.12.2050
STANOVISKO MZ ÈR K PETICI
JAK REAGOVAT NA ... ?

Milí pøátelé,
pùvodní úmysl, aby obìník vycházel s dvoumìsíèní periodicitou nám opìt nevyšel
a musíme se omluvit za ji tradièní zpodìní. Na druhou stranu jsme pøipravili èíslo tlustší
ne obvykle a doufáme, e vás to neodradí, ale naopak si budete umìt z tohoto èísla vybrat,
co se Vám bude pro práci ve vašem okolí hodit. Dìkujeme všem za modlitby za nenarozené
dìti, za veškerou práci, kterou kadý podle svých sil a moností odvádíte, za všechny vaše
dopisy a v neposlední øadì za vaši finanèní pomoc. Vdy nás mile pøekvapí, jak Bùh pošle
právì tolik, abychom stihli realizovat vše, co je zrovna „na poøadu dne“. Za vše Bohu díky.
Všem zájemcùm o materiály se je budeme snait co nejdøíve rozeslat, i kdy jsme v souèasné
dobì ve velkém skluzu.
DEN NENAROZENÝCH DÌTÍ
1. bøezna Hnutí Pro ivot ÈR spolu s Asociací pro ochranu dìtí a mládee a Obèanským institutem vyhlásilo na pùdì Poslanecké snìmovny 25. bøezen jako Den nenarozených dìtí. Cílem tohoto vyhlášení bylo sjednotit síly nejrùznìjších organizací, aby konkrétní den naší spoleènosti rùznými formami pøipomnìl, jaké bezprecedentní zlo se v naší zemi dìje a to dokonce pod patronací státu. 25. bøezen jsme zvolili proto, e se ten den slaví slavnost Zvìstování Pánì a e v tento den Èeská biskupská konference vyzývá vìøící k modlitbám za nenarozené dìtí a jejich matky. Tento den na nenarozené dìti pamatují také rùzné evangelické
sbory a v nìkterých zemích je tento den vyhlášen dokonce státním svátkem. Nejznámìjší
z nich je Argentina. V této souvislosti jsme pøipravili na mìsíc bøezen informaèní kampaò
v mìstské hromadné dopravì v rùzných mìstech a u pøíleitosti 25. bøezna Pochod pro ivot.
(Bliší informace o vyhlášení Dne nenarozených dìtí viz tisková zpráva na str. 15.)
NOVELA POTRATOVÉHO ZÁKONA
Poslanec JUDr. Ing. Jiøí Karas poèátkem bøezna zveøejnil pracovní návrh novely zákona è.
66/1986 Sb. o umìlém pøerušení tìhotenství. Pracovní návrh novely zaslal té otci arcibiskupovi Janu Graubnerovi, pøedsedovi Èeské biskupské konference, který se k nìmu zatím nevyjádøil. Návrh novely potratového zákona si mùete pøeèíst na soukromých internetových
stránkách poslance Karase - http://www.karasj.cz.
Pøi vypracovávání návrhu nás pan poslanec Karas poádal o odborné konzultace. Snaili
jsme se mu v prùbìhu pøíprav poskytovat relevantní informace a pomoc, aby jeho snahy
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o zpøísnìní stávajícího stavu mìly co moná nejvìtší nadìji na úspìch. Je v našich zemìpisných šíøkách povzbudivé, e jako jeden z mála chápe, e dostal moc ne pro vlastní prospìch,
ale pro to, aby obhajoval spravedlnost. O to sympatiètìjší je, e spravedlnost sám od sebe
aktivnì prosazuje.
Poslanec Karas jasnì øíká, e se jedná o první krok na cestì, která je sice dlouhá, ale musí
být rychlá, a která konèí zákazem potratù. Podporujeme ho ze všech sil proto, e jeho
èinností nejsou odkladné manévry s touhou o pøeití dalšího volebního období, ale e
veškerá jeho snaha jasnì smìøuje k èistému a jasnému cíli. Novela zákona zpøísòuje potraty
v tìchto bodech: nutný souhlas rodièù nezletilých, nutný souhlas otce dítìte a zkrácení
termínu potratu na ádost z dvanácti na deset týdnù. Dobu deseti týdnù doporuèovaly
pracovnice z poraden jako dobu, kdy mají relativnì dostatek èasu s enami a dívkami, které
do poraden pøicházejí, pracovat a pøesvìdèit je o tom, aby si dítì ponechaly. V pøípadì, e
dívka jedná pod velkým èasovým stresem, èasto se v naprosté vìtšinì díky svému okolí
rozhodne pro rychlé øešení - potrat.
Ké bychom se však v naší zemi doèkali toho, aby nikdo nemìl monost zabít druhého na
ádost. Doufejme, e poslanci budou ochotni prosazovat právo na ivot nenarozených dìtí.
Prosíme Vás o modlitby, aby jim Bùh dal dostatek stateènosti postavit se obecnému zlu.
KONFERENCE KRIZE RODINY V NAŠÍ SPOLEÈNOSTI
Pøiblinì v druhé polovinì kvìtna bychom rádi pøipravili jednodenní konferenci s názvem
„Krize rodiny v naší spoleènosti“. Konference se bude konat na pùdì Poslanecké snìmovny
pod záštitou KDU-ÈSL. Na konferenci budou pøedbìnì tyto pøíspìvky: Rodina - základ
spoleènosti, Monosti státu pøi podpoøe rodiny, Potraty - zkušenosti z azylových domù
a poraden a Dopady potratové legislativy na spoleènost. Podrobnìjší informace o konferenci
uvedeme v pøíštím èísle obìníku.
POCHOD PRO IVOT
Jak jsme vás ji v minulém obìníku informovali, 24. bøezna 2001 se v Praze uskuteèní Pochod pro ivot. Pochod v minulosti probìhl tøikrát, a to v letech 1996-1998 a byl organizován
sdruením zaloeným evangelíky - Národní iniciativou pro ivot. K jejich radosti jsme se této
tradice ujali a pochod letos zorganizovali sami. Podrobné informace jsme díky velké ochotì
redakcí zveøejnili v Reportu a ve Svìtle.
Ve 13 hodin bude slouena votivní mše svatá v chrámu Panny Marie pøed Týnem. Všichni
jste na ní srdeènì vítáni. Pokud by knìí, kteøí pøijedou s farníky, rádi koncelebrovali, a se
laskavì pøihlásí na adrese redakce, abychom pøipravili vše potøebné. Mši sv. zaøizují otcové
z Øádu bratøí kazatelù - Bohu díky za nì.
Ve 14 hodin bude pochod zahájen a pùjdeme ze Staromìstského námìstí pøes Ovocný trh
k soše sv. Václava na Václavském námìstí. Trasa vede po pìší zónì, nebo nám úøady dìlaly
problémy s pøecházením veøejných komunikací. Pùvodnì jsme plánovali jít ze Staromìstského námìstí k budovì Poslanecké snìmovny, ale zákon zakazuje jakékoli shromaïování obèanù do vzdálenosti sto metrù od budov zákonodárných shromádìní. Nechtìli jsme dávat
policii záminku a cíl pochodu zmìnili. U sochy sv. Václava bychom na závìr zazpívali dvì
sloky ze starodávného chorálu Svatý Václave. Vzhledem k potratùm a nastupující eutanázii
(napø. ODS ji mìla ve volebním programu) je to velmi aktuální píseò. Pochod by mìl být
tichý, aby lidé mìli monost se v modlitbì pøipojit ke Kristu, který šel sám na Kalvárii. Lépe
tak pochopíme osud „nechtìných“ dìtí. Pochod ale na druhé stranì bude zároveò radostný,
nebo všichni jsme v Boích rukou.
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U sochy sv. Václava bychom rádi nechali plátno s prosbou o zabezpeèení plné ochrany
nenarozeným dìtem a krátce øezané bílé rùe jako symbol nevinných obìtí. Proto vás
všechny prosíme, abyste si pøivezli malou rùi. Tím pochod skonèí.
Aby celý pochod nešel mediálnì zneuít, byli bychom rádi, aby nešlo nafilmovat nic
násilného, co by po sestøíhání dalo celé akci jiný význam. Proto vás moc prosíme, abyste na
pochod nepøivezli ádné „agresivní“ transparenty. Zkuste si sami pro sebe ve dvou vìtách
vystihnout smysl vaší úèasti na pochodu pro pøípad, e by Vás „odchytnul“ nìjaký novináø,
aby na vás demonstroval „agresivního katolického (náboenského) fanatika“. Pøi pøípravì
myslete na to, e vás moná budou poslouchat ti, kteøí o Bohu nic nevìdí, ale hodnotu
lidského ivota ještì uznávají, i kdy neví proè, ty které byly donuceny k potratu svým
okolím, ale i ty, pro které je potrat formou regulace a moderní prostøedek moderní eny.
V kadém pøípadì mluvte pravdu, ale øíkejte ji s láskou. Pokud nebudete mít sílu, odkate
novináøe na organizátory pochodu (budou oznaèeni jmenovku).
Vzhledem k tomu, e láska bez pravdy je iluzí, budeme po celou dobu pochodu rozdávat
lidem, které potkáme, letáky Kronika ivota, Vývoj èlovìka, Odpovìdi na propotratové
slogany, Metody potratù a Seznam azylových domù pro tìhotné matky v tísni.
DEN NEROZENÝCH DÌTÍ
Na pochodu budeme také rozdávat pohlednice s pøedvyplnìnou adresou poslanecké snìmovny a textem poadujícím, aby se 25. bøezen stal památným dnem. Tuto pohlednici budete moci podepsat a odeslat na Poslaneckou snìmovnu. Mùete tak podpoøit snahu poslancù,
aby se zjitøilo svìdomí tìch, kteøí pro dìti zabíjené pøed narozením nic nedìlají.
MODLITEBNÍ ZÁZEMÍ
Poutní místo Zlaté Hory je zvláštním zpùsobem spjato s ochranou nenarozených dìtí. 24.
bøezna budou Zlaté Hory duchovnì podporovat ty, kteøí se budou pochodu v Praze úèastnit.
Za úèastníky i za obrácení zastáncù potratù bude v té dobì slouena mše sv. a budou se za
to také modlit poutníci - pro-life aktivisté, kteøí budou na tamìjším setkání. Všechny, kteøí se
nebudou moci pochodu zúèastnit, prosíme, aby se s námi spojili v modlitbách.
ORGANIZAÈNÍ INFORMACE
Budeme se snait, aby kadý z úèastníkù dostal text chorálu a další informace. Absolutnì
však nejsme schopni odhadnout poèet úèastníkù, proto prosíme, abyste nám zavolali, jestlie
vás pojede více jak pìt dospìlých lidí, abychom pøipravili dostatek materiálù. Takté se mohou na adresu redakce pøihlásit i ti, kteøí by byli ochotni rozdávat letáky v prùbìhu pochodu.
Všem zájemcùm mùeme zaslat libovolné mnoství letákù, které jsme pouili v informaèní
kampani v MHD. Pokud byste mohli dát tyto plakáty nìkde na nástìnky, budeme rádi.
Mùeme Vám zaslat formáty: A4, A3 a 49x49cm. Dále Vám mùeme zaslat letáèky formátu
A7, kde na zadní stranì je popsán vývoj dítìte v 7. týdnu od poèetí a pozvánka na pochod.
Pokud byste rádi jeli na pochod, ale nemohli kvùli dopravì, nebojte se nám zavolat, zkusíme
vás do Prahy nìjakým zpùsobem dopravit. Pokud naopak pojedete do Prahy autem a nebudete plnì obsazeni, ozvìte se nám, tøeba právì vaše volné místo mùe nìkomu pomoci.
V pøípadì, e budete 24.3.2001 potøebovat jakoukoli pomoc, mùete kdykoli volat na
telefonní èísla 0603-976231, 0604-959252 nebo 0606-363267.
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HUMANAE VITAE - OMYL NEBO PROROCTVÍ?
Mons. Andreas Laun
Byla encyklika Humanae Vitae (HV)
omyl? Velké mnoství lidí a bohuel
i velká èást evropských katolíkù
odpovídá
na
tuto
otázku
bez
pøemýšlení: Ano!
Kdo hájí HV, je v církvi v nìmecky mluvících zemích povaován ze „extrémistu” a „fundamentalistu”. K postavení se
na stranu papee je potøeba velké odvahy. Papei se promíjí jeho zastávání
se HV, teologovi nebo
biskupovi
však
ne.
Pokud to pøece jen dìlá,
je to „fundamentalista”,
„extrémista” a je jaksi
„nebezpeèný”.
Vhodný je pohled zpìt:
V 60. letech byla objevena „pilulka”. K tomu pøistoupily nové otázky jako napø. rùst populace
nebo postavení eny ve
spoleènosti a církvi. Z toho se vyvinula otázka, jestli ten nový
produkt – „pilulka” - nemùe být základem pro nové uèení církve. Po dùkladném uváení došel Pavel VI. k pøesvìdèení, e to je nemoné a tak se propracoval k - pro nìj hoøkému, ale nutnému
- „ne”, èím zklamal oèekávání mnohých. V HV se potvrdilo tradièní uèení,
které øíká: „e kadý manelský styk
musí zùstat otevøený (uspoøádaný)
k sdìlování ivota”. (HV 11)
Duch doby odpovìdìl mezinárodním
výkøikem. Mezi knìími se rozšíøila
široká vlna protestù, teologové pøinášeli argumenty a vymýšleli, jak se pozdìji
ukázalo, nové zdùvodnìní morálních

norem, které potom zpùsobilo nutnost
napsání encykliky „Veritatis splendor”.
Došlo k tomu, k èemu dojít muselo:
Široká èást katolíkù se v této otázce a
vlastnì v témìø všech otázkách sexuální
morálky obrátila proti církvi. Skuteènì
se to nedá popírat: Od vydání HV je
autorita církve ve zmínìných zemích
velice poškozena.
Od té doby uplynulo více jak 30 let. Je
snad nejvyšší èas se k tomuto tématu znovu vrátit,
protoe se ukázalo, e øada
varování, která Pavel VI.
tenkrát vyslovil, se ji dávno
stala skuteèností.
Nyní se nechci pokoušet
vyjmenovat argumenty proti
HV a prodiskutovat je. To
by pøekroèilo rámec. Radìji
bych pøedloil své argumenty: Jak já se domnívám,
e je moné porozumìt
a zdùvodnit uèení HV.
Co se týèe zdùvodnìní HV, rád bych
rozlišil mezi vlastními – primárními –
argumenty, druhotnými a vnìjšími
argumenty:
„Vnìjší” argumenty odkazují jen zcela
zvenèí na správnost HV, nepøedstavují
však vùbec ádný skuteèný dùkaz.
„Druhotné” argumenty mají bezprostøednì co do èinìní s PPR (pøirozené
plánování rodièovství), nejsou však
ještì ádným skuteèným „dùkazem”.
„Vlastní” argumenty jsou ty, které jsou
v posledku rozhodující a dùkazné.

Obìník Hnutí Pro ivot 01/01

I. „VNÌJŠÍ”

ARGUMENTY PRO
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HV

Kritika feministek k vládì muù skrz
antikoncepci
Mnoho feministek øíká: Díky pilulce byly eny osvobozeny. Jiné øíkají (stejnì
jako Pavel VI.!): Díky pilulce jsou eny
spíše k dispozici pøáním muù.
Argument zelených
Ten, kdo je proti chemii v pøírodì, musí
také dùslednì odmítnout chemii v lùnì
eny.
Skepse vùèi technice
Tak jako v jiných oblastech, tak tomu
mùe být i zde: Kdo ví, jestli
technickým
øízením
plodnosti
nedìláme chybu?
Lékaøské pochybnosti
Stále znovu slyšíme o újmách na zdraví
kvùli antikoncepci. Vzpomínám si na
smrt jedné 25-leté eny, která byla
podle lékaøe zavinìna pilulkou – ale:
Nemohl to øíci „nahlas”... To by nebylo
„politicky korektní” a mohlo by mu to
zpùsobit potíe.
Demografický argument
Západní svìt se svou potratovou praxí
a antikoncepcí kráèí vstøíc tìké „demografické zimì”. Následky budou na jedné stranì problémy s dùchody a na druhé stranì napìtí kvùli spoustì cizincù,
kteøí nutnì pøijdou do zemì! K tak
dramatickému poklesu porodù v EU by
bez pilulky nedošlo!
Míra rozvodovosti
Z USA jsem dostal noviny, které s odvoláním na odborné studie tvrdí
následující (Chicago Catholic: W. and N.
Luellen; 1980; NFP Update... Office of NFP
Diocese of Charleston Vol. 4, 2, June 1991;
Humanae Vitae: A Generation later. Dr. Janet
Smith p. 127, 1991; The New Counter
Culture. Ph. Lauter, The Wall Street Journal,

Aug 13, 1993. - Vydavatel novin: Family of
the Americas. P.O. Box 1170, Dunkirk, MD
20754. - E-mail: family@upbeat.com;
www.familyplanning.net):

- Páry, které se berou na úøadì: 50%
konèí rozvodem
- Páry, které se berou v kostele: 33%
konèí rozvodem
- Páry, které se berou v kostele a chodí
do kostela: 2% konèí rozvodem
- Páry, které plánují poèetí pøirozeným
zpùsobem: 2-5% konèí rozvodem
- Páry, které se berou v kostele, chodí
do kostela a modlí se spolu: jen 1 z více
ne 1000 konèí rozvodem!
Pokud by se to dalo prokázat a praxe
PPR se ukázala jako pøíèina pro
zdaøilejší manelství, byl by to
pøirozenì velice silný, pragmatický
argument pro ivot podle HV. Byl by to
také velký dùkaz pro to, e HV má
pravdu – ale vnitøní pøesvìdèení
samozøejmì statistika nestaèí zmìnit.
II. DRUHOTNÉ

ARGUMENTY PRO

HV

PPR a nìnost
Nemálo párù øíká: Skrze dobu
zdrenlivosti získala nìha v jejich
vztahu opìt vìtší prostor. To jejich lásce
udìlalo dobøe.
Dialog
Nemálo párù øíká: PPR podporuje v našem manelství kulturu dialogu.
Spoleèná zodpovìdnost
Nemálo párù øíká: Díky PPR je nám
v našem manelství spoleèná zodpovìdnost jasnìjší.
Zkušenost s tìlem
eny øíkají: Díky PPR objevily své tìlo
zcela jinak ne døíve. Pøedevším pro
eny v rozvojových zemích je toto
dùleité.
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Úcta ze strany muù
Mui øíkají: Tím, e se zabývají tìlem
své eny, získávají k ní novou úctu.
Zdrenlivost ve slubì lásky
Zdrenlivost chrání pohlavní spojení do
urèitého stupnì pøed tím, e sklouzne
do rutiny. Pìstuje prvenství lásky pøed
potøebou rozkoše.
III. PRVOØADÉ,

PODSTATNÉ ARGUMENTY

Pokud chceme pochopit HV, musíme
to dìlat jako ropní magnáti: Nehledají
ropu libovolnì, ale podle geologických
dobrozdání. Tak i my: HV nám øíká, na
kterém „místì” musíme „vrtat”: Musíme
studovat „intima ratio” manelského
aktu. Kdo chce porozumìt HV, musí
pochopit
„jedineèný,
mimoøádný
význam manelského aktu”: „jeho
dùstojnost a velkou zodpovìdnost,
které z nìj vyplývají a které jsou s tímto
aktem spojeny”.

jeho hodnotu a význam.
„Mimoøádný význam” manelského
aktu spoèívá v tom, e by mìl být
jednáním plodné lásky a tím také
obrazem Boí lásky ke své církvi.
Manelská morálka je: Pøi manelském
objetí být vìrný tomuto Boímu plánu.
Manelé jsou povoláni, aby tak pochopili své pohlavní sjednocení a celý svùj
manelský ivot a tak je uskuteèòovali.
Jinak uskuteèòovat manelský akt,
který by mìl být objektivní plodnou
láskou a svátostným znamením, je
„sexuální lí”. Porušování vnitøního
øádu manelského aktu je „vlastním
zlem” antikoncepce.
Tak jako se morálka zakládá na
pochopení „mimoøádného významu”
manelského aktu, tak spoèívá høích ve
slepotì pro „mimoøádný význam”
manelského aktu.

1. Pochopení manelského aktu
Sexualita není jen pud a jeho uspokojení, ale pøedevším „øeè tìla”. Ovšem øeè
tìla není „programem”, který se mùe
„otevøít” a „pøepsat”: Sexuální odevzdanost v øeèi tìla mohu naplnit jen duševnì, ale nemohu pøi tom „myslet jinak”.

2. Rozhodující místo v HV
Uèení církve „se zakládá na nerozluèném spojení dvojího významu manelského styku, který je Bohem chtìný význam pojivý a plodivý, které jsou oba
v manelském aktu pøítomny. Toto
spojení nesmí èlovìk svévolnì rozdìlit.

K této „øeèi tìla” patøí rovnì: „Sama od
sebe” není „automaticky” tím, èím by
mìla být, toti plodnou láskou. Manelé se musí snait, aby uskuteènili „dùstojnost a svatost tìlesného sjednocení”.

Manelský akt podle své nejvnitønìjší
struktury èiní zpùsobilým v tom, e
manela a manelku nejpevnìji spojí
a zároveò zplodí nový ivot podle zákonù, které jsou vepsány do pøirozenosti mue a eny. Kdy si budeme
všímat obou tìchto dùleitých hledisek
milujícího sjednocení a rozmnoování,
uchovává si akt v manelství plnì smysl
oboustranné a pravé lásky a své
uspoøádání na vznešenou úlohu
rodièovství, k ní je èlovìk povolán.”

(„Kdy èlovìk... v manelství... dá svému
chování smysl, který odpovídá základní
pravdì øeèi tìla, pak je také sám ´v pravdì´.
V opaèném pøípadì le a falšuje øeè tìla.“)

Podobnì jako pøi pøijetí svátosti víry a z
ní vycházející potøeba zbonosti,
vyaduje uskuteènìní manelského
aktu vysokou, duchovní citlivost pro
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3. K porozumìní „nerozluèitelného
spojení”
- „Nerozluèitelné” v biologickém smyslu
spojení samozøejmì není: Cyklus eny
je stále znovu odluèuje a jak je známo,
je mono je umìle pøerušit – kdyby
tomu tak nebylo, nebylo by potøeba
ádného zákazu.
- „Nerozluèitelné” je – a tak je to zde
mínìno – v morálnì-imperativním
smyslu: Nemìlo by být rozdìlováno.
Toto „nemìlo by” se zakládá na jiné
nerozluèitelnosti:
- „Nerozluèitelné” je, protoe nemùe
být od sebe oddìleno, ani by pøestalo
být ”láskou, která se stala tìlem”. Pak je
aktem sexuálního uspokojení – v nejlepším pøípadì – mezi lidmi, kteøí se
mají rádi. („Skrz antikoncepci pøestává být

hlavní argument kritikù postaven na
hlavu – imperativ lásky stojí na stranì
HV a ne proti ní! Hlavní argument
kritikù „stojí na stranì Pavla VI.!”

manelský akt aktem lásky, protoe je umìle
oloupen o svoji sílu k rozmnoování a tím
ztrácí svoji vnitøní pravdu.”) Proto je øeèe-

Úplná odevzdanost lásky je znièena
V lásce se chci zcela dát své manelce
a ona se mi chce otevøít. To dìláme ale
jenom tehdy, kdy se navzájem bereme
takoví, jací jsme: Lidé, kteøí mohou
zplodit dítì. Kdy odmítám její
plodnost, tak jsem zároveò odmítl ji
samou – není to pøece jen tak nìjaká
ena, která mì nechá vniknout, ale je to
plodná ena. Kdy zadrím sperma
(v kondomu), ji se nedávám tìlesnì.
„Úplná odevzdanost” není úplnou
odevzdaností,
protoe
„odmítám”
a „odstraòuji” „èást” sebe nebo toho
druhého.

no: ...”uchovává i akt v manelství plnì
smysl oboustranné a opravdové lásky”:
Opaènì øeèeno také platí: Jinak ne; pøi
antikoncepci ztrácí manelský akt smysl
„oboustranné a opravdové lásky”.
- Na tomto místì to vyaduje objasnìní:
Netvrdím, e se manelé, kteøí pouívají
antikoncepci, vùbec nemají rádi. Je zde
ale velice dùleitý rozdíl:
Je pohlavní spojení skuteènì „øeèí
plodné lásky” nebo se partneøi pojí sice
ohleduplnì a láskyplnì, ale tak, e jejich samotné pohlavní spojení není
opravdu „láskyplnou øeèí tìla”, ale
(v nejlepším pøípadì) „láskyplné
oboustranné uspokojení”.
Dalším bodem je:
pravdu, pak by
Antikoncepce není
plodnosti, ale také
manelské-pohlavní

Jestlie má HV
to znamenalo:
jen aktem proti
proti specifické
lásce! Tímto je

4. Zdùvodnìní normy HV
Souhrnnì bych rád svými slovy øekl, jak
rozumím „mimoøádnému významu”
pohlavního spojení, které bych jako
manel mìl zachovávat:
Plodnost
Smím jako èlovìk akt, který je v Boím
plánu „plozením”, zbavit jeho cíle?
Mohu toto jednání, kterým bych se jako
otec/matka stal „spolupracovníkem”
Boím, „zneváit”? Odpovìï zní: Ne,
mìl bych toto svaté místo takøíkajíc
obejít, kdy na nì „teï” ze závaných
dùvodù nesmím vkroèit.

Je to podobnì jako u pøedmanelského
styku:
Dávám
znamení
plné
odevzdanosti, ale „lu”, protoe se
vlastnì nechci nebo nemohu „plnì” dát.

Manelské spojení jako náboenské
znamení
Pokud manelské spojení skuteènì má
náboenský význam, protoe je znamením plodné lásky Krista k církvi, pak
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olupuji toto znamení o jednu jeho
dimenzi: Láska Boí je plodná a církev
ji do sebe pøijímá – ale mé manelské
objetí plodné není.

ukázalo
se:
Je
tam
pramen
a sice zcela mimoøádný! Mùj závìr: HV
nám ukazuje na „místo”, na kterém
máme hrabat – a nalezneme.

Je to jako u lidí, kteøí se vezmou po
rozvodu: Jejich pohlavní spojení
s „novou” enou ji není znamením
nerozluèitelné vìrnosti.

Odkazuji
na
konverzi
Kimberly
Hahnové. Vypráví o tom, jak jí jeden
evangelický uèitel v souvislosti s jedním
semináøem øekl o kontrole porodnosti,
e katolíci odmítají antikoncepci,
protoe se to papee a kléru stejnì
netýká a protoe si církev pøeje mít co
moná nejvíce katolíkù. Na tuto –
hloupou – odpovìï prostudovala
katolické uèení a došla k pøesvìdèení:
Je správné. To byl její první krok do
katolické církve. (J. a K. Hahnovi, Naše

Z tìchto dùvodù mi pøipadá jednoznaèné, e antikoncepce odporuje
Boímu plánu a pøedevším také lásce.
Argument lásky je nutno zdùraznit,
protoe všechna kritika k HV se
odvolává na poadavek lásky – ale ten,
jak se mi zdá, hovoøí pro a ne proti HV.
IV. ZÁVÌREÈNÉ POZNÁMKY
Chtìl bych skonèit dvìma pøíbìhy
a z toho uèinit závìr:
V Lurdech vyzvala Panna Maria vizionáøku Bernadettu, aby „pila vodu z pramene”. Ale na daném místì nebyl
ádný pramen a Bernadetta hrabala
v bahnì... Lidé si mysleli, e se
zbláznila. Kdy se pak hrabalo hloubìji,

cesta do katolické církve, Triality)

Mìli bychom mít to, k èemu nás jako
prvnímu volal Jan Pavel II. pøi své volbì
papeem: Nebojte se, mìjte odvahu.
(Jan Pavel II., Pøekroèit práh nadìje, Praha
1995, str. 30.)
Pøednáška v Praze 26.11.2000
(Encykliku Humanae Vitae
mùete získat na adrese redakce.)

Ó, Matko Maria, Ty, která víš
všechno o radosti a štìstí a nejistotì, kterou cítí kadá
matka ve vztahu ke svému ještì nenarozenému dítìti.
ehnej rodièùm a ehnej i tomuto dítìti,
takovému malièkému a drobnému.
Pøiprav mu ivot plný pokoje a radosti, lásky a štìstí.
Ochraòuj tento malý ivot veškerou svou silou,
veškerou svou pozorností.
Nejdraší Matko Maria, bdi, aby toto malé srdce tlukoucí v lùnì své matky nikdo
nezranil døíve, ne se narodí a døíve, ne uskuteèní své poslání v tomto svìtì,
který nám daroval náš dobrotivý Otec.
Amen.
Modlitbu poslal ¼udovít Gabriš
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VLIV HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE
NA VYVÍJEJÍCÍ SE EMBRYO
Doc MUDr. Petr Hach, CSc.
Zkrácený a upravený text pøednášky doc. MUDr. Petra Hacha, CSc., pøednosty
Histologického a embryologického ústavu 1. LF UK v Praze, kterou 18. ledna 2001
uspoøádalo Hnutí Pro ivot ÈR. V pøípadì zájmu o kompletní text pøednášky si napište na
adresu redakce.

I. DVOJÍ ZPÙSOB PØEDCHÁZENÍ POÈETÍ
Antikoncepce
je
soubor
úkonù
a opatøení, nasmìrovaných k tomu, aby
bylo zabránìno poèetí nového jedince,
to znamená, aby ena neotìhotnìla.
Buï se zabrání monosti splynutí dvou
pohlavních bunìk - spermie a vajíèka,
anebo se zabrání ji vzniklému embryu,
aby se zahnízdilo v dìloze matky
a mohlo se dále vyvíjet. V prvním pøípadì je to skuteènì zabránìní vzniku
nového jedince, v tom druhém je to likvidace nového jedince, protoe nechceme, aby se vyvinul. Mezi abortem, èili
potratem, a následnou antikoncepcí,
není principiálnì ádný rozdíl.
II.

JAK

FUNGUJE

ANTIKONCEPCE

V ZÁVISLOSTI NA MENSTRUAÈNÍM CYKLU

enský pohlavní systém se skládá
z vajeèníkù, ve kterých dozrávají
vajíèka, vejcovodù, dìlohy a pochvy.
Pøi normálním bìhu oplození se pøi
souloi dostává ejakulát do pochvy
a potom prostøednictvím rùzných
mechanismù spermie cestují celým
enským
pohlavním
traktem
a
prakticky do bøišního konce vejcovodù.
Tam - v urèitém èasovì velmi pøesnì
omezeném období - se mohou setkat
s dozrálým a z vajeèníku vypuzeným
vajíèkem. V pøípadì, e v daný okamik
jsou obì tyto pohlavní buòky pøítomné,
mùe nastat oplození a zaène se vyvíjet

embryo. Rýhující se nebo vyvíjející se
embryo je v prvních fázích vývoje zcela
volné; je umístìno volnì v enském
pohlavním traktu, je vyivováno pouze
tím, co samo obsahuje a co získá
z hlenu, který je vyluèován do dutiny
vejcovodu. Postupuje vejcovodem do
dutiny dìloní, kde se za normálních
okolností v horní tøetinì pøi pøíslušné
stranì v tzv. hranì dìloní, zahnízdí, asi
týden po oplození.
III. BOJ DVOU ORGANISMÙ ; POÈÁTEK
IVOTA
V dobì, kdy je volné a je zcela
bezbranné, je embryo obaleno velmi
sloitým souborem obalù, do kterého
jsou zapojeny i buòky pùvodního
vajeèníku. Z vnìjší strany zárodek
vypadá jako skupina bunìk mateøského
organismu. Ale vlastní zárodek, který se
skládá z nìkolika málo bunìk, má zcela
jiné antigenní vlastnosti, ne organismus matky. Za normálních okolností by
vzbudil prudké obranné reakce
mateøského organismu, které by zárodek zlikvidovaly. Proto je potøebný
onen obranný štít obalù, tvoøený
zvnìjšku pùvodnì mateøskými buòkami, který zárodek chrání pøed ataky
nebo nájezdy tìch mechanismù, které
bìnì likvidují cizorodá tìlesa. Kdy se
zárodek dostane do dìloní dutiny, je
ji dostateènì potentní, aby pøekonal
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vliv mateøských obranných mechanismù. V té chvíli se „svlékne“ z ochranných obalù. Jeho vnìjší bunìèná vrstva
je dostateènì agresivní na to, aby
„pøeprala” obranné mechanismy matky.
Navíc zaène velmi surovým zpùsobem
rozpouštìt dìloní sliznici a „vleptá“ se
do dìloní sliznice, a nahlodá
dostateènì velké cévy, které zaènou
omývat jeho povrch. Z této
vnìjší
bunìèné vrstvy a z oblasti, kde jsou
nejvìtší nahlodané cévy pak postupnì
vzniká placenta, která
zárodku poskytuje výivu.
IV. METODY ANTIKONCEPCE
Antikoncepcí mùeme buï
zablokovat první fázi, tedy
fázi oplození, anebo zablokovat fázi druhou, tj. fázi zahnízdìní. Hlavním regulátorem všech fyziologických funkcí v organismu, kromì mozku, je
hypofýza. Ta vyluèuje regulaèní hormony, které øídí jednak èinnost vajeèníkù a tedy vyvolávají a regulují dozrávání vajíèek (u mue je to obdobné, tam
je regulováno dozrávání spermií), jednak ovlivòují èásteènì také funkci dìloní sliznice. Dìloní sliznice je navíc
ovlivòována ještì hormony tvoøenými
ve vajeèníku, které v urèitých obdobích
a urèitým zpùsobem stimulují anebo
potlaèují èinnost sliznice dìloní tak,
aby byla pokud mono co nejlépe
pøipravena na pøijetí oplozeného vejce.
V pøípadì, kdy tomu tak není, se opìt
dalšími metabolickými podnìty vyvolá
v dìloní sliznici urèitý regresivní proces, dìloní sliznice odumírá, je odplavována, co se projevuje jako tzv.
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menstruaèní krvácení. Hypofyzárním
impulsem se nastavuje další fáze cyklu,
kdy se dìloní sliznice obnovuje a opìt
pøipravuje na další monost pøijetí
oplozeného vejce.
Mùeme zabránit pronikání spermií do
pohlavních cest eny - metody bariérové, které nedovolí, aby spermie vnikly do enského pohlavního systému.
Sem patøí pouívání kondomu. Nìkdy
po první svìtové válce se vyvinula i metoda, která byla pouívána enami - pesary,
nejprve kovové, potom
i z jiných materiálù. Pøi
podvazu chámovodù
se nedovolí, aby se
spermie
dostaly
z muské pohlavní cesty. Podvaz chámovodù
není ireverzibilní, tzn.
po pøerušení ligatury
(podvazu) se prùchodnost chámovodù mùe
obnovit a je moné, e
mu znovu nabude
plodnosti. Stejnì tak je moné podvázat
vejcovody, co ale znamená nevratný
a trvalý defekt. Tímto úkonem se vyvolá trvalá sterilita. Do kategorie bariérových metod patøí i rùzné spermicidní
prostøedky - krémy a elé, které se
aplikují do poševní dutiny, eventuelnì
se jimi potírají buï pesary nebo
kondomy, èím se jejich antikoncepèní
úèinek výrazným zpùsobem zvyšuje.
Oplození mùe nastat pouze tehdy,
kdy se na správném místì ve správný
èas vyskytnou plnohodnotné pohlavní
buòky obou typù (tzn. vajíèko a spermie). Neoplozené vajíèko vypuzené
z vajeèníkù má velice omezenou ivot-
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nost - max. 36 hodin po ovulaci, tzn.
nezachytne-li v této dobì spermii, pak
neodvolatelnì odumírá, ani by bylo
moné prodlouit jeho další existenci.
Mimochodem z tohoto efektu vycházejí
tzv. pøirozené metody plánování rodièovství. Vyuívání neplodných dnù
je staré mnoho set let. Veškeré hormonální zmìny se urèitým zpùsobem signalizují a je moné pozorovat i urèité
pøíznaky, které jsou pomìrnì snadno
zjistitelné i pro laika. Mìní se tzv.
bazální teplota v okamiku ovulace,
mìní se kvalita hlenu, který ucpává
východ nebo kanál dìloní. V období,
kdy je pohlavní systém pøipraven na
oplození, se uvolòuje hlenová zátka,
kvalita tohoto uzavírajícího hlenu se
skokem výraznì mìní a tato zmìna se
dá poznat a podle toho se také dá
pøíslušnì usmìrnit i chování. Kyselé
prostøedí v dìloze velice kvalitnì
neutralizuje zásaditý sekret pøístojné
lázy a mìchýøkových lázek, èili
pøídatných pohlavních láz u mue.
Ejakulát je tedy natolik schopen vázat
kyselé ionty, e v poševní dutinì mùe
vytvoøit prostøedí, které neohrouje
spermie, naopak jim uvolòuje, navrací
nebo dává pohyblivost, take se mohou
transportovat pohlavním systémem.
Pøerušovaná soulo je metoda absolutnì nespolehlivá, protoe se ví, e výron spermií nemusí být vdycky a za
všech okolností vázán na orgasmus.
Další moností je buï nìjakým zpùsobem ovlivnit èinnost vajeèníkù tak,
aby neprodukovaly zralá vajíèka, nebo
zamezit dìloní sliznici, aby se pøipravila na pøístup a na vniknutí nového jedince. Podáváme hormony nebo deriváty hormonù, které buï øídí èinnost
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vajeèníkù anebo ovlivòují èinnost
dìloní sliznice. Zde spoèívá základ
mechanismu hormonální antikoncepce (HAK). Hormon však není tak
pøesnì zacílen, aby mìl jeden jediný
efekt. Jsou to látky, které jsou vyluèovány do krevního obìhu a mají široké pùsobnosti, mají hlavní úèinek, ale mají
také poèetné vedlejší úèinky. Celý systém hormonální regulace pohlavního
chování je nesmírnì sloitý. Ovlivnímeli èinnost vajeèníku, ovlivòujeme zároveò èinnost dìloní a naopak. Kdy zamezíme tvorbì zralých folikulù, zablokujeme také tvorbu lutého tìlíska
a luté tìlísko diriguje èinnost dìloní
sliznice, èili pøetneme-li jeden krok nìkolikastupòové regulace, zamezíme
všem ostatním. Následky takového kroku by mohly být nedozírné, protoe bychom mohli vyvolat øetìzovou poruchu
široké palety ivotních pochodù, mnohdy daleko vzdálených pohlavním aktivitám. Dìloní sliznice je uzpùsobena
k tomu, aby se pravidelnì obnovovala,
je to struktura, která nemá u zdravé eny v produktivním vìku být stálá.
Proto se HAK postupnì zlepšuje a zdokonaluje a funguje tak, e celý komplex
regulaèních mechanismù nìjakým zpùsobem simuluje. Proto jsou sestavené
soubory pilulek, které se musí uívat ve
správném poøadí, protoe tam je vytvoøen model systému hormonální regulace èinnosti enského pohlavního systému tak, aby sice nebylo moné, aby se
ve vajeènících vyvíjely zralé folikuly, ale
pøitom aby prùvodní efekty byly zachovány. Tzn. e se v urèitém období
zaènou dodávat hormony lutého
tìlíska, a kdy potom náhle skonèí,
vyvolá se menstruace. Èili všechno bìí
tak, jak by bìelo normálnì, jenom
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s tím, e to jsou anovulaèní cykly. Ty
anovulaèní cykly nejsou nepøirozené,
u nìkterých en se vyskytují, u nìkterých en se pochopitelnì vyskytují i nepravidelnosti cyklu. HAK opisuje fysiologický bìh 28 denního cyklu. Vyuívá
se toho, e èinnost hypofýzy jakoto
hlavní centrály je regulována tím, jaká
hladina toho kterého hormonu v urèitý
èas je v krevním obìhu daného jedince.
Kdy tedy dodáváme pøíliš mnoho nìkterého typu hormonu, zpìtnou vazbou se vyšle signál a hypofýza pøestane
nárokovat tvorbu hormonu vlastního.
Tím, e dodáváme hormony zvnìjšku,
zablokováváme øídící èinnost hypofýzy
a organismus se spoléhá na to, e
dostane zvenku to, co potøebuje, aby to
normálnì fungovalo. Aby se HAK
mohla stát spolehlivou a vyvolat skuteènì anovulaèní cykly, je zapotøebí,
aby alespoò jeden, lépe však nìkolik
cyklù probìhlo „na zkoušku“ a pak
teprve je moné se na pouívanou
antikoncepci spolehnout. Vývoj vajíèka
trvá toti nìkolik mìsícù a folikuly
dozrávají postupnì. Kdy proces zrání
náhle zablokujeme, mùe ještì nìkterý
z nich dozrát. Hlavním rizikovým faktorem hormonální antikoncepce tedy je
dodrení pravidelného (a ve správném
poøadí) uívání hormonálních tablet,
tedy nutnost chovat se podle návodu.

a) Klady hormonální antikoncepce
Je pomìrnì znaènì tolerovaná. Pùvodní HAK zatìovala eny dnes nepøedstavitelnì vysokými dávkami daných
hormonù. Dnes se nepouívá vìtšinou
pøímo klasických hormonù, ale jejich
odvozenin, take jejich úèinky jsou
podstatným zpùsobem omezené a zdùrazòují se jenom ty, které jsou ádoucí.
Paradoxnì se mùe pouívat HAK i u ji-
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nak zdravých en, které mají znaèné
nepravidelnosti v cyklu a ve vìtšinì
pøípadù se daøí navodit pravidelný
prùbìh cyklických pochodù a tak pøispìt k podstatnému zvýšení ivotního
komfortu pøíslušných en.
HAK je svým zpùsobem vratná, tedy po
vysazení mohou vajeèníky opìt normálnì fungovat a plodnost se obnoví,
proto se hovoøí o plánovaném rodièovství. Po vysazení antikoncepèních
prostøedkù se nìkdy stane, e dozraje
víc pohlavních bunìk, víc vajíèek, take
frekvence mnohoèetných tìhotenství
u en, které poívaly hormonální antikoncepci je vyšší ne je to obvyklé
u normální enské populace. Je moné
to objasnit tak, e se vajeèníky jakoby
tìší na svou pøirozenou funkci a potom
najednou, kdy se jim to umoní, fungují „údernickým zpùsobem“. Podává-li
se enám urèitého vìku, mùe
podstatným zpùsobem mírnit nìkteré
nepøíznivé
projevy
pøechodu
hormonální substituèní léèba.

b) Zápory hormonální antikoncepce
I u sebelépe vyladìné HAK jde stále
o zatìování organismu molekulami
signálního charakteru. Vedlejší úèinky
jsou èasté a nejsou vdycky pøímé.
Dávky jsou sice minimální, dokonce se
jedná o mikrodávky, pøece jenom jsou
u nìkterých en jak fysiologické problémy, tak i ty, které jsou ji na hranici
patologických efektù, poèínaje rùznými
alergickými reakcemi a velmi se diskutuje, zda HAK mùe mít vliv na vyvolání zhoubného bujení. Na druhou stranu
se snášejí i dùkazy zcela opaèné.
Vzhledem k tomu, e tento zpùsob antikoncepce se musí pouívat dlouhodobì a pojišovna ho vìtšinou neplatí, je
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to metoda dosti nákladná. Protoe je to
drahé, farmaceutickým firmám se vyplatí a má-li se to vyplatit, musí se to
propagovat a proto propagace HAK je
tak enormní. Pøirozená metoda je absolutnì nezajímavá, protoe je zadarmo.
Do vývoje nových farmaceutických
(preparátù) se musí investovat ne miliony, ale miliardy dolarù, protoe vývoj
nových prostøedkù a nových lékù je
enormnì drahý a jejich ceny tomu musí
samozøejmì odpovídat.
Hormonální prostøedky ovlivòují èinnost vajeèníkù, simulují tvorbu lutého
tìlíska a ani by bylo vajíèko ovulováno, vyvolávají menstruèní krvácení proto, e se podávají - bez ohledu na to,
jestli vajíèko bylo ovulováno, nebo nebylo ovulováno, a jestli v pøípadì, e
tedy vajíèko ovulováno bylo, bylo
oplozeno, nebo nebylo oplozeno. Díky
tomu, e za všech okolností pøi poívání HAK nastane menstruaèní krvácení,
se mùe stát, e pøípadnì oplozené vejce je smeteno i s celou dìloní sliznicí
pøi vyvolaném menstruaèním kvácení.
V tomto pøípadì pùsobí HAK také
abortivnì. A to je ten dùvod, proè nìkteré církve, nejenom katolická, odmítají HAK, protoe nelze vylouèit jejich
abortivní efekt.

c) Vliv hormonální antikoncepce na
pøípadnì poèatý lidský ivot
Bezprostøední vliv by nemìl být ádný,
nebo je-li HAK skuteènì kvalitní,
nemùe se dostat její efekt do kontaktu
s vyvíjejícím se zárodkem. Kvalita antikoncepce se pozná podle toho, e zamezí otìhotnìní. Úèinná a dobrá antikoncepce zamezí vývoji zárodku jako
takového, protoe ten vùbec nevznikne. Není-li úspìšná, je ve zdrcující vìt-
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šinì pøípadù dnes øešena potratem,
protoe sele-li jedna metoda, pouije
se druhá, která zaruèenì nesele. Souèasné spoleèenské ovzduší je takové,
e povauje „pøerušení tìhotenství“ za
dobré øešení situace. Kdy u se nìkdy
takový plod donosí, není moné, v pøípadì, e by nebyl zdravý, jednoznaènì
prokázat, co zpùsobila antikoncepce
a co ne, protoe není srovnání, není
moný ádný odkaz na kvalitní studii,
která by byla skuteènì fundovaná. Stále
jde o jednotlivé pøípady, take prací
zamìøených na tuto otázku je velice
málo, pokud vùbec nìjaké existují.
Pøedpokládejme, e by se vyvíjelo
embryo nechtìnì poèaté pøi delším
uívání HAK. HAK má znaèný efekt pøi
zahnízdìní, protoe v dobì, kdy se
rýhující vejce dostává do dìloní
dutiny, vydává silný impuls k tomu, aby
se obnovilo nebo projevilo menstruaèní
krvácení. Je moné tedy èekat, e
embryo, které se pøesto udrí, mùe být
postieno právì tím, e se zahnízïuje
v situaci, která je nepøíznivá.
Zárodek se sice zachytí, ale v neplnohodnotné dìloní sliznici, to znamená,
e jeho výiva v prvních fázích existence je špatná a mùe se projevit tím, e
se nenastaví normální vztahy mezi
zárodkem a dìloní sliznicí, nevytvoøí
se kvalitní a plnì funkèní placenta. To
mùe vést ke špatné výivì plodu
a zpùsobit menší, hypotrofický plod,
který je nedokonale vyivený a to mùe
vyvolat dokonce i potrat ve ètvrtém mìsíci, kdy se tedy ustaluje a dokonèuje
proces zvaný placentace a kdy se
objevuje druhá hlavní vlna spontánních
potratù. V takovém pøípadì by to bylo
velmi pravdìpodobnì kvalifikováno
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jako spontánní potrat z neznámých dùvodù a patrnì by nikdo na vliv HAK
nepomyslel. Je moné, e by tuto fázi
zárodek pøeil. V tom pøípadì by bylo
moné oèekávat urèité nedostatky ve
vývoji a oèekávat by se dal napø. pøedèasný porod a všechna další rizika, která z toho vyplývají. Opìt, pokud rodièka neupozorní na to, e v dobì poèetí
ještì pouívala antikoncepci a e jde
vlastnì o selhání antikoncepce, nikdo
na to ani nepomyslí a tento pøípad bude povaován napø. za vliv zneèištìní
ovzduší. O moné expozici exogennì
podávanými hormony, èili o tom, jaký
vliv by mìla HAK podávaná i nadále, v
literatuøe nejsou ádné zprávy. O tom,
e otìhotnìla, se ena vìtšinou dozví
daleko døív, ne by bylo moné
oèekávat nìjaké takové vìci.
Druhý pøípad je odhadování moných
rizik po urèité dobì latence, po ukonèení HAK, èili jestli má HAK vliv na embrya poèatá enou, která ji antikoncepci po urèitou nepouívá. Prakticky
to nikdo nesleduje a kadý se zatím
spokojil s tím, e se rozbìhla normální
produkce vajíèek, normální fysiologické pochody a všechny moné odchylky
nebo abnormality ve vývoji se budou
s velkou pravdìpodobností pøièítat pøirozeným nebo s HAK zcela nesouvisejícím pøíèinám. Jediné, co je statisticky
pomìrnì slušnì prokazatelné, je zvìtšený poèet nebo zvýšený výskyt víceèetných tìhotenství. To je urèité a pomìrnì znaènì veliké riziko. Nìkteré
studie a údaje, které se dají odvodit od
toho, jaké procento en pouívá HAK
a jak vypadá dynamika výskytu mnoho-
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èetných tìhotenství, naznaèují, e mnohoèetných tìhotenství pøibývá. To je
rizikový faktor, protoe lidský organismus není pøizpùsoben na více ne jednoduché tìhotenství a kadé víceèetné
tìhotenství je svým zpùsobem riskantní.
Porodníci kvalifikují víceèetné tìhotenství jako rizikový faktor z mnoha dùvodù - kapacitou dìloní dutiny poèínaje a monostmi výivy a nároky na
metabolismus matky a dodávku surovin
plodùm konèe. O tom, e mnohoèetná
tìhotenství jsou riziková svìdèí napøíklad i to, e ze všech ètyøèat, která se
narodila v ÈR, jsou zdravá jenom ta první. Všechna ostatní jsou postiená, a to
znaènì (poruchy sluchu a zraku, hybnosti, psychiky, apod.).
V. ZÁVÌR
HAK prodìlala obrovský vývoj a postupem doby se stala spolehlivou a její vliv
na enský organismus se minimalizuje.
Její efekt je v první øadì takový, e zabraòuje vývoji vajíèka, které je schopné
oplození, nicménì nelze vylouèit i urèitý efekt abortivní. HAK je široce propagována a podporována, protoe svým
poskytovatelùm a výrobcùm pøináší nemalý zisk. Není schvalována nìkterými
církvemi a náboenskými spoleènostmi.
Je velmi tìké hovoøit o bezprostøedním vlivu HAK na vyvíjející se lidské
embryo, protoe má-li být spolehlivou,
nemìla by taková situace vlastnì vùbec
nastat. Vzdálené vlivy, napø. na embrya
poèatá po ukonèení HAK, jsou velmi
diskrétní a nelze je odlišit od situací
vzniklých z jiných dùvodù, proto o nich
není v odborném písemnictví témìø
ádná zmínka.
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HNUTÍ PRO IVOT ÈR
VYHLAŠUJE DEN NENAROZENÝCH DÌTÍ
ZAHÁJENA

INFORMAÈNÍ KAMPAÒ KE

DNI

NENAROZENÝCH DÌTÍ

tisková zpráva
Praha, 1. bøezna 2001 - Hnutí Pro ivot ÈR (HP ÈR), Asociace pro právní
ochranu dìtí a mládee a Obèanský institut vyhlásily 1. bøezna na pùdì Poslanecké
snìmovny Parlamentu ÈR za podpory deseti nevládních organizací 25. bøezen jako
Den nenarozených dìtí. Na podporu vyhlášení tohoto dne zahájilo HP ÈR
celonárodní informaèní kampaò zamìøenou na obnovení úcty k lidskému ivotu.
HP ÈR reaguje tímto zpùsobem na neutìšený stav naší legislativy, která nijak
nerespektuje ústavní klauzuli, e „èlovìk je hoden ochrany ji pøed narozením“,
a stagnuje na pøedlistopadovém právním stavu. „Zatím nás nikdo nepøesvìdèil
o tom, proè by samostatné preventivní programy mìly být úèinnìjší ne prevence
podporovaná zároveò restriktivními opatøeními. Proto stále usilujeme o zlepšení
legislativy týkající se prosazení plné právní ochrany dìtí ji pøed narozením
a úèinné pomoci tìhotným matkám,“ prohlásila Zdeòka Rybová, viceprezidentka
HP ÈR.
Informaèní kampaò
probíhá v prostøedcích
mìstské
hromadné
dopravy od 1. bøezna
v
Praze,
Brnì,
Ostravì,
Olomouci,
Plzni, Jihlavì a Kladnì. V menším rozsahu
je veøejnost informována v mnoha dalších
mìstech Èeské republiky za aktivní
asistence èlenù a sympatizantù HP ÈR. Kampaò se dotýká dnes èasto
tabuizovaných témat týkajících se poèátku lidského ivota, potratù a praktické
absence pomoci tìhotným enám v nesnadných ivotních situacích.
Vyhlášením Dne nenarozených dìtí navazuje HP ÈR na obdobný vývoj na
Slovensku a z mezinárodního pohledu zejména napø. na Argentinu, kde 25. bøezen
je dokonce státním svátkem. HP ÈR v této souvislosti aktivnì usiluje o to, aby se
tento den stal oficiálním Dnem nenarozeným dìtí nejen v Èeské republice, ale
s pomocí zahranièních organizací také v celé západní Evropì.
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Z VAŠICH DOPISÙ
Vìøím, e mne k Vám pøivedla vùle
Boí. Ji pøes dvì desítky let se snaím
chránit ivot v mé lékaøské praxi.
Nejprve jsem prostì utíkala z oddìlení
na venkovský obvod, kde bývala zima
a mìla jsem hlad, nebo to býval témìø
konec svìta, jen proto, abych nikomu
nemusela vysvìtlovat, e potrat je
vrada a já se na tom podílet nemùu.
Kdy jsem na besedì o „plánovaném
rodièovství” promítla videokazetu
„Nìmý výkøik”, zapùjèenou od jednoho
evangelického faráøe, zpùsobila jsem
rozhoøèení a nevoli u pedagogù
a mého tehdejšího øeditelství, e
rozmlouvám interrupce a varuji pøed
pøedmanelským pohlavním ivotem.
Vítám dialog mezi matkami i otci
a lékaøi! Kadá mince má dvì strany
a v tak závané vìci je jistì více
pohledù.
Bývá mi smutno z toho, jak lidé reagují
„vdy máme U dvì, nebo tøi dìti”!
Jakoby Bùh Otec rozdával dìti na
pøídìl nebo na potravinové lístky.
V mnohém nemùeme zcela svobodnì
konat, ale od Boha mùeme pøijmout
tolik dìtí, kolik nám poehná.
Posílám Vám pøíbìh, který se skuteènì
stal a nikdo nemohl zabránit smrti této
eny. Potom se, el, dále nedìlo nic. Po
létech jsem ten pøíbìh napsala, ké by
poslouil nìkomu na cestì rodièovství.
MUDr. Svatava Škraòková
Olomouc, 3.12.2000

BALADA

TÉMÌØ WOLKEROVSKÁ

I.
„A svìtlo vìèné jí svítí,
a odpoèívá v pokoji.”
Poslední sbohem, rozlouèení poslední.
Na høbitovì dìti stojí, s otcem, ...
pláèou, matky není.
Nadìje útìchy, e èas rány zahojí.
II .
Byla jako rùe krásná, dobøe se i vdala
a tøi dìti svému mui k radosti jeho dala.
Mìli chléb vezdejší, kadý den,
dùm, zahradu i automobil...
ALE jednoho dne poslechla radu,
proè mít dìtí víc?,
koupila si tedy „DANU”.
Mìla ji chránit, pøed èím však?
Pøed dítìtem poèatým?
Stalo se, co mnohokrát, ivot silnìjší je.
Zkázy ortel znìl: Interrupce!!!
III.
Slunce nesvítí,
ten ivot ji neustále pronásleduje.
I nový kabát si koupila, neumí se smát,
vdy dar Boí odmítla.
Co je to za sílu, táhne ji ke dnu,
pocit viny, nebo hnìv Boí ji pálí,
snad to dítì nenarozené
ji vzalo navdy ivým?...
P.S.
Tento pøíbìh se skuteènì stal.
Nemusí být válka, ani hladomor,
aby zbyteènì umírali lidé.
Není tøeba být misionáøem v daleké
zemi, staèí se projít po vlastním domì.
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Dopis paní V.B. otiskujeme témìø celý, abyste našli inspiraci k tomu, jak byste pøi svém
povolání a ve svém okolí mohli být jako kvas a šíøit úctu k lidskému ivotu.

... Jsme na prahu nového tisíciletí... Je
tøeba apelovat na kadého v této zemi,
obzvláštì na Parlament ÈR, aby si kadý z poslancù uvìdomil tu skuteènost,
e kdyby jejich rodièe jednali pøed
jejich narozením v duchu potratového
zákona, pak by se mnozí z nich vùbec
nenarodili, ale byli by zabiti ještì
v matèinì lùnì. Ano, je potøeba
pojmenovat tyto váné vìci pravými
jmény: umìlý potrat je zabití - vrada
nenarozeného bezbranného dítìte, a ne
nìjaké pøerušení tìhotenství! Vdy
tìhotenství dále nepokraèuje!
Pokud bude tento trend dále pokraèovat, bude takté pokraèovat vymírání
a úbytek obyvatelstva nejen v našem
státì, ale i v jiných zemích, kde je potrat
legalizován! Dokonce v nìkterých státech se zlo šíøí dále v podobì euthanasie! Kam se podìla pokora, láska a úcta
k ivotu, k èlovìku starému i k èlovìku
v podobì malého vyvíjejícího se tvoreèka v tìle matky? Vdy ji v 21. dnu po
oplození zaèíná v embryu pracovat
jednoduché srdce; do konce 8. týdne
tìhotenství jsou zaloeny jednotlivé
orgány i všechna ústrojí, vyvíjející se

plod má ji proporce malého dítìte,
které je velmi citlivé na bolest i dotek!
Dítì tedy pøi umìlém potratu vnímá, cítí
vraedné nástroje, uhýbá pøed nimi, ale
nemùe se ubránit! Kdo jej tedy mùe
a má bránit, kdy ne dospìlý èlovìk,
rodièe dítìte, vláda, stát, svìt lidí, kteøí
na rozdíl od zvíøat mají rozum a je
u nich vyvinut cit, který by nemìli
potlaèovat?! Jakým právem mùe èlovìk
rozhodovat o ivotì nebo smrti druhého?! Vede ho k tomu pýcha, zloba,
nenávist, sociální dùvody nebo snad
soucit v pøípadì, e by se mìlo narodit
postiené dítì? I ivot postieného
dítìte však má velkou cenu, tito lidé
jsou mnohdy citlivìjší a vnímavìjší
k okolí ne èlovìk zdravý. Také
sociální dùvody lze odbourat vhodným
øešením (napø. na úkor bohatých lidí),
ale musí se pøedevším chtít pomoci!
... Jako uèitelka ZŠ ... v biologii èlovìka
v 8. a 9. tøídì mám monost podat
dospívajícím pravdivé informace o potratech i antikoncepci. Velmi ráda jim je
pøedávám spolu s promítáním vlastní
videokazety „Nìmý výkøik“. Beru to
jako svùj ivotní úkol. Vyuívám
pøíleitostí poukazovat na zlo
v jakékoliv podobì a nahrazovat je dobrými pøíklady.
Hlásám stop potratùm i euthanasiím nejen u nás, ale
v celém svìtì!...
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ÈTEME Z NÌMECKÉHO DENÍKU X.Y. Z 3. 12. 2050
„DOVOLENÁ

Z MILOSTI“ ZKRÁCENA NA

12

TÝDNÙ

Následující èlánek je sice hoøkou ironií, ale modleme se, aby takto nevypadala za deset
let realita. Loòská legalizace eutanázie v Holandsku je toho odstrašujícím pøíkladem.

Poslanci spolkového snìmu odhlasovali na svém vèerejším zasedání zkrácení
dovolené z milosti z patnácti na 12 týdnù.
Dovolená z milosti je dovolená, na kterou má nárok dùchodce po nástupu do
dùchodu. Toto opatøení bylo vyvoláno napjatou situací v oblasti dùchodového
zabezpeèení. Vzhledem k nízké porodnosti dorùstající generace je zátì dùchodù
dále neúnosná. Proto byl ji v roce 2040 zákon o eutanázii rozšíøen tak, aby mohli
být neproduktivní dùchodci ušetøeni utrpení neèinnosti. Za podpory vlády byla
zavedena dovolená z milosti, bìhem které jsou dùchodci pøipravováni na slavnost
eutanázie.
Otázka krácení této dovolené vyvolala ve spolkovém snìmu bouølivou debatu.
Dojemný byl pøíspìvek poslance N.N., který referoval o duchovní pøípravì na tuto
„krásnou smrt“. Hnutí pro eutanázii se zrodilo koncem minulého století pøes odpor
dávno pøekonaných morálních a vìrouèných pøedstav. Nejdøíve smìli eutanázii
vychutnat jen nevyléèitelnì nemocní. V dalších letech se však podaøilo okruh takto
vyznamenaných postupnì rozšiøovat. Významným milníkem bylo prosazení
zákona o eutanázii v Holandsku na konci roku 2000.
Poslanec N.M. s vdìèností informoval o tom,
jak intenzivnì proili státní dovolenou jeho
vlastní rodièe a s jakou dùstojností byla
provedena jejich eutanázie. Mìl však pro
zkrácení dovolené z milosti plné pochopení.
Spolkový kancléø sdìlil, e je mono
v pøípadì zlepšení finanèní situace dovolenou
z milosti opìt prodlouit. K tomu by ovšem
bylo nezbytné zvýšení porodnosti.
Science fiction? - Zatím ano. Pokud se ale
nepostavíme proti proudu, stane se dìsivou
skuteèností tak jako dnes proklamované
„právo“ eny na potrat.
(Z èasopisu Medizin und Ideologie,
Informationsblatt der Europäischen Ärzteaktion,
4/2000, str. 37 pøeloila Michaela Prentisová)
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STANOVISKO MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ÈESKÉ
REPUBLIKY K PETICI, POADUJÍCÍ ÚPRAVU ZÁKONA
È. 66/1986 SB., O UMÌLÉM PØERUŠENÍ TÌHOTENSTVÍ
Petice s deseti tisíci vašich podpisù byla podána 22.11.2000 petiènímu výboru PSP ÈR
a poadovala výrazné restrikce stávajícího potratového zákona. Pøedseda petièního
výboru nám zaslal toto stanovisko a pøislíbil nás dále v této záleitosti informovat.

Výkon umìlé pøerušení tìhotenství je zakotven v zákonì è. 66/1986 Sb., o umìlém
pøerušení tìhotenství.
Zákon je v souladu s odbornými poadavky a s mezinárodními zásadami
individuálních lidských práv v oblasti lidské reprodukce.
Zákon enì poskytuje monost rozhodnout se pro odbornì lékaøsky provedené
umìlé ukonèení tìhotenství a chránit tak své zdraví a ivot pøed dùsledky
neodbornì provedeného zákroku. Tento poadavek je obsaen v rezoluci Rady
ministrù Rady Evropy è. 75/29 ze 14. listopadu 1975 a je v souladu s deklarací
WHO z r. 1990, která èlenským zemím doporuèila zajistit, aby provedení potratù,
pokud je podle zákona pøípustné, bylo dostupné všem enám bez ohledu na jejich
sociální nebo hospodáøskou situaci.
Zákon zdùrazòuje, e umìlé ukonèení tìhotenství z nelékaøské indikace není
antikoncepèní metodou a povauje se za spoleèensky neádoucí jev a za krajní
øešení pro eny, které se ocitly v situacích, kdy neádoucí tìhotenství vytváøí
podmínky pro eny a jejich dítì jen obtínì øešitelné a neøešitelné. O této situaci
rozhoduje ena sama.
Listina základních práv a svobod prohlašuje v èl. 6 odst. l, e lidský ivot je hoden
ochrany ji pøed narozením.
Naplnìní tohoto poadavku je tøeba spatøovat pøedevším v rozsáhlé a kvalitní
prenatální péèi a v podmínkách ostatních sfér spoleèenského ivota. Ani
z uvedených mezinárodních úmluv, ani z èl. 6 odst. 1 Listiny základních lidských
práv a svobod nelze dovozovat zákaz potratu. Tato listina vyjadøuje úctu
k lidskému ivotu a smìøuje k takové právní regulaci umìlého ukonèení
tìhotenství, která by respektovala dùstojnost lidské osoby a právo eny
rozhodovat se sama o osudu svého tìhotenství.
Je plnì respektováno právo eny nesouhlasit s moností ukonèit své tìhotenství
z nelékaøských nebo i z lékaøských dùvodù pokud je v rozporu s jejími názory
a pøesvìdèením. V pøípadech, e ena proti radì lékaøù odmítá ukonèení svého
tìhotenství ze zdravotních dùvodù, je naše zdravotnictví povinno takové enì
poskytnout maximální péèi na pøíslušné specializované úrovni.
Jakákoliv pøípadná zmìna hlavních zásad obsaených v zákonì o umìlém
pøerušení tìhotenství je v pøímém rozporu s výše uvedenými argumenty
a Ministerstvo zdravotnictví nemá v úmyslu na tìchto skuteènostech nic mìnit.
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JAK REAGOVAT NA ... ?
Brian Clowes, PhD.
„NEJSME ‘PRO POTRAT’. JSME ‘PRO

VOLBU’.“

„Nejsme ‘pro potrat’. Jsme ‘pro volbu’. Nikdo ve skuteènosti nechce potrat, protoe je
to vdy tak tragické. Chceme pouze svobodu volby, abychom se mohli øídit svým
vlastním svìdomím.“

OBJASNÌNÍ: „Mùete být ‘pro volbu’ jen
tehdy, kdy jsou všechny varianty
etické. Nikdy nemùete podporovat
nemorální nebo neetickou volbu.“
VYVRÁCENÍ: „Kdy jste ‘pro volbu’, proè
všechny vaše hlavní skupiny podporují
svým mlèením násilný potratový
program v Èínì? Jste snad rasisté?“
OBJASNÌNÍ: „Kdy jste ‘pro volbu’, proè
podporujete nátlak na pro-life aktivisty,
aby prostøednictvím daní platili za
potraty
chudým enám? Pomáháte
enám, aby dítì donosily -- jako to
dìláme my, nebo se zamìøujete jen na
jednu volbu -- potrat?“

kteøí tvrdili, e nejsou „pro otroctví“.
Nechtìli, aby nìkdo jiný „podstrkával“
otrokáøùm „jejich morálku“. Jak tvrdil
William O. Douglas, nechtìli, aby jiní
„uzákoòovali morálku“. Chtìli jen
„svobodu volby“, aby se mohli øídit
„svým vlastním svìdomím“.
OPRAVDU PRO POTRAT
Hlavní skupiny zastáncù potratu mají
o sobì ideální pøedstavu a chtìli by se
tak pøedstavit veøejnosti: dobroèinní,
nestranní pozorovatelé, kteøí pasivnì
sledují potrat z vedlejší politické koleje,
zbaveni jakékoliv ideologie nebo
zájmù. Jestlie je to pravda, proè tak
tvrdì prosazují potrat? Tzv. skupiny
„pro volbu“ ve skuteènosti svými èiny
ukazují, e podporují potraty. Liberálové hlásící se k New Age rádi øíkají: „To,
co jste, mluví tak hlasitì, e neslyším,
co øíkáte“.

PROÈ „PRO VOLBU?“
Termín „pro volbu“ sám o sobì ukazuje, e zastánce potratu ve skuteènosti
své vlastní øeèi nevìøí. Vìdí, e slovo
„POTRAT“ vyvolává ivé obrazy
krvavého, zbabìlého èinu nesporné
vrady a tak se zoufale vyhýbají tìmto
mnohem pøesnìjším termínùm. Na
druhé stranì jsou mnozí pro-life
aktivisté spokojeni s výrazem „proti
potratu“, protoe pøesnìji popisuje
hnutí, které se z morální zásady staví
proti sobeckým èinùm zabíjení, které se
všude okolo nás dìjí.

VYNUCENÉ FONDY NA POTRATY ...
Pro-potratové organizace jako PPFA
a NOW trvají na tom, aby ostatní, i ti,
kteøí jsou proti potratùm, platili na nì
svými danìmi. Kadá vìtší skupina „pro
volbu“ vyaduje, aby daòoví poplatníci
byli pøinuceni platit za bezplatné
potraty. Je toto „pro volbu“?

HRÙZNÝ PRECEDENT
Nepøekvapuje nás, e zastánci potratu
pøesnì kopírují jazyk amerických otrokáøù z doby pøed obèanskou válkou,

... A DOKONCE I VYNUCOVÁNÍ POTRATÙ
Ani jedna z tzv. skupin „pro volbu“
nikdy neodsoudila èínskou politiku
násilných potratù - z nich mnohé se
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dìjí v posledním trimestru - nucenou
sterilizaci a povinnou kontrolu porodnosti. To jasnì znamená, e zastánci
potratu souhlasí s tímto nuceným
potratovým programem. Kdy má
diskutující oponent proti této logice
námitky, mìl by pro-life aktivista
poukázat na to, e zastánci potratu stále
tvrdí, e ti pro-life aktivisté, kteøí
dùraznì neodsoudí bombardování
nemocnic, svým pouhým mlèením s tím
souhlasí. Ve skuteènosti PPFA a mnoho
dalších pro-potratových organizací napadlo vládu prezidenta Reagana za tzv.
Politiku Mexico City a poadovalo, aby
se obnovilo financování USAID (United
States
Agency
for
International
Development - Agentura USA pro mezinárodní rozvoj), která navrhla a uskuteènila program nucených potratù v Èínì. Mnohé pro-potratové organizace,
vèetnì PPFA a NOW, veøejnì prohlašují, e schvalují nucené potraty v Èínì
a dokonce navrhly podobný nátlakový
program pro USA!
PRO POTRATY: „NE“ K ADOPCI
Zastánci potratu se nejen pokoušejí
o to, aby zabíjení dìtí bylo legální po
celých devìt mìsícù tìhotenství, ale
také se snaí o vylouèení všech jiných
moností. Snad proto o nich pro-life
aktivisté mluví jako o tìch, kdo jsou
„pro potrat“, ne „pro volbu“. Následující
dva citáty vám mohou pøijít vhod v diskusi. Kristin Lukerová ve své knize
Abortion and Politics of Motherhood
(Potrat a mateøská politika) øíká, e „mít
dítì a pak se ho vzdát, aby bylo adoptováno, jak to prosazují pro-life
aktivisté, nepovauje vìtšina lidí, kteøí
jsou pro volbu, za morální øešení
problému potratu. Pøetvoøit plod v dítì
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a pak ho poslat do svìta, kde rodièe
nemají ujištìní, e bude milováno a e
bude v dobré péèi, je pro tyto lidi
vrchol morální nezodpovìdnosti.“ Toto
konstatování odráí pravou bizarní
povahu mentality zastáncù potratu.
Tvrdí, e roztrhání nenarozeného dítìte
a roztøíštìní jeho lebky je laskavé a morální. Potratáø David Grimes øíká, e
„jakékoliv podporování adopce by se
rovnalo vynucenému chování. A bylo
by nevhodné pro kohokoliv, kdo
pracuje ve zdravotnictví, aby své názory
nìkomu vnucoval. Nikdo neví lépe ne
ena sama, co je pro ni nejlepší.“
(„Defying Simple Slogans: Why ‘Adoption,
Not Abortion’ Won’t Work.“ÿNewsweek
Magazine, 1. kvìtna 1989.) Myšlenkové

procesy obou jsou zmatené a jasnì
ukazují dvojí mìøítko zastáncù potratu.
Stát roènì platí stovky tisícù potratù, ale
to zøejmì není „podporování potratù“
nebo „vynucené chování“.
ÁDNÝ INFORMOVANÝ SOUHLAS
Kadá skupina „pro volbu“ je proti
všem zákonùm podporujícím informovaný souhlas. Rozhodovat se, kdy
máte k dispozici jen polovinu dostupných informací, není ve skuteènosti
volba. Je to jako vést na poráku
nevìdomý dobytek. Je to „pro volbu“?
Kdykoliv nìjaká legislativa nebo
jednotlivec navrhne nìjaký zákon,
pøedloí iniciativní návrh zákona, který
zaruèí souhlas po pouèení, jednodenní
èekací dobu, nebo dokonce dùstojný
pohøeb pro potracené nenarozené dìti,
jsou zastánci potratu šílení vztekem
a rozhoøèením. Cítí se povinni odstranit
i ta opatøení, která by na potrat nemìla
vùbec ádný vliv, jen aby nic neriskovali. Napø. zákon v severoamerickém státì
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Missouri týkající se en a nemluvòat by
stanovil, e stát zajistí poradnu pro
všechny eny uvaující o potratu a nabídne prenatální péèi a jiné alternativy,
ne je potrat. Tento návrh zákona by
ani v nejmenším neomezil pøístup k potratu, ale zastánci potratu, organizace
i jednotlivci, byli fanaticky proti a prohlásili, e je to „...extrémní zákon, který
by zamezil enám pøístup k reprodukèním slubám“. Zákonodárci v severoamerickém státì Massachusetts pøedloili
návrh zákona, který by vytvoøil vzdìlávací program pro tìhotné eny o vývoji
plodu a o vlivu drog, alkoholu a kouøení na nenarozené dìti. Tento zákon by
sníil poèet novorozeòat s nízkou porodní váhou a jinými postieními a vedl
by k lepší prenatální péèi. Tento zákon
mìl velikou podporu ze strany lékaøù,
ale Massachusettská liga plánovaného
rodièovství byla zásadnì proti. Zákon
vydaný v New Yorku by poskytoval
pùjèky neziskovým organizacím za úèelem poskytování informací o jiných
monostech, ne je potrat. Ale zastánci
potratu, vedení newyorskou poboèkou
NOW, nazvali tento zákon „porušením
svobody projevu“ a „zneuitím práva na
soukromí“. („Abortion Lobby Opposes
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ti vivisekci, atomovým elektrárnám, kùi v botách, homofobii, rasismu, sexismu, hladovìní atd. Pro-life aktivisté
mohou pouít slovního karate, aby tento nepøíjemný trik zvrátili. Nejjistìjší
zpùsob je se zeptat zastánce potratu, co
dìlá pro to, aby matkám pomohl jejich
dìti donosit. Konec koncù to je to, co
termín „pro volbu“ znamená: podpoøení všech moností, které jsou matce
k dispozici. Jestlie zastánce potratu
trvá na tom, e jedinì potrat je
„bezpeèný a legální“, pak nejsou jeho
èiny sluèitelné s jeho slovy.

Alternatives Proposals.“ÿLife Insight - publikace sekretariátu Národní konference
katolických biskupu pro pro-life aktivity, záøí
1991, str 2.) Samozøejmì e otázka, jak

mùe být zákon, který by lidem pomohl o nìèem hovoøit, „porušením práva
na soukromí“, zùstala nezodpovìzena.
NEJJISTÌJŠÍ VYVRÁCENÍ
Zastánci potratu se rádi snaí „dokázat“,
e pro-life aktivisté ve skuteènosti nejsou tím, co o sobì tvrdí. Jinými slovy,
nejste opravdu pro-life, kdy nejste pro-

NEJSEM „PRO ZBRANÌ“
Abychom ukázali nesmyslnost tohoto
hesla, nahraïme slovo „potrat“ slovem
„zbraò“ a naèrtnìme podobnou situaci.
Asi nebudete mít èas vyuít tohoto
pøirovnání, ale mùe se hodit pøi
získávání nových pro-life sympatizantù.
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Nazval byste mì „pro zbraò“, kdyby...
- v roce 1965 byl úplný zákaz vlastnit
jakoukoliv zbraò, ale já jsem všemonì
intervenoval, aby takové zákony byly
odstranìny a aby kdokoliv mohl z jakéhokoliv dùvodu vlastnit zbraò?
- potom, co by vlastnìní zbraní bylo
legalizováno, bych já usiloval o to, aby
stát platil za zbranì pro chudé lidi, aby
tak všichni k nim mìli pøístup? Co
kdybych byl proti jakýmkoliv omezením týkajících se vlastnìní zbraní, take
desetileté nebo jedenáctileté dìti by
mohly vlastnit zbranì? Nazval byste mì
„pro zbraò“?
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- Co kdybych ignoroval desítky tisíce
lidí, kteøí jsou zabíjeni kadý rok, a nazval lidi, kteøí by chtìli omezit
vlastnictví zbraní, „fanatiky“, kteøí chtìjí
„øídit ivoty jiných lidí“?
- Co kdybych trval na tom, e urèití lidé
(jako Èíòané) musí vlastnit zbranì a e
Amerièané musí zaplatit èást nákladù
na prosazení toho, aby Èíòané mohli
vlastnit zbraò? Nazval byste mì pak
„pro zbraò“?
(vybráno z diskusní pøíruèky B. Clowese,
Ph.D. o vedení diskusí se zastánci potratù
v USA; mono objednat na adrese redakce)

Devìt mìsícù po porodu se ještì dìlí mozkové buòky a dozrávají smyslové orgány.
Odhaduje se, e do dospìlosti se dìlí na 45 generací bunìk z toho 41 v dìloze a v prùbìhu dìtství pøed pubertou zbývající 4.
Ve vývojových pochodech tedy strávíme 90% svého ivota v dìloze.
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Milá maminko,
pokud Vám bìhem vyšetøení v tìhotenství lékaøi sdìlili, e Vaše dítì je nebo
bude pravdìpodobnì postiené, nutí Vás k potratu a ráda byste si
o tom všem s nìkým promluvila, mùete nám zavolat na telefonní èíslo
0619-531117 nebo 0604-605513. Budete-li potøebovat jakoukoli pomoc, budeme
se Vám ji snait zprostøedkovat.
Linka pro matky èekající postiené dítì:
0619-531117 nebo 0604-605513
Zveme všechny zájemce ke spoleèné
modlitbì rùence
a pøímluvných modliteb
za nenarozené dìti, tìhotné maminky,
zdravotní personál a jiné potøeby.
Scházíme se pravidelnì kadý první a tøetí
ètvrtek v mìsíci od sedmi hodin ráno
pøed porodnicí U Apolináøe na Praze 2.
Data pøíštích modlitebních setkání:
5.4., 19.4., 3.5., 17.5., 7.6., 21.6.
(vdy od 7 hodin ráno)
Místo setkání:
Porodnice U Apolináøe,
Ke Karlovu, Praha 2

Pán Bùh zapla všem, kteøí jsou s námi
duchovnì
spojeni,
zejména
pak
spoleèenství od sv. Vojtìcha v Praze.
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