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Stává se, že někteří odsuzují neustálé snahy o obnovení všeobecné ochrany nenarozených dětí. Prý nemá smysl chtít změnit zákon, to nic neřeší, stejně je to neprůchodné. Místo toho máme lidem naše stanoviska „trpělivě vysvětlovat“.
Ano, kdo odmítá snahu o určité formy řešení problému, musí nabídnout řešení náhradní. Zde se ale jedná o zcela nereálnou náhražku. Trpělivě vysvětlovat — to
se snadno řekne. Jenomže k tomu bychom museli mít někoho, kdo by byl ochoten
nás „trpělivě poslouchat“. Jinak bychom museli ta naše stanoviska lidem vnucovat.
V každém případě by museli jinak smýšlející projevit ještě více trpělivosti než my
sami. Poslouchat totiž něco, s čím nesouhlasíme, je náročnější než mluvit o svých
vlastních názorech. Každý z nás má jistě zkušenosti s lidmi, kteří se „rádi poslouchají“. Nejsou to oni, kdo jsou trpěliví. Ti,
kdo s námi nesouhlasí, nás nebudou dlouho poslouchat, a ti, kdo souhlasí, naopak
poslouchat nepotřebují.
Chceme-li však přesto napomoci větší
úctě k lidskému životu, musíme být velmi
trpěliví. Ne proto, abychom vedli dlouhé
výklady, ale proto, že často narážíme na
odpor, nepochopení a nezájem.
Ta stále diskutovaná změna zákona sice sama o sobě není řešením celého
problému umělých potratů, ale je jedním
z nutných předpokladů skutečného řešení. A že je změna zákona neprůchodná?
Jak by mohla být, když jsme se o to doposud dosti nepřičinili?
redakce
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Z činnosti HPŽ ČR
Duben 2006
- dokončení příprav informační kampaně „Žĳeš, protože tě rodiče chtěli“
- dotisk letáku „Člověkem od početí“
- zprovoznění internetové platební brány pro zasílání darů prostřednictvím
platebních karet
- vytvoření internetového serveru hp://
SvobodaVolby.cz jako doplněk informační kampaně „Žĳeš, protože tě rodiče chtěli“
- v poradně Aqua vitae řešeno 10 případů
Květen 2006
- odstartování informační kampaně „Žiješ, protože tě rodiče chtěli“ v časopisech, na megaboardech, v rádiích a na
internetu
- zakoupení a předělání 6m dlouhého
vozíku na pojízdnou reklamní plochu
a potištění s antigraﬁtovým povrch
- lobbying ve prospěch bioetických
témat v souvislosti s volbami do
PSP ČR
- výroba propagačních materiálů na
informační kampaň „Žĳeš, protože
tě rodiče chtěli“ — trička, silikonové
kroužky atd.
- v poradně Aqua vitae řešeno 33 případů
Červen 2006
- pokračování informační kampaně
— otištění v měsíčnících pro mládež
(Bravo, Dívka, Bravo Girl!), pro učitele,
ve společenských časopisech (Týden),
ve studentských novinách (Agora)

-

-

-

-

-

a náboženských periodikách (Immaculata, Světlo, RC Monitor)
korespondence s Radou pro reklamu
kvůli dopisu stěžovatele na informační kampaň
příprava informační kampaně v síti
regionálních deníků VLP a v časopise
Popcorn za zvýhodněných podmínek
dokončena nová úprava DVD Svoboda
volby (sestřih, menu) a předáno k lisování; kompletace obalů
schůzka předsednictva HPŽ ČR a příprava činnosti HPŽ ČR v roce 2007
zahájena příprava na výrobu modelu
ručiček plodu ve 12. týdnu — odznaky ze starostříbra a pozlaceného stříbra pro dárce a členy
v poradně Aqua vitae řešeno 17 případů

Pravidelná činnost
- distribuce informačních materiálů
- celorepubliková
linka
pomoci
800 108 000
- monitorování legislativy
- monitorování médií a rozesílání rešerší zájemcům, kteří mohou psát reakce
do redakcí
- denní modlitby před porodnicemi
- výroba modelů plodu ve 12. týdnu těhotenství
I přesto, že se proti zabíjení nenarozených dětí dělá mnoho, bez vás se
k lidem ve vašem okolí informace nedostanu. Role každého z vás je jedinečná a nenahraditelná.
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Zprávy
Mohla se Terri Schiavo probudit?
Kanadský The Journal of Clinical Investigation uveřejnil článek o muži s poškozeným mozkem, který byl 19 let
v bezvědomí; podle uvedených dat se
zdá, že „beznadějná“ poranění mozku
se mohou díky terapii a asistenci zhojit. Jde o případ Terryho Wallise, který
v roce 1984 jako devatenáctiletý prodělal autonehodu. Ta mu poškodila nervová spojení v mozku a to ho přivedlo do
stavu minimálního vědomí (MCS). Rodina ho pravidelně navštěvovala. V roce 2003 se náhle probral a řekl své matce
„mami“. Výzkum dokládá, že v Terryho mozku postupně vznikla nová nervová spojení a tato nová nervová síť nahrazuje starou. Lékaři se domnívají, že
k tomu přispěly návštěvy rodiny, která
si ho brala na víkendy domů. Tato mentální terapie pomohla obnově mozku.
Za 19 let jeho bezvědomí rodiče pochybovali, zdá má smysl, aby Terry dále žil.
Po částečné obnově jeho vědomí si nyní
Američané kladou otázku, zda také Terri Schiavo nemohla podobným způsobem ožít z vegetativního stavu. V květnu objevili jihoafričtí vědci lék, který
pomáhá podobně postiženým pacientům se probrat.
LifeSite News

Politika jednoho dítěte
ekonomicky poškozuje Čínu
Greg Peel, který připravuje ekonomické zpravodajství serveru FNArena.
com, vysvětluje na základě statistik OSN,

že procento lidí přes 60 let se v Číně do
roku 2030 zdvojnásobí, zatímco ekonomicky činné populace ubyde o 10 %. To
bude mít neblahý dopad na HDP, říká
Peel: závislá populace bude žít z naakumulovaných prostředků, ale úspory
klesnou. Tím bude Čína znevýhodněna
proti jiným asĳským zemím, které mají
dosud normální populační růst a kde
tedy pracovní síly přibývá. Investiční
prostředí v zemi se tak zhorší.
LifeSite News

Nový mexický prezident je pro život
Nový mexický prezident Felipe Calderón je konzervativec, který je proti potratům i proti eutanázii. Neschvaluje ani
sňatky homosexuálů. V jednom z rozhovorů, jež poskytl tisku, řekl: „Jsem pro
život a postarám se o to, aby byla tato
věc upravena zákonem.“ Sám má zatím
tři děti.
KATH.NET

Je homosexualita nejmladších
bratrů biologicky daná?
Výzkumní pracovníci Brockovy univerzity svaté Kateřiny v Ontariu uveřejnili studii s názvem „Biologičtí a nebiologičtí starší bratři a sexuální orientace
mužů“. Studie tvrdí, že homosexuální
orientace mužů závisí na imunitní reakci mateřského organismu na přítomnost mužského plodu v děloze, která se
posiluje přítomností předchozích mužských plodů v děloze. Tak se má vysvětlit známý fakt, že mnoho homosexuálů
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má starší biologické bratry orientované heterosexuálně. „Jedná se o naprostý nesmysl,“ říká psychiatr Joseph Berger z univerzity v Torontu a dodává, že
studie je podjatá a neodpovídá příslušné literatuře.
NARTH

Evropský parlament legalizoval
výzkum na lidských embryích
Evropský parlament podpořil v červnu výzkum na tzv. „nadbytečných“ embryích vzniklých z umělého oplození.
Pozměňovací návrh požadující zákaz
ﬁnancování pokusů na embryích neprošel, podobně jako neprošel kompromisní návrh umožňující ﬁnancování
výzkumů pouze na embryích staré jen
několik dnů.
ELN

Křesťanská psychoterapie
Právě vychází publikace MUDr. Ilony Burdové, která se zabývá vztahem
mezi křesťanstvím a psychoterapií
v praxi. Bližší infromace poskytne Vydavatelství Sypták — hp://www.krasnyzivot.cz.
HPŽ ČR

Volby 2006
V letošních parlamentních volbách
došlo neúspěchem KDU-ČSL k celkově podstatnému oslabení konzervativních sil v PSP ČR. Do Poslanecké sněmovny se nedostal ani Jiří Karas, člen
HPŽ ČR, a to i přesto, že v jeho kraji
získala KDU-ČSL druhý nejlepší výsledek z celé republiky (12,5%). Vzhledem
k nízké populaci na Vysočině to však
na dva mandáty pro KDU-ČSL nestači-

lo. Ukázalo se tak, že čitelní a hodnotově konzervativní kandidáti mají úspěch
a snad to bude pro celou stranu do příště
poučením. Pozitivním trendem je i stále
častější hodnotově konzervativní směřování ODS. Zajímavé naopak bylo, že
masivní nátlak představitelů ČSSD na
propagaci homosexuáních svazků ji příliš neuškodil a ani Straně zelených neuškodil její návrh na možnost adopcí těmito páry.
HPŽ ČR

Papež k valencĳskému setkání rodin
Na závěr setkání rodin se k účastníkům připojil papež Benedikt XVI. Za
letu do Valencie vysvětlil žurnalistům,
kteří ho doprovázeli, že jeho poselstvím
není kontroverze, ale povzbuzení pro
rodiny. Novináři poukázali na kontrast
mezi pro-rodinným poselstvím Církve
a novými španělskými zákony, jež uznávají např. homosexuální manželství.
Res Claritatis
AFORISMY A SLOGANY
• Interrupce mravní bída,
povolená genocida.
• Interrupce činí z ženy trubce
a z mužů mravní tupce.
• Abort je také mord.
• Potrat svědomí
• Národy visí na morálce,
nebo na oprátce.
• Silní mají pravdu, ale Pravda je silnější.
• DNES je v trendu nestálé,
moudří však stavějí na skále.
• Armáda PŘEkročila hranici...
teroristé PŘEpadli město...
dívka PŘErušila své těhotenství.
Václav Lamr
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Z činnosti poradny pro ženy Aqua vitae
Děkujeme všem za podporu činnosti poradny pro ženy v tísni Aqua vitae.,
kterou provozuje Hnutí Pro život ČR.
Konzultantky poradny, které svou profesionální práci odvádějí bez nároku na
honorář a často investují do řešení případů také svůj volný čas, se potkávájí s nejrůznějšími osudy. Zpravidla se
kontakt s klientkou odehrává v jednom
setkání (telefonickém či elektronickém,
event. osobním) a není pravidlem, že
dostáváme zpět informaci o tom, jak se
časem situace změnila nebo jak celá situace dopadla. Nicméně se nám už v několika případech povedlo zachytit informace o rozhodnutí se pro život dítěte po
kontaktu s naší poradnou a hlavně jsme
většinu telefonátů ukončily s patrnou
úlevou v hlase na druhém konci telefonního drátu.
Jeden z mnoha těchto případů vám
pro bližší představu o práci poradny
představujeme.
V průběhu června zatelefonovala 20-ti letá slečna H. ze severních Čech, která upřesnila, že je 8 týdnů těhotná. Otec
dítěte, 26-ti letý muž, ji po zjištění těhotenství opustil a nechal ji, „ať si dělá co
chce“. Předtím byl jejich vztah harmonický a perspektivní.
V telefonu slečna H. upřesnila, že
neví, co má dělat, když teď zůstane nejspíše sama — zda dítě porodit nebo zvolit interrupci, kterou by ještě časově bylo
možné zvládnout.
Při rozhovoru jsme se ptaly na řadu
souvislostí jejího života, o tom, co pro-

žila a jak by ráda vedla své další dny
bez ohledu na to, že je teď těhotná. Došly jsme k závěru, že se především velmi bojí toho, že zůstane celý život bez
partnera na výchovu dítěte. Důvodem
obavy je to, že sama vyrostla v neúplné
rodině a má pocit, že tak prožila nešťastné dětství. Nechtěla by něco podobného
připravit svému dítěti. Třičtvrtěhodinový telefonát dále stačil rozebrat ekonomickou, sociální i rodinnou situaci, až
skončil u druhé klíčové otázky. Tou byla
obava, že sama se necítí dobře zformována výchovou ve své rodině a obává se,
že kvůli tomu nedokáže dát dobré vychování ani svému dítěti.
Bylo důležité, že měla komu své obavy svěřit a také to, že byla ochotna naslouchat. Nebylo třeba nic světoborného
— otevřeně jsme si promluvily o tom, že
je třeba hledat např. sobě i dítěti od nejútlejšího věku přátelské rodiny, které žĳí
dobře a tam nasát atmosféru výchovy
a formace člověka a také se nebát vyhledávat pomoc skrze odborně specializovaná centra, jejichž kontakty dnes shromažďují např. mateřská centra.
Telefonát skončil s rozhodnutím
slečny H., že bude proti svým obavám
aktivně bojovat a dítě, až se narodí, vychová právě proto dobře, protože ví, kde
se staly v jejím životě chyby.
Podle poslední informace našla pro
své rozhodnutí a předsevzetí také velmi
silnou podporu u své matky a několika
nejbližších přítelkyň.
Zdeňka Rybová
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Zákon o náhradním výživném
Prezident vetoval zákon
o náhradním výživném
Prezident republiky Václav Klaus
využil své pravomoci a vrátil Poslanecké sněmovně zákon o náhradním výživném. Své rozhodnutí zdůvodnil:
„Proklamovaným cílem přĳatého
zákona je zlepšení ekonomické situace nezaopatřených dětí ze sociálně nejslabších neúplných rodin, kde jeden
z rodičů dlouhodobě neplatí výživné.
Řešení, které zákon nabízí, řešením tohoto problému není.
Přĳatá právní úprava vede nesprávným směrem, protože snižuje zodpovědnost rodičů za jejich závazky a přenáší je
na společnost a na daňové poplatníky.
Zavedení této, v podstatě další sociální
dávky skutečnou příčinu problému, kterou je obtížnost vymáhání pravomocného rozhodnutí soudu, neodstraní.
Její zavedení, naopak, znamená rezignaci na vytvoření standardního právního prostředí a na vymahatelnost práva. [...] Tímto zákonem v jistém smyslu
roli jednoho z rodičů přebírá sám stát.
Opatření přĳaté údajně v zájmu
ochrany nezaopatřených dětí je tak svými důsledky zaměřeno proti nim, protože nezodpovědnost rodičů podporuje.“
podle hp://www.hrad.cz

Návrh byl přĳat Poslaneckou sněmovnou, ale Senát ho pak odmítl. Poslanecká sněmovna toto odmítnutí přehlasovala. Spojily se v ní přitom hlavně
hlasy ČSSD (jen jeden byl proti) a KSČM

(všichni byly pro). Z KDU-ČSL byli pro
návrh tito poslanci: Josef Janeček, Tomáš
Kvapil, Pavel Severa, Jan Škopík a Michaela Šojdrová. Z US-DEU nebyl nikdo
proti, z ODS nebyl nikdo pro.
podle hp://www.psp.cz

Kde je problém a jak na to
Text tohoto zákona je klasickým příkladem zásahu státu do citlivé sociální
oblasti. Prezidentovo veto proto vyvolalo vlnu emocí. Kde je problém?
Hlavní úlohou státu je zajistit bezpečnost občanů a to jak vůči vnějšímu
nepříteli (vojsko), tak vůči zločinu doma
(policie a soudy). Moc státu má být
doma garantem práva a spravedlnosti
tak, aby spořádaní občané byli chráněni
před občany, kteří zákony poruší. Z těchto úkolů plní náš stát v plném rozsahu,
díky členství v NATO, pouze požadavek bezpečnosti vůči případnému vnějšímu nepříteli. Ochranu práva a spravedlnost uvnitř státu ale státní moc neplní
uspokojivě. Místo toho se státní instituce pokoušejí z centra řídit mnoho ostatních záležitostí. Má stát takto zasahovat
a příp. jak — v sociální oblasti?
Kde chybí solidarita zdola,
hrozí socialismus shora
Jde o problém, který se bytostně dotýká i křesťanů, kteří dobře vědí, že sociální záležitosti musejí stát na třech pilířích: svobodě, solidaritě a subsidiaritě.
To často nebývá splněno. Mnozí lidé ve
zdravé společnosti, která na těchto třech
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pilířích stojí, často začnou zapomínat
na solidaritu. A tomu společenství, kde
chybí solidarita zdola, hrozí socialismus
shora. Hesla solidarity se tehdy rádi chápou politici levicového zaměření, kteří
ale pravidelně dělají vážnou chybu. Jakou? Jejich chyba je v tom, že požadují
JEN solidaritu. Způsobují tak narušení
a někdy až ztrátu svobody i subsidiarity. A místo solidarity prosazují, často až
revolučně, své mylné chápání rovnosti.
Jedna skupina obyvatelstva musí
odevzdat (např. formou vysokého zdanění) své peníze státnímu aparátu. Státní aparát ve formě dávek tyto peníze rozdá potřebným lidem (kdo mezi ně patří,
určí stát). Všimněme si slova POVINNĚ
(narušení pilíře svobody). Dále si uvědomme, že nejčastěji jde o CENTRÁLNÍ
státní aparát — ministerstva (narušení
pilíře subsidiarity). Je ale postižena i sama solidarita, protože tou lze nazvat jen
pomoc informovanou (vědomou) a dobrovolnou. V uvedeném případě o solidaritu ve skutečnosti ani nejde, nýbrž jde o
(slušně řečeno) státem řízené přerozdělování peněz jedněch — jiným. Sociální se tak změnilo na socialistické. Vlastně jde o běžné pokušení, nahradit lásku
donucením. Uvedená dvě narušení tak
vždy (protože byly narušeny sociální pilíře) způsobují nedostatky, které mohou
být až katastrofální. Solidarita nenastala
a svoboda a subsidiarita utrpěly.
Jedním z nedostatků je např. to, že
velkou část těchto prostředků spotřebuje sám stát (na úřadování a kontrolu),
protože centrální řízení je nutně ﬁnančně nejnáročnější. Ale to zdaleka není to
nejhorší. Jak je tomu v případě návrhu
zákona, o němž uvažujeme?
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Role rodiny
V rodině přichází na svět nová generace. Rodinné prostředí je důležité pro
výchovu dětí, pro utváření vzorů otce
a matky. Rodina pomáhá udržovat a rozvíjet vztah manželů. V rodině se vytváří
„lidský kapitál“, který napomáhá společnosti pokračovat dál. Proto má rodina
požívat ve společnosti výsostného postavení a společenské ochranu. Jak tuto
ochranu uskutečnit? Složité způsoby
výplat porodného a rodinných přídavků jsou ukázkami tzv. „líbivého předvolebního“ způsobu. Stát, který chce skutečně rodinám s dětmi pomoci a ocenit
mateřství a dobrou výchovu, může tak
ale učinit zcela jednoduše a správně. Zavede pro rodiny s více než třemi dětmi
(do dovršení jejich dospělosti) i pro vícečlenné rodiny vdov a vdovců — nulovou daň z příjmu pro živitele rodiny.
Daň z příjmu budou platit v plné výši
platiči alimentů, tzv. singlové, páry bezdětné, nesezdané páry s dětmi, rodiče
s dětmi již dospělými, v menší míře rodiny se dvěma a jedním dítětem. K tomu
není potřeba tisíce úředníků a hory formulářů. Neznevýhodňuje to ani početné
rodiny cikánské, jejichž živitelé pracují.
Vytvořily by se pro ně stejné možnosti,
jako pro ostatní. Mít spořádanou velkou
rodinu by tak bylo oceňováno morálně
i ekonomicky.
Trest na svobodě
Ale co s neplatiči alimentů? Neplatič
jako člověk narušující právo a spravedlnost spoluobčanů by měl být soudem
donucen k placení. Pokud to nepomůže, měl by být soudem zařazen např. do
systému veřejných prací. A to ne centrál-

8

Oběžník Hnutí Pro život ČR 3 / 2006

ně, ale v obci či čtvrti, ve které žĳe. Měl
by bydlet v obecním (patřícím obci, ne
státu) zařízení typu „holobyt“ a z platu
dostávat „na ruku“ to, co zbude po odečtení alimentů, daní a nájmu. Trest na
svobodě...
Jistě i potom bude u nás hodně potřebných lidí. Aby nedošlo k nabourání sociálních pilířů, zdravá společnost
o ně musí stále pečovat. Viděli jsme, že
začátkem škod bývá to, že se zapomene
na solidaritu. Pomoc pro potřebné lidi
ale nemůže jít z centra, ale zezdola. Ze
sousedství, z obce — tam se lidé znají.
V církvi — z farního společenství. Tam je
potřebné se navrátit. K rodině, k sousedství, k obci. Obec věřících i obec spoluobčanů se musejí umět postarat „o svoje
chudé“ a ne alibisticky ponechávat tuto
starost státu. To pak bude opravdová caritas, charita. Prostředky by na to občané
měli — z ušetřených daní. Je krásné, že
lidé sami pomáhají formou „adopce na
dálku“ dětem v Indii, v Africe — v rozvojovém světě. Je ale potřeba si přiznat,
že doma — v naší „zemi české“ máme
hodně věcí pokřivených a volajících po
nápravě. Nezbavila nařízená nutnost
lidi zodpovědnosti? Neodnaučila je rozumné iniciativnosti, tvořivosti, samostatnosti. A nepodílí se tato nutnost na
dnešním nedostatku lásky?
Někdo může namítnout: co se statisíci úředníky? O ty ale strach mít netřeba.
Rádi se přemýšlivě zapojí do administrativní správy veřejných prací v mís-

tech, v obcích, kde žĳí. Je jisté, že po čase
by počet neplatičů alimentů podstatně
klesl a úředníky by nemohl uživit. Tito
by pak mohli veřejné práce (např. očistu
veřejných prostranství) začít provádět
sami, pokud by neuměli být jinak užiteční. Solidarita lidí by pak byla nutná
i vůči nim, pokud by byli neschopní se
o sebe sami postarat.
Uvedený návrh zákona tak lze hodnotit v zásadě ze dvou hledisek. První spočívá v tom, že chybí promyšlený
přístup, problém se zkouší „řeší“ z neznalosti — ve stylu „abychom něco pro
lidi udělali“ (a po nás potopa) — pomocí
špatně pochopené solidarity. Podle druhého hlediska jde o promyšlený záměr,
o rozbití základů společnosti, mezi které rodina nesporně patří. Falešný pojem
solidarity je zde použit také, je ale použit záměrně. Signál „můžeš být nezodpovědný — stát se o tebe postará“ tak
napomáhá k destabilizaci rodiny od samého počátku a záměrně rozšiřuje státní moc — co do závislosti „zbytkových“
rodin na státním aparátu. Anonymní
úředník tak legálně (pomocí zákona)
získává nelegitimní moc. Poslanci a státní úředníci, kteří se podíleli na tvorbě tohoto (presidentem správně vetovaného)
zákona, tak (v lepším případě) nemají
jasno, které úlohy ve společnosti má plnit stát a které rodina.
Ing. Karel Korous, CSc.
Převzato z Obrázku libereckých farno
stí z 15. června 2006, roč. 4, č. 7

Činnost HPŽ ČR lze ﬁnančně podpořit zasláním daru prostřednictvím složenky, jednorázovým zasláním daru na účet 159205438/0300, trvalým příkazem a nově i prostřednictvím platební karty na serveru HPŽ ČR: hp://prolife.cz.
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Evidentní lidství
Moderní technika nám umožňuje
vidět podobu lidského zárodku. Již od
třetího týdne po početí můžeme spatřit jeho srdce a slyšet, jak bĳe. V osmém
týdnu se dá registrovat činnost mozku.
V té době už má dítě na první pohled
lidskou podobu.
Ale k tomu, abychom uznali lidství
nenarozených, nejsou tyto pomůcky
nutné.
Zato je k tomu nutný zdravý rozum
a dobrá vůle. Za tohoto předpokladu
pak můžeme vidět a uznat, že vše je tu
zařízeno od Boha tak, aby to bylo zcela jednoznačné i bez vyspělé techniky.
Počaté dítě je totiž přirozeně chráněno
tím, že je uloženo v těle své matky. Kdyby mělo žít hned po početí samostatně,
snadno bychom jej mohli přehlédnout
nebo zaměnit za jiného tvora. Pro jeho
zvláštní podobu a nepatrné rozměry
v prvních dnech od jeho vzniku bychom
mu mohli snadno ublížit, aniž bychom
chtěli.
Nebo jej jednoduše zničit, aniž by to
někdo zpozoroval. Neměli bychom před
sebou člověka v běžné velikosti a vzezření.
Ale my takového člověka před sebou
máme a vidíme: Je to nastávající matka.
Ona tím, že je sama již dospělým člověkem, své dítě nejen fyzicky chrání svým
tělem před vnějším světem, ale také ho
jaksi zastupuje a navenek ztělesňuje
v jeho lidství.
Dítě pak její tělo opouští až poměrně
dlouho poté, kdy samo nabylo jasně lid-

ské podoby, v době, kdy je dost velké na
to, abychom jej nepřehlédli, a dost roztomilé, takže se k němu chováme laskavě a jemně.
My dnes navíc také víme, že naše
lidská podstata není dána nějakým „formováním“, vnější podobou našeho těla,
ale procesem probíhajícím nepřetržitě od oplození lidského vajíčka lidskou
spermií.
Nepopíratelné lidství rodičů má
v tomto směru zásadní význam, neboť
lidský potomek nemůže být nikdy nikým jiným než také člověkem.
Dobří a rozumní lidé, zvláště křesťané, byli vždy zásadně proti umělým
potratům, ačkoli se v minulosti klonili
k názoru, že v prvních týdnech se ještě
o člověka nejedná, že v novém těle ještě
není lidská duše. Vycházeli ale z toho, že
odstranit takový zárodek je možné jen
násilným, drastickým zásahem do těla
matky, což je něco zcela nepřirozeného
a tudíž neoprávněného. Každý nový život, který má být životem lidské bytosti, je posvátným darem od Boha, takže
jeho svévolné zničení by se přímo protivilo Boží vůli.
Příčinou našeho lidství je, že byl každý z nás počat a nošen lidskou matkou
po jejím spojení s lidským otcem. Nyní
žĳeme samostatně.
Je to paradox, že zatímco nám narozeným je lidství samozřejmě přiznáváno, bývá naopak upíráno právě těm, kteří jsou ukryti pod srdci svých matek.
Vít Cigánek
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Distribuce informačních materiálů
Na odpovědní lístek vložený v tomto informačním oběžníku uvádějte 4-místný kód a počet kusů od požadovaných materiálů. Kvůli poštovnému je u některých materiálů uveden minimální počet kusů, který lze zaslat. Veškeré materiály jsou zasílány zdarma. Za jakékoli dary
umožňující další výrobu informačních materálů budeme vděčni. Ukázky všech materálů jsou
k dispozici na adrese hp://prolife.cz či hp://svobodavolby.cz, kde je možné je i jednoduše objednat.
PLAKÁTY
Plánovaná samota & opravdová rodina — plakát upozorňuje na negativa antikoncepční mentality vedoucí k sobectví a samotě a toto dává do kontrastu
k hodnotám, které děti přinášejí svým
štědrým rodičům. (min. počet 5 ks)

LETÁKY
Hnutí Pro život ČR — základní informace o HPŽ ČR a vysvětlení problémových
témat a důvodů, proč se jim HPŽ ČR věnuje. (min. počet 5 ks)

kód P001 (velikost A2), kód P002 (velikost A3)

Aqua vitae — leták informující o poradně pro ženy, kterou provozuje HPŽ ČR.
Poradna provozuje zelenou linku dostupnou zdarma z celé České republiky.
(min. počet 10 ks)

Potrat všechno změní — varující fotograﬁe prázné postýlky s položenou růží,
která symbolizuje dítě usmrcené umělélým potratem. (min. počet 5 ks)

kód L001

kód L002

kód P003 (A2), kód P004 (A3), kód P005 (A4)

Žĳeš, protože tě rodiče chtěli — motiv z kampaně zaměřené na dospívající
mládež. Na jedné straně ukazuje ručičku dítěte usmrceného umělým potratem
v 10. týdnu a na druhé straně dospívající
mládež. (min. počet 5 ks)
P006 — chlapec s dívkou (A3), P007 (A4)
P008 — dívka v obchodě (A3), P009 (A4)
P010 — dívka v restauraci (A3), P011 (A4)
P012 — chlapec a skatebord (A3), P013 (A4)

Kronika života — leták vhodný pro děti
s barevnými fotograﬁemi ukazující prenatální vývoj člověka. (min. počet 5 ks)
kód L003

Člověkem od početí — leták podrobně
popisuje prenatální vývoj člověka a uvádí argumenty proti praxi umělých potratů. (min. počet 10 ks)
kód L004

POHLEDNICE
Zázrak života — sada 12 pohlednic znázorňující prenatální vývoj člověka

Rychlá řešení dlouho bolí — leták popisuje prenatální vývoj člověka, metody
umělých potratů a uvádí působivé svědectví. (min. počet 5 ks)

kód P014

kód L005
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Vymoženost svobodného světa — abstrakt přednášky o metodách, jakými
byly na západě prosazeny umělé potraty. (min. počet 10 ks)

Svoboda volby — dokument ukazující
bez jakýchkoliv tabu, jak vypadá výkon
umělého potratu.
kód F003 (DVD), kód F004 (VHS)

kód L006

Vyšetření v těhotenství — leták popisuje současná běžná těhotenská vyšetření
a zdůrazňuje ta, která mají za cíl vyhledat
děti, které mohou být zdravotně postižené, a následně je usmrtit. (min. počet 5 ks)

OSTATNÍ PROPAGAČNÍ
MATERIÁLY
Silikonový kroužek — silikonový kroužek s vyraženou webovou adresou kampaně SvobodaVolby.cz a piktogramem miminka.

kód L007

kód R001 (modrý), kód R002 (oranžový)

Přirozené plánování rodičovství — leták
Ligy pár páru, který stručně seznamuje
se symptotermání metodou přirozeného
plánování rodičovství (min. počet 10 ks)

Šňůra na krk — šňůra na krk vhodná
k nošení mobilu s natištěnou webovou
adresou kampaně SvobodaVolby.cz a piktogramem miminka.

kód L009

kód R003

KNIHY A BROŽURKY
Terapie homosexuality — publikace poskytuje orientaci v problematice a nabízí
pomocnou ruku hledajícím.

Samolepky
—
malé
samolepky
cca 5x11 cm s různými slogany. (min.
počet 10 ks)

kód K002

Jana Berea Molla — svědectví ženy,
která se svobodně rozhodla dát život
svému dítěti výměnou za život svůj.
kód B002

Touha po dítěti — podrobné informace
týkající se neplodnosti, její léčby a metod asistované reprodukce.
kód B003

FILMY
Němý výkřik — známý ﬁlm, ve kterém
bývalý ředitel největší potratové kliniky
na světě dr. Bernard Nathanson vysvětluje, co se děje při umělém potratu.
kód F001 (DVD), kód F002(VHS)

kód S001 (SvobodaVolby.cz)
kód S002 (Nezabĳeš!)
kód S003 (Umělý potrat zastavuje tlukoucí srdce)
kód S004 (Žĳeš, protože tě rodiče chtěli) — bílá
kód S005 (Žĳeš, protože tě rodiče chtěli) — černá

Trička — modrá trička s výrazným potiskem na zádech či decentním na prsou
s motivem kampaně „Žĳu, protože mě rodiče chtěli“ a piktogramem miminka či
dámská trička s motivem kampaně
kód T001 (dámské M), kód T002 (dámské XL)
kód T003 (logo prsa L)
kód T004 (logo prsa XXL)
kód T005 (logo záda L)
kód T006 (logo záda XXL)

Model 12-ti týdenního plodu
kód M001
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CHCETE POMOCI OBNOVIT KULTURU ŽIVOTA?
• Pošlete nám kontakty na své přátele, kterým můžeme zasílat tento oběžník.
• Pište nám své osobní zkušenosti s obnovou kultury života.
• Pište si o informační materiály, abyste je mohli šířit ve svém okolí.
• Pomozte jakýmkoli darem, umožníte tak další výrobu informačních materiálů.
• Modlete se s druhými za obrácení společnosti.
MODLITEBNÍ SETKÁNÍ
pořadanými členy a přáteli HPŽ ČR
• Praha — před vchodem do porodnice U Apolináře
každý pracovní den od 9.15 do 10.45 hodin (bližší informace: 736 248 037)
• Brno — před vchodem do porodnice na Obilním trhu
každý pracovní den od 10 do 12 hodin (bližší informace: 721 211 477)
• Olomouc — před porodnicí Fakultní nemocnice
každý poslední čtvrtek v měsíci od 16 hodin, od 18 hodin mše sv. v dominikánském
klášterním kostele (bližší informace: 606 739 313)
• Kladno — posluchárna v nemocnici
každá 2. sobota v měsíci v 16 hodin (bližší informace: 312 686 642)

PORADNA PRO ŽENY AQUA VITAE
Poradna AQUA VITAE s celorepublikovou působností nabízí poradenství ženám,
které se ocitly v tíživé životní situaci spojené zejména s těhotenstvím, porodem a péčí
o právě narozené dítě. Zprostředkovává rovněž kontakt s odborníky z řady oblastí.
Kontakt: Poradna pro ženy v tísni, Americká 21, 120 00 Praha 2; tel.: 800 108 000,
e-mail: poradna@linkapomoci.cz, hp://linkapomoci.cz
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