Každý z nás je jedinečný, vzácný
a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.
Jen s vaší pomocí se podaří prolomit lhostejnost rozumných,
obměkčit srdce zraněných a nabídnout pomoc zoufalým.
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Čekáte-li nečekaně dítě

Setkání v Ostravě

tel.: 800 108 000

Setkání členů a přátel zahájilo novou etapu HPŽ ČR
18. listopadu 2006 se v Ostravě
uskutečnilo setkání spolupracovníků, členů a přátel Hnutí Pro život ČR. Oproti očekávání se sešlo
přes padesát lidí, což je pro obdobná
regionální setkání spíše výjimečné.
Během setkání se kromě činnosti
Hnutí Pro život ČR probíral také stále se zrychlující vývoj společnosti za
posledních patnáct let. Tento směřuje
na jedné straně k sobectví a na druhé
straně ke stále větší závislosti jedince
na všemocném státu. Tato kombinace
vytváří lidi zotročené a neschopné přijmout odpovědnost za vlastní život.

Setkání bylo prvním krokem k zakládání regionálních poboček v celé
republice. Takovéto pobočky mohou
účinněji podporovat v daných regionech kulturu života. Oproti dosavadní,
spíše „centralistické“ práci je to zlom
v dalším vývoji Hnutí Pro život ČR.
Přímo po setkání se několik místních členů domluvilo na založení místní pobočky a na počátek roku 2007 se
plánuje místní setkání.
Bližší informace rádi poskytnou
David Floryk (floryk@atos6.cz) nebo
Hana Čajánková (hcajankova@seznam.cz).

Foto: Anton Frič

Volba předsedy
KDU-ČSL
KDU-ČSL si zvolila novým předsedou Jiřího Čunka. Nový předseda
křesťanských demokratů je katolík:
nehodlá měnit legislativu ve věci potratů a homosexuálních svazků, ve

věci spolupráce s komunisty je zdrženlivý, eutanázii je ochoten tolerovat. Těžko ale říci, jak budou vypadat
praktické kroky vedení KDU-ČSL
v novém složení. Jiří Karas (člen HPŽ
ČR) při volbě předsedy pro své údajně
ultrakonzervativní postoje neuspěl.
RC, HPŽ ČR

http://prolife.cz
Informační stránky
Hnutí Pro život ČR

http://linkapomoci.cz
celorepubliková poradna
pro ženy v tísni

http://svobodavolby.cz
projekt zaměřený na
osvětu dospívajících

http://zakony.prolife.cz
monitoring činnosti
Poslanecké sněmovny

Milí přátelé,
opět je zde závěr roku a i čas na
bilancování. Počty umělých potratů opět klesly. Na rozdíl od dealerů
hormonální antikoncepce si myslíme, že výraznou měrou k záchraně
několika set dětí přispěla výrazně
i činnost HPŽ ČR. Podařilo se otevřít celorepublikovou poradnu pro
ženy v tísni Aqua vitae, oslovit dospívající mládež kampaní Žiješ, protože rodiče chtěli či rozeslat stovky
balíků s informačními a propagačními materiály.
S tímto číslem Vám posíláme
krásnou a hlubokou knížečku Když
rozkvete rumiště. Ukazuje, že život
každého z nás má smysl bez ohledu na dnešní kult mládí, zdraví
a užitečnosti. Je to první příspěvek
k informační kampani v příštím
roce, která by měla oslovit veřejnost
v otázce eugenického usmrcování
dětí před narozením.
To vše by bez Vás nešlo. Aby naše
činnost mohla lépe prorůst do celé
společnosti a přinést trvalejší plody,
je nezbytné založit místní pobočky.
To ale nelze na zelené louce. Proto
všechny členy a přátele prosíme, aby
se nám dopisem nebo mailem ozvali
a spolu s Jiřím Karasem se pokusíme společně domluvit setkání nebo
přednášku ve Vašem okolí. Není třeba mít obavy. Jeden aktivní člověk
vydá za čtyřicet lhostejných.
Za Hnutí Pro život ČR vám přeji
požehnané Vánoce.

ZPRÁVY
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Zprávy
Osvěta před vysokými
a středními školami
V současné době probíhá ve zkušební fázi projekt zaměřený na osvětu
mezi dospívajícími a mladými lidmi.
Při projektu se využívá 6x3m pojízdný billboard s motivy přibližujícími
realitu umělých potratů, se kterým se
jezdí diskutovat před střední a vysoké
školy. Tento preventivní projekt je zaměřený na ty, kteří ještě nejsou umělým potratem zraněni a jsou schopni
se včas zamyslet. Budeme vděčni za
tipy na školy v Praze a okolí, které
by bylo vhodné do projektu zahrnout. Bližší informace na telefonu
736 248 037 nebo e-mailu miloslav.
pletanek@prolife.cz.

rodině i velkou investici do vztahu
k Bohu,“ řekl P. Spitzer.
Požadoval, aby vlády odolávaly
tlaku na legalizaci eutanázie navzdory propagaci eutanázie jako „osobní
volby“. „Základním principem je,“
řekl P. Spitzer, „že volba jednoho člověka pro smrt znamená povinnost
druhého zemřít.“

Michaela Prentisová

Z vancouverské konference
Na kanadské konferenci pro život
ve Vancouveru uvedl P. Robert Spitzer
další argumenty proti legalizaci eutanázie. Řekl, že závěrečná fáze života
poskytuje nemocným příležitost smířit se s rodinou a přáteli. Zkracovat
tuto fázi je neodpovědné. „Posledních
šest měsíců života často znamená podstatné zlepšení vztahů v rodině a mezi
přáteli, předání zkušeností a poselství

Principle Voices

LifeSite News

HPŽ ČR

Konference Ligy pár páru
Výroční konference Ligy pár páru
(http://lpp.cz) se konala v polovině
října 2006 opět ve Fryštáku v salesiánském domě Ignáce Stuchlého. Bylo
nás asi 60 dospělých a víc než 50 dětí.
Byla příležitost k výměně zkušeností,
rozšíření znalostí i k osobním rozhovorům. S vděčností jsme uvítali účast
P. Stanislava Bindase a P. Vladimíra
Šimunka. Zlatým hřebem programu
byla pro děti návštěva zoo a horolezecká stěna; pro dospělé živá přednáška Karla Skočovského o teologii
těla Jan Pavla II. Vraceli jsme se domů
jako vždy povzbuzeni a s novým elánem do práce.

stvím homosexuálů ani s jejich manželstvím. Považuji za problém, mají-li
být děti vychovávány homosexuálními páry, protože to je krok do neznáma, ale možná i to je v pořádku.
Nehodlám tyto praktiky komentovat,
ale ptám se, proč tedy se pořád stavět
na odpor polygamii,“ ptá se Becker.

Obhajoba polygamie
Garry Becker, ekonom, který vyzdvihuje význam rodiny pro „tvorbu
lidského kapitálu“, uveřejnil na svých
internetových stránkách obhajobu polygamie. Becker se podivuje nad tím,
že společnost, která schvaluje sňatky
homosexuálů i s možností adopce dětí
pro ně, toleruje nevěru, rozvody a opakované sňatky, chce stíhat lidi žijící ve
vícenásobném manželství.
„Nemám problém se sériovou
polygamií, s registrovaným partner-

Populační nárůst židovské
populace na „sporných územích“
Demograf Joram Ettinger upozorňuje na to, že porodnost v Izraeli patří k nejvyšším v industrializovaném
světě (2.8), přičemž porodnost v Judsku a Samaří je téměř dvojnásobná
proti celonárodnímu průměru 4.4).
Zatímco od roku 1995 je přírůstek
nově narozených Arabů uvnitř „zelené hranice“ stabilní (37 000 ročně),
přirozený přírůstek Židů stoupl o 34 %
(z 80 400 na 107 000 v roce 2006).
Emet News Service

Z činnosti HPŽ ČR
I přesto, že se proti zabíjení dětí před narozením dělá mnoho, bez vás se k lidem
informace nedostanou. Role každého z vás je jedinečná a nenahraditelná.
Pravidelná činnost
- distribuce informačních materiálů
- celorepubliková linka pomoci
- 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

-

Říjen — prosinec 2006
- příprava vydání Unaborted Sokrates
- reedice publikace Proč pláčeš, Miriam

-

-

-

účast na mezinárodní konferenci pro
život ve Fatimě
zaslání 2000 modelů ručiček plodu
v 10. týdnu členům a dárcům
setkání členů a přátel HPŽ ČR v Ostravě
obeslání více jak 1500 klášterů, řeholních společenství a jednotlivců s prosbou o modlitby
vklad propagačních materiálů do časopisu pro dívky IN
osvěta před školami
vydání publikace Když rozkvete rumiště
v poradně Aqua Vitae řešeno 41 případů

Každý z nás je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.
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Ve snaze dát hlas obětem sexuálního násilí byl v září 2006 ve Springfieldu (USA) utvořen výbor složený
z žen těhotných následkem znásilnění nebo incestu (WPSA). Tento výbor zaslal Kongresu a státním zákonodárcům petici s žádostí o veřejná
slyšení, ve kterých by takto postižené
ženy mohly sdělit své příběhy a mluvit o skutečných problémech, kterým
musí čelit.
„Skoro nikdo z těch, kdo tvrdí,
že zastupují naše zájmy. se neobtěžoval, aby si udělal čas a skutečně
nám naslouchal, nebo se ptal na
naše potřeby a situaci, v jaké žijeme,“ píší. „Jsme vždy hluboce zraněny a udiveny, když je naše těžká
situace zneužívána lidmi, kteří se
chtějí politicky zviditelnit a docílit
vlastních cílů.“
Zvláštní starost působí této skupině mylný názor, rozšířený i mezi
zásadními oponenty potratů; jako
by oběti sexuálního násilí obecně
chtěly potraty nebo z nich snad měly
nějaký prospěch.
Např. průzkum v Jižní Dakotě
(USA) zaznamenal, že by tam navrhovaný zákaz potratů podpořila velká
většina dotazovaných pod podmínkou, že by se nevztahoval na oběti
znásilnění a incestu. Bez této výjimky by zákaz podpořilo jen 39 %, 47 %
bylo proti a 14 % nerozhodných.
Členky WPSA však říkají, že potrat ženám, které otěhotněly znásilněním nebo incestem v ničem
nepomáhá a v mnoha případech
skutečně škodí.
Píší: „V mnoha případech jsme se
cítily nuceny k potratu členy rodiny,
sociálními pracovníky a lékaři, kteří
trvali na tom, že je potrat nejlepším
řešením. Mnohým způsobil potrat
psychické a emocionální trauma,

Foto: Anton Frič

Oběti znásilnění a incestu nechtějí
potrat, nepomáhá jim

které se rovnalo nebo převyšovalo
trauma sexuálního násilí, které měl
potrat ´vyléčit´.“
Dr. David Reardon, který je spoluautorem knihy „Oběti a vítězové
mluví o svých těhotenstvích, potratech a dětech počatých při sexuálním násilí“ řekl, že výsledky průzkumu v Jižní Dakotě ukazují přání
voličů ušetřit ženy těžkostí často
spojených s porodem dítěte zplozeného násilím.
Z žen, které měly umělý potrat
z incestu, většina hlásila, že byly
k potratu nuceny tlakem ze strany
členů rodiny nebo zdravotníků.
„Většina lidí typicky předpokládá nejen to, že oběti sexuálního
násilí chtějí potraty, ale že jsou také
pro ně dobré,“ říká Reardon, vedoucí výzkumník v otázkách následků
potratu a ředitel Elliotova Institutu.
„Předpokládají, že umělý potrat pomůže obětem zapomenout na znásilnění, rychleji se zotavit a vyhnout

se potížím, které jsou často spojeny
s porodem dítěte — označovaného
často jako dítě násilníka spíše než
dítě dané ženy.“
„Ale jediné dvě publikované studie, které opravdu zaznamenaly,
čemu dávají přednost, a co prožívají
ženy, které otěhotněly následkem
znásilnění nebo incestu,“ říká Reardon, „vedou ve skutečnosti zcela
opačným směrem. Stojí za povšimnutí, že obě studie zjistily, že asi
70 % těhotných obětí znásilnění
dává přednost porodu dítěte před
potratem, ačkoliv jim byl potrat
k dispozici.“
„Dříve než otěhotněly, říkaly
mnohé z těchto žen, že by šly na potrat, kdyby otěhotněly při znásilnění,“ říká Reardon, „ale po znásilnění
mnohé změní názor, protože se zvýší
jejich obava ze zneužití a traumatu.
Chtějí zlomit kruh násilí. Mnohé také
cítí, že potrat jenom zvětší jejich emocionální trápení.“
Navíc ve studii Elliotova institutu,
která sledovala 192 žen, které otěhot-
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Mýty a skutečnost
V roce 2005 bylo podle statistik Ministerstva vnitra v České republice
evidováno 596 znásilnění. Statistika počtu umělých potratů v souvislosti
se znásilněním není běžně dostupná. Běžný postup v případě znásilnění je
prohlédnutí gynekologem kvůli důkaznímu řízení a „pro jistotu“ automatické následné předepsání raně abortivního prostředku (Postinor). Proto
je umělý potrat v případě znásilnění kromě naprostých vyjímek pouze zástupným „argumentem“.

něly při znásilnění nebo incestu, téměř 80 % z těch, které měly potrat,
řeklo, že potratu velice litují. Přitom většina z nich řekla, že potrat
způsobil v jejich životě víc bolesti
než dobra. Mezi těmi, které daly
přednost porodu dítěte, byl odpor
k potratu zesílen.
„Z žen, které měly potrat, většina hlásila, že byly k potratu nuceny
tlakem ze strany členů rodiny nebo
zdravotníků. To platilo zejména
o ženách těhotných z incestu,“ řekl
Reardon. „Téměř ve všech těchto případech pro potrat rozhodli
rodiče dívky nebo sám násilník.
V některých případech umožnil
potrat utajení incestu, a dívka se
vrátila do stejné situace a byla dále
zneužívána.“
Podle Reardona se problém nuceného potratu rovná národní epidemii.
Nedávná studie zjistila, že 64 % žen,
které v minulosti měly potrat, hlásí,
že na ně byl vyvíjen jinými osobami
tlak, aby potratily.
V jednom případě popsaném
v knize „Oběti a vítězové“ žena, kterou přivedl v patnácti letech do jiného stavu otec, popsala, jak byla odvezena do nemocnice, kde její otec
přikázal podstoupit umělý potrat.
Když odmítla, podržely ji ošetřovatelky, dokud nedostala narkózu. Pak
byl proveden potrat.
„Každý den se trápím pro svou
dcerku,“ píše tato žena, která nechtěla být jmenována z důvodu ochrany
svého soukromí. „Denně se pokouším zapomenout na znásilnění a na

potrat. Ani jedno se mi nedaří...
Trauma znásilnění bylo potratem ještě prohloubeno.“
„Umělý potrat,“ řekl Reardon,
„umožňuje násilníkům utajení jejich
zločinů a dává jim příležitost k opakování a přitom vystavuje oběť opakovanému znásilňování a navíc traumatu nechtěného potratu.“
Víc než tucet studií publikovaných v lékařských časopisech během
posledních sedmi let zdokumentovalo psychologické problémy žen po
potratu, byl zaznamenán zvýšený
počet depresí, drogové závislosti,
psychiatrických potíží, úzkosti, sebevražedných tendencí, poruch spánku
a dalších.
„Mnohé z těchto studií naznačují,
že u žen, které mají za sebou nějaké
trauma, lze očekávat traumatické
reakce na potrat s vyšší pravděpodobnosti,“ řekl Reardon. „Oběti sexuálního násilí nejsou imunní vůči
postabortivnímu traumatu. Naopak
nejlepší dostupné podklady naznačují, že je u nich riziko chorobné reakce
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na potrat dokonce vyšší.“
Ale když nenabídneme obětem
sexuálního zneužívání potrat, jakou reakci od svého okolí potřebují?
„Ženy v naší studii opakovaně říkaly, že potřebují čas a podporu, aby
se mohly vyrovnat se znásilněním
a z něj pocházejícím těhotenstvím,“
řekl Reardon. „Nikdo neříká, že
existují nějaká snadná řešení, ale
80 % z nich věří, že potrat jejich problémy rozhodně zhoršil.“
Pro Kathleen DeZeeuw, která
vychovala svého syna počatého při
znásilnění v šestnácti letech, začíná řešení pozorným nasloucháním.
Říká, že zastánci potratu zneužívají
skutečnost těhotenství ze sexuálního
násilí, aby docílili prosazení potratů,
aniž by se starali o skutečné potřeby
žen, kterých se to týká.
„Pokaždé, když slyším, že by potrat měl být legální kvůli obětem
znásilnění a incestu, cítím se osobně
napadena a urážena,“ napsala v knize
„Oběti a Vítězové“. „Cítím, že jsme
zneužívány, aby byly prosazeny potraty, ačkoliv se nás nikdy nikdo neptal na náš pohled na věc.“
„Ženy, které prošly traumatem
znásilnění a incestu, potřebují poradenství, kde na nich někomu záleží,
a kde jim někdo naslouchá,“ dodala.
„Žena je v takové situaci nejzranitelnější a neměla by být nucena k dalšímu násilnému jednání. Potřebuje,
aby jí někdo opravdu naslouchal, záleželo mu na ní a aby jí byl dopřán čas
hojení ran.“
http://www.unchoice.info

Pomozte obnovit kulturu života
• Pošlete nám kontakty na své přátele, kterým můžeme zasílat tento informační oběžník.
• Pište nám své osobní zkušenosti s obnovou kultury života.
• Pište si o informační materiály, abyste je mohli šířit ve svém okolí.
• Najděte místo pro informační nástěnku.
• Pomozte jakýmkoli darem na výrobu dalších informačních materiálů.
• Věřící: Postěte a modlete se s druhými za obrácení společnosti.
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Znásilnění, incest, vady, ekonomická
otázka...
Paralela ke znásilnění: „Jste pro
trest smrti za znásilnění? Ne? Tak
proč podporujete trest smrti pro nevinné dítě?
Objasnění incestu: „Potrat pouze
zamaskuje zločin, aby pachatel mohl
pokračovat v obtěžování oběti.
Rozšíření na novorozenecké
vady: „Podporujete odstranění postižených dospělých osob a dětí? Ne?
Tak proč podporujete zabíjení postižených nenarozených dětí? Říkáte, že
postižené nenarozené děti jsou méně
cenné než lidské bytosti již narozené?
Ano? Nevztahuje se to na narozené
postižené lidské bytosti? (K obecenstvu:) „Myslí si to někdo z vás?“
Nejefektivnějším způsobem, jak
tento slogan vyvrátit, je paralela
— použití stejné logiky na narozené
lidské bytosti. Např.:
• Nezabíjíme vinného násilníka,
tak proč bychom měli zabít nevinné
dítě, které je výsledkem tohoto znásilnění?
• Nezabíjíme dospívající děti
s Downovým syndromem — proč
bychom je měli zabíjet, když jsou nenarozené?
• Říkáte, že si nemůžete dovolit
další dítě? Proč tedy nezabijete děti,
které máte? To by skutečně zlepšilo
vaši finanční situaci!
Dokonalost: podmínka přežití
NARRAL a další zastánci potratu
někdy vyrukují s fotografiemi ošklivě deformovaných a zmrzačených
nenarozených dětí nebo dokonce novorozeňat (oblíbené jsou fotky anencefalických dětí), aby podpořili svůj
argument, že postižené nenarozené
děti by se měly zabít. Když však jedna
skupina lidí rozhodne, že jiná skupina je podřadnější nebo si nezaslou-

ží žít, upadají do pasti eugenického
uvažování. Hrozné nebezpečí tohoto
„eugenického“ argumentu je, že když
jednou začneme vznešeně posuzovat,
které děti jsou schopné žít a které ne,
nemáme jak zabíjení ve světě zastavit.
Nejdůležitějším krokem je ten
první; když se ten udělal, všechny
následující jsou podloženy logikou
„stalo se to už dříve, tak je to určitě
správné“. Nacističtí doktoři začali
tím, že zabili jedno malé dítě — chlapečka Knauera — a rychle pokročili
k masovému vraždění celých skupin
lidí. Nakonec zabíjeli dokonce děti
jen s nepatrnou vadou uší a děti, které považovali za „nevychovatelné“.

Hlavní argumenty proti potratu
z eugenických důvodů
1. Nejlepším způsobem, jak vyvrátit pro-potratový „eugenický“
argument, je zeptat se, zda mají postižení („jinak schopní“) lidé menší
právo na život než naprosto zdraví
lidé. Odpověď na tuto otázku musí
být „ne“. Dalším krokem je upozornit
zastánce potratu na to, že on rozhoduje, zda nenarozené děti budou žít
nebo zemřou, it pouze podle toho, zda
jsou nebo nejsou postižené. Zakončete
konstatováním, že to je jádro mentality, která podporuje veškerou diskriminaci.
2. Jakmile je jednou přijatelné, že

Každý z nás je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.
Jen s vaší pomocí se podaří prolomit lhostejnost rozumných, obměkčit srdce zraněných a nabídnout pomoc zoufalým.
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„vadní“ lidé se nenarodí, je to jen krůček k tomu, aby se ukončil život „vadných“, kteří se již narodili. V USA se
to již děje: každoročně je více než dva
tisíce „vadných“ novorozeňat tiše
usmrceno. Někteří lékaři na to poukazují jako na „druhou příležitost
k potratu“.
3. Jakou příšernou zprávu předává
toto eugenické smýšlení žijícím dětem,
zvláště když jsou postižené! Vyvodí si
z toho, že by byly odhozeny (nebo ještě
mohou být), kdyby nevyhověly požadavkům svých rodičů. Jinak řečeno,
jsou posuzovány jako zboží a ne jako
osoby s vlastní hodnotou.
A co znásilnění?:
„Povinné mateřství“
Zastánci potratu často předhazují
to, čemu říkají „autentické povinné
mateřství“: znásilněná žena „donucená“ donosit dítě.
Jedním způsobem, jak ozřejmit
omyl tohoto argumentu, je požádat
osobu, aby si představila, že důkladně zkoumá dvě novorozeňata — jedno počaté v láskyplném manželství
a jedno následkem brutálního znásilnění — a pak má určit, které je lidštější. Kdyby tyto dvě děti bylo položeny vedle sebe, mohl by někdo určit,
které z nich bylo počato znásilněním?
Samozřejmě že ne! Proč tedy odsoudit jedno dítě ke smrti jen na základě
okolností početí?

Jestliže zastánci potratu souhlasí s potratem kvůli znásilnění pouze
na základě okolností početí, měli by
pak být důslední a podporovat potrat
pro všechny nenarozené děti počaté
mimo manželství. Konec konců vždy
existovalo určité stigma kolem bytosti, kterou jsme nazývali „bastard“. Ve
skutečnosti je toto případ dnešních
nelegitimních dětí — více než 80 %
všech potratů se provádí neprovdaným ženám, které otěhotněly po dobrovolném pohlavním styku.
Jelikož téměř polovina všech dětí
narozených za posledních dvacet let
byla počata mimo manželství, najde tato výzva pro zastánce potratu,
aby byl v této věci důsledný, odezvu
u mnoha lidí, kterým ještě není dvacet
let. Zastánce potratu bude protestovat,
že znásilnění bylo přinucené početí,
zatímco děti narozené mimo manželství jsou výsledkem „milostného aktu
mezi dvěma jednotlivci, kteří s tím
souhlasí“, ale myšlenka už bude naznačena — že nenarozené dítě počaté
při znásilnění by bylo potratáři odsouzeno k smrti kvůli okolnostem, které
ono naprosto nemůže ovlivnit.
Související argumenty
Je zajímavé zeptat se zastánců potratu, zda jsou pro trest smrti za znásilnění. Kupodivu zastánci potratu
jsou obvykle proti a téměř jistě odpoví „ne“. Zeptejte se jich tedy, proč jsou
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pro trest smrti pro nevinné nenarozené dítě!
Ve všech zemích, kde je potrat legální, použili nejprve zastánci potratu tyto „závažné případy“ znásilnění
a incestu, což nakonec otevřelo dveře dokořán neomezeným potratům.
Slibovali, že chtěli potrat jen pro „závažné případy“ a pak vyžadovali stále
více a více výjimek z tohoto nařízení,
až dosáhli potratu na požádání z jakéhokoliv důvodu: pohodlí, výběr
pohlaví, nedostatek financí, apod.
Toto je základ stupňovité a zvyšující
se strategie zastánců potratu.
Čísla
Jestliže se sečtou všechny „závažné případy“ — vývojová vada plodu,
znásilnění, incest, život a zdraví matky a věk matky — přestavují méně
než 3 % všech potratů! Jinak řečeno,
více než 97 % všech potratů se provádí ze sociálních důvodů — tedy
potraty z pohodlí. Během diskuse je
vhodné upozornit na neuvěřitelně
malé množství potratů prováděných
kvůli tzv. „závažným případům“.
Brian Clowes: „Základy úspěšné diskuse“
Pozn. redakce: Přestože některé argumenty
„zavánějí“ americkým stylem, lze se jimi
inspirovat, neboť mentalita a argumenty
zastánců potratu jsou ve všech zemích stejné.
Rovněž tak je třeba brát v úvahu, že uvedené
statistiky se od ČR mohou lišit.

Informace pro věřící
Modlitební setkání

Duchovní podpora

Praha
před vchodem do porodnice U Apolináře každý pracovní den od 9.15 do 10.45 hodin
(tel.: 736 248 037, e-mail: miloslav.pletanek@prolife.cz)

Sestry premonstrátky v Doksanech nabízejí duchovní
podporu a modlitby na úmysly spojené s očekáváním
narození dítěte. Na přímluvu sv. Norberta vyprošují Boží
pomoc nastávajícím matkám, jejich dětem a rodinám či
bezdětným manželstvím. Mnohokrát se již dobře vyřešila situace matek, které byly nuceny k potratu, čekaly
údajně postižené dítě či měly riziková těhotenství.

Olomouc
před porodnicí Fakultní nemocnice každý poslední
čtvrtek v měsíci od 16 hodin,
od 18 hodin mše sv. v dominikánském klášterním kostele
(tel.: 602 858 800, e-mail: pavel@op.cz)

Sestry premonstrátky, 411 82 Doksany 1
tel.: 416 861 197, e-mail: sorores.opraem@cbox.cz

Každý z nás je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.
Jen s vaší pomocí se podaří prolomit lhostejnost rozumných, obměkčit srdce zraněných a nabídnout pomoc zoufalým.
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Distribuce informačních materiálů
Na odpovědní lístek vložený v tomto informačním oběžníku uvádějte 4-místný kód a počet kusů 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 http://prolife.cz či http://svobodavolby.cz, kde je možné je i jednoduše objednat.

PLAKÁTY
(min. počet 5 ks)
Plánovaná samota & opravdová
rodina — negativa antikoncepční mentality vedoucí k sobectví
a samotě v kontrastu s hodnotami, které děti přinášejí svým
štědrým rodičům
kód P001 (A2), kód P002 (A3)

dách, jakými byly na západě prosazeny umělé potraty kód L006
Vyšetření v těhotenství — popis
běžných vyšetření v průběhu těhotenství a zdůraznění těch, která mají za cíl vyhledat děti, které
mohou být zdravotně postižené,
a následně je usmrtit kód L007

Potrat všechno změní — fotografie prázné postýlky s položenou růží symbolizující dítě
usmrcené umělým potratem
kód P004 (A3), kód P005 (A4)

Přirozené plánování rodičovství — informace Ligy pár páru
o symptotermální metodě PPR
kód L009

Žiješ, protože tě rodiče chtěli —
ručička dítěte usmrceného umělým potratem v 10. týdnu v kontrastu s dospívající mládeží
pár: P006 (A3), P007 (A4)
v obchodě: P008 (A3), P009 (A4)
v restauraci: P010 (A3), P011 (A4)
skateboard: P012 (A3), P013 (A4)

Terapie homosexuality — publikace poskytuje orientaci v problematice a nabízí pomocnou
ruku hledajícím
kód K002
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KNIHY A BROŽURKY

Touha po dítěti — podrobné informace o neplodnosti, její léčbě a metodách asistované reprodukce
kód B003

POHLEDNICE

LETÁKY
(min. počet 10 ks)
Hnutí Pro život ČR — základní
informace o HPŽ ČR kód L001
Aqua vitae — informace o poradně pro ženy a zelené lince dostupné zdarma z celé ČR
kód L002
Kronika života — barevné fotografie prenatálního vývoje člověka vhodné pro děti
kód L003
Člověkem od početí — podrobný popis prenatálního vývoje
člověka a argumenty proti praxi
umělých potratů
kód L004
Rychlá řešení dlouho bolí — popis prenatálního vývoje člověka,
metody umělých potratů a působivé svědectví
kód L005
Vymoženost svobodného světa
— abstrakt přednášky o meto-

FILMY
Němý výkřik — bývalý ředitel největší potratové kliniky na
světě dr. Bernard Nathanson vysvětluje průběh umělého potratu
kód F001 (DVD), kód F002 (VHS)
Svoboda volby — dokument
ukazující bez jakýchkoliv tabu
výkon umělého potratu
kód F003 (DVD)
kód F004 (VHS)

OSTATNÍ PROPAGAČNÍ
MATERIÁLY
Samolepky — s různými slogany (min. počet 10 ks)
SvobodaVolby.cz: S001
Nezabiješ: S002
Umělý potrat zastavuje
tlukoucí srdce: S003
Žiješ, protože tě rodiče
chtěli — bílá: S004
Žiješ, protože tě rodiče
chtěli — černá: S005
Model 12-ti týdenního plodu
kód M001

Každý z nás je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.
Jen s vaší pomocí se podaří prolomit lhostejnost rozumných, obměkčit srdce zraněných a nabídnout pomoc zoufalým.

Foto: Magdalena Bílková Tůmová

Zázrak života — sada 12 pohlednic prenatálního vývoje člověka
kód P014
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Je mi 19 let a jsem studentka. Už od
základní školy jsem příležitostně slýchávala od pedagogů nebo rodičů, případně na
nějakých tématických přednáškách o sexuálním životě, že na rodičovství má být
člověk připraven a přistoupit k němu až po
zralé úvaze, se stálým partnerem a ve věku,
který lze označit za pro přivedení dítěte na
svět zralý. Se vším jsem souhlasila, samozřejmě, vždyť je to velmi logická a správná
úvaha a říkala jsem si, že se mi nemůže
stát, abych se dostala do situace nečekaného těhotenství. Teď je to ovšem tak, že jsem
těhotná. Mám sice kde bydlet, mám hodného přítele, otce dítěte, který má trvalý sedmnáctitisícový finanční příjem, myslím,
že náš vztah má budoucnost. Domnívám
se, že naše situace není kritická. Náš byt
je docela velký, pohodlný, máme dva psy
a mně chybí v podstatě už jen jeden rok
studia k jeho uzavření.
V podstatě jsem vůbec neuvažovala
o tom, že bych ve své situaci musela uvažovat o potratu a nikdy jsem nahlas na
toto téma doma nehovořila. Můj přítel
mne však nedávno v hezkém rozhovoru
u dobré večeře nesmírně šokoval, když bez
nějakého dialogu se mnou měl rozhodnuto, co bude dál: potrat. Celou tu dobu asi

zeptat, které jsou ty nejvážnější důvody,
pro které vidí potrat jako jediné řešení. Vyjmenoval dva — žijeme z jednoho příjmu
a musím dodělat školu. Měla jsem vizi, že
tohle všechno lze zvládnout i s narozeným
děťátkem, ale můj scénář nebyl přijat. Prožívala jsem a prožívám okamžiky velkého
zklamání. Chci svého přítele pochopit,
i pro něj musí být nastalá nečekaná situace
šokem a hledá cestu, jak se s ní asi vyrov-

Aqua vitae
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se to v naší společnosti od mužů v jeho situaci asi čeká. Já na potrat nechci. Zdá se
mi, že on jako muž vůbec neví, co potrat
pro ženu znamená. Myslím, že by mi moc
pomohlo, kdyby se uměl zachovat jako
chlap, důstojně a vzít na sebe odpovědnost a tím se mi taky stát oporou. Vždyť je
tomu dítěti otcem. Teď vlastně nevím, jak
se mám zachovat. Má přítel vážně pravdu,
že bychom ekonomicky rodinu uživit nezvládli? Kdybych si dítě nechala a on mne
opustil, čehož se hrozně bojím,
měla bych šanci přežít jako

Potřebujete poradit? Vypovídat se? Získat kontakty?
Bezplatná linka pro ženy v tísni: 800 108 000
dvou týdnů, kdy věděl o mém těhotenství
a kdy na mně viděl, že jsem nakonec ráda,
že nejsme v nějaké velké tísni, abychom
museli zvažovat krajní řešení, která mohou negativně ovlivnit celý zbytek našeho
života a že se můžeme radovat z toho, že
doposud je zdravotně všechno v nejlepším
pořádku, nic takového nedal najevo. Teď
své kategorické rozhodnutí odmítal jakkoliv prodiskutovávat se mnou a začal se
v jednu chvíli dokonce nahlas smát, jaká
že to jsem naivka, když si myslím, že je dítě
něco strašně dobrého v životě ještě docela
mladých lidí... Po nějaké době se mi konečně rozvázal jazyk a mohla jsem se aspoň

nat. Ale mně to tak ubližuje! Nepotřebuji
slyšet tu otřepanou frázi o tom, že si to nakonec musím rozhodnout sama a že je to
moje věc, kterou neustále opakuje, protože

svobodná matka-studentka? Určitě víte,
co všechno se mi honí hlavou. Můžete mi
nějak poradit? Moc vás o to prosím.
Eva, 19 let
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