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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Budou Češi zabíjet
polské děti?

Čekáte-li nečekaně dítě
tel.: 800 108 000

die by se týkala především polských
žen a jejich dětí. Zároveň by naše
zákony nahlodávaly zákony této sousední země.
Dále jsou v návrhu poměrně liberálně upravené procesy umělého
oplodnění, které má opět velmi negativní dopady na dítě: podmínkou
není manželství žadatelů, dítě nemá
právo znát biologické rodiče, reálně
hrozí incesty, jakmile tyto děti dospějí, atd.
HPŽ ČR proto vypracovalo
kompletní seznam reálně prosaditelných připomínek, které požaduje
prosadit během projednávání reformy – viz str. 4.
HPŽ ČR
Foto: Flickr

Vládní návrh ministerstva zdravotnictví o zdravotní reformě stále
obsahuje sporné pasáže.
Navržená reforma zdravotnictví
zahrnuje nejen ekonomické otázky,
ale do balíku zákonů jsou zakomponovány i problematické body, které se
týkají například umělých potratů či
umělého oplodnění.
Ministerstvo využilo příležitosti
a v tichosti se pokusilo některá zla
rozšířit. Pokud by byl návrh schválen
v předloženém znění, stala by se Česká republika pro své ceny i kvalitní
zdravotnictví potratovým centrem
střední Evropy a i několikanásobně
by se mohl zvětšit počet umělých potratů u nás prováděných. Tato tragé-
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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

Vážení přátelé,
děkujeme za veškerou vaši dosavadní podporu! Potěšilo nás, kolik
se nás v březnu sešlo na Pochodu
pro život v Praze a později i na pouti
Kruciáty na Svatém Kopečku u Olomouce s biskupem Hrdličkou.
Díky vašim darům se podařilo
dotisknout mnoho materiálů a tisíce letáků, knih, plakátů neustále
zasíláme do celé republiky. Všem
Pán Bůh zaplať! Nevíme, kolik dětí
se takto podařilo už zachránit, ale
abyste i vy měli radost, uveřejňujeme některé z vašich dopisů na straně
vedle přehledu materiálů, které lze
objednávat.
Mrzí nás ale, že se velmi pomalu rozrůstají pobočky po republice.
Rádi bychom, aby v každém městě
nebo obci vznikla pobočka HPŽ ČR.
Sami od počítače společnost změnit
nemůžeme, ale s vámi je to velmi reálné. Máte-li e-mail a alespoň trochu
volného času, napište nám. Velmi
rádi poradíme jak konkrétně začít.
Koncem září připravujeme setkání
pracovníků poboček v Červeném
Kostelci (místo vzniku prvního hospice) a budeme rádi, najdete-li si čas
a také se zúčastníte.
V letošním roce se zastavil pokles
počtu potratů a platí tak, že každý
den je průměrně sedmdesát dětí na
gynekologiích tiše a sterilně usmrceno. Bez vás se to ale nezmění.

ZPRÁVY

Foto: Adam Prentis
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Pochod pro život 2008
Tradičního březnového Pochodu
pro život v Praze se zúčastnilo až tisíc
lidí. ČTK udávala dvě stě až tři sta.
Program na Staroměstském náměstí doprovodila mládežnická hudební
skupina Paprsky. Účastníky povzbudil k další činnosti i arcibiskup Karel Otčenášek, který před Pochodem
sloužil mši svatou.
Příští Pochod pro život se bude
konat 28. března 2009.
HPŽ ČR

Stanovisko České biskupské
konference k návrhu věcného
záměru zákona o specifických
zdravotních službách
Biskupové českých a moravských
diecézí na svém 72. plenárním zasedání vyjádřili své stanovisko k někte-

Veškerá činnost občanského sdružení
Hnutí Pro život ČR je realizována
z drobných darů obyčejných lidí.
Sdružení nemá žádné pravidelné
příjmy, státní či jiné dotace.
Děkujeme, že nám pomáháte!

Číslo účtu: 159205438/0300
Nebo jednoduše platební kartou
na adrese http://prolife.cz.

rým navrženým předmětům právních úprav věcného záměru zákona
o specifických zdravotních službách
a zaslali ho předsedovi vlády.
Návrh věcného řešení asistované reprodukce v bodě, kterým se
upravuje možnost umělého oplodnění samotné ženy, se dostane do
rozporu s Úmluvou o právech dítěte
č. 104/1991 Sb., čl. 7, podle kterého
má každé dítě právo znát své rodiče,
otce i matku, a má i právo na jejich
péči. Přijetí této úpravy by zásadně
vyloučilo možnost otce podílet se na
výchově dítěte. Navrhované řešení je
zároveň v rozporu s úsilím o podporu existence úplné rodiny. Optimální
předpoklad pro zdárný vývoj dítěte je
totiž život s biologickými rodiči.
Biskupové nesouhlasí s tímto návrhem, který počítá s asistovanou
reprodukcí, při níž dochází k další
manipulaci se zárodečnými buňkami
či embryi, k jejich uchovávání a následnému využívání k výzkumným
účelům a eticky zpochybnitelným
pokusům na lidských embryonálních
kmenových buňkách. Za zvlášť neetický považuje ČBK komerční způsob
náboru dárkyň vajíček, kdy často dochází k zanedbání práva na náležité
poučení o případných nežádoucích
následcích zákroku.
Dále biskupové nesouhlasí s návrhem, který cizinkám umožňuje umělé ukončení těhotenství za stejných
podmínek, jaké platí pro občanky
České republiky. Tato právní úprava
otevírá možnost zasahovat do legislativního prostředí jiných států.
Příslušná stať o umělém ukončení těhotenství vychází z teze, podle
níž „odborná zdravotnická veřejnost zastává názor, že medicínsky
lze hovořit o vývojové přeměně embrya v lidskou bytost od 12. týdne
těhotenství, od kdy je jeho centrální
nervová soustava v určitém stupni
vývoje“. Tento předpoklad považují biskupové za diskriminační vůči
té části odborné veřejnosti, která se
s ním neztotožňuje.
Návrh navíc neobsahuje požada-
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vek dostatečného přístupu k informacím o jiných možných řešeních
mnohdy velmi tíživé situace ženy či
páru. Současně zde dochází i k zanedbání práv a povinností otce nenarozeného dítěte, který je nadále v navržené předloze zákona zcela vyloučen
z možného rozhodování.
V Praze dne 2. dubna 2008, ČBK

DOPLNĚNÍ – KDU-ČSL
k liberalizaci potratů
Ve zprávě v minulém oběžníku
bylo uvedeno pouze obecně, že KDUČSL nehodlá blokovat změny týkající se umělých potratů atd. Je nutné
upřesnit, že přístup jednotlivých poslanců se liší.
Poslanec Jiří Hovorka již koncem roku upozorňoval na nebezpečí
a počátkem roku zasílal opakovaně
ministrům KDU-ČSL připomínky
k záměru zákona o specifických zdravotních službách s prosbou o zasáhnutí. Nutno podotknout, že poslanec
Hovorka odmítá současnou podobu
zdravotnické reformy jako celek – viz
jeho stanovisko na http://prolife.cz.
Podobně i poslanec Jiří Carbol usiloval o jednotlivé změny, ovšem jak se
později ukázalo, bez přiměřeného zájmu ze strany vedení KDU-ČSL.
HPŽ ČR

Nové internetové
stránky HPŽ ČR
Koncem května byly zprovozněny
nové internetové stránky HPŽ ČR.
Jejich obsah je rozdělen do několika skupin: nadčasové texty, které
pokrývají problematiku ochrany

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.

zprávy
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lidského života od početí do přirozené smrti, zprávy a systém pro objednávání informačních materiálů.
Stránky http://prolife.cz a stránky
http://svobodavolby.cz denně navštěvuje průměrně 650 lidí.
HPŽ ČR

Británie: Členka Sněmovny
lordů proti životu
postižených dětí
Baronka Molly Meacherová prohlásila ve Sněmovně lordů, že vážně
postižené děti by se neměly považovat
za lidské osoby (should be considered
non persons) a měly by být potraceny.
Došlo k tomu při debatě o dodatku
k zákonu o oplodňování a embryologii. Ten měl po 24. týdnu těhotenství
chránit i poškozené dítě. Dodatek byl
zamítnut a tak se v Británii i nadále
budou moci postižené děti zabíjet až
do porodu. Podle baronky Meacherové je to „v jejich nejlepším zájmu“.
Baronka Williamsová z Crosby
k tomu řekla, že povolení zabíjet postižené před narozením je v rozporu
s národní snahou postiženým lidem
pomáhat.
LifeSite News

Slovensko: Smrt způsobená
hormonální antikoncepcí
Slovenský Úřad pro dohled nad
zdravotní péčí koncem února varoval, že zatajovat lékařům užívání
hormonální antikoncepce může vést
až ke smrti. V roce 2007 zemřely na
následky nesprávně podané antikoncepce tři ženy.
Podle předsedy Úřadu Richarda
Demoviče jsou ohrožena zejména dospívající děvčata, která rodičům nebo
lékařům zatají užívání antikoncepce.
V nemocnici v Nitře například
zemřela sedmnáctiletá dívka, o které
lékaři nevěděli, že užívá hormonální
antikoncepci.
Lékaři odmítli odpovědnost
s tím, že na rizika užívání hormonální antikoncepce upozorňují příbalové letáky.
SME.sk
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Zveme vás na...
26. – 28. 9. 2008 – Setkání zástupců poboček
Celostátní setkání zástupců poboček HPŽ ČR a dalších zájemců proběhne
v Červeném Kostelci ve dnech 26. – 28. 9. 2008. Náplní setkání bude
vzájemné poznání se, výměna zkušeností a odborné semináře – gynekoložka
MUDr. Xenie Preiningerová o antikoncepci a umělém oplodnění a ředitel
prvního hospice v ČR Ing. Miroslav Wajsar o hospicové péči. Náklady na
ubytování a stravu jsou cca 460 Kč. Počet míst je omezený. Přihlásit se je
možné nejpozději do 10. 9. 2008 na adrese info@prolife.cz.
27. 2. – 1. 3. 2009 – Rekolekce na Mariahilf
Poslední únorový víkend se uskuteční rekolekce členů a přátel HPŽ ČR
na poutním místě Mariahilf – Zlaté Hory v Jeseníkách. Strava vlastní,
ubytování je za dobrovolný dar. Přihlásit se je možné do 1. 2. 2009 na
adrese info@prolife.cz.
28. 3. 2009 Praha — Pochod pro život

Potraty jsou největším
zdrojem úmrtí v EU
Při potratech ve 27 zemích EU zemře každý rok 1,2 milionu lidských
zárodků. Podle zprávy „Vývoj rodiny
v Evropě“, kterou počátkem května
projednával Evropský parlament,
jsou tak potraty největší jednotlivou
příčinou úmrtí v Unii a přesahují tak
smrtící vliv autonehod i pracovních
a mimopracovních nehod. Důsledkem tohoto stavu je, že Evropa se stá-

vá „stárnoucím kontinentem“.
Zatímco ještě v roce 1980 bylo
ve 27 zemích dnešní EU o 36 milionů
dětí do 14 let více než důchodců nad
65 let, nyní je poměr obrácený: důchodců je o šest milionů více než dětí.
V Evropě se totiž jen loni narodilo
o 920 tisíc dětí méně než v roce 1980.
Dvě ze tří evropských domácností
dnes nemají žádné děti, ve čtvrtině
z nich žije jen jeden člověk.
europlatform.cz

Z činnosti HPŽ ČR
I přesto, že se proti zabíjení nenarozených dětí dělá mnoho, bez vás se k ostatním
lidem informace nedostanou. Role každého 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
- modlitby před porodnicemi
- zajišťování iniciativy Kruciáta
Únor 2008 – červen 2008
- v poradně Aqua vitae řešeno
185 případů
- uspořádání Pochodu pro život

-

-

uspořádání poutě účastníků
Kruciáty na Svatém Kopečku
vydání letáku s nabídkou pomoci
olomouckou pobočkou
připomínkování legislativy
v souvislosti se zdravotní reformou
reedice informačních materiálů
(Kronika života, Rychlá řešení
dlouho bolí, Touha po dítěti, Když
rozkvete rumiště, fotografie na
nástěnky)
vydání knihy Ach, ten Sokrates...
příprava materiálů pro setkání
ActIv8 na Velehradě

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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Otevřený dopis Celostátní
konferenci KDU-ČSL
k problematice zdravotnictví
Vážený pane předsedo, vážené
předsednictvo, vážení členové,
se značným znepokojením sledujeme průběh koaličních jednání při přípravě vládního návrhu zákona, který
se týká zdravotní reformy. I když
chápeme vaše obavy z ekonomických
dopadů reformy, jsme přesvědčeni,
že je na ně kladen zcela nepřiměřený
důraz ve srovnání s jinými body připravovaných zákonů, např. hrozbou
další eskalace umělých potratů. Kvůli
poplatkům u nás nebude nikdy umírat na 25 tisíc lidských bytostí ročně,
tak jak se to děje dnes při potratech.
Hnutí Pro život ČR se v minulosti
nikdy nevyjadřovalo tak kategoricky k činnosti KDU-ČSL, jak je tomu
zde. Naopak jsme trpělivě odborně
pomáhali při běžné legislativní práci
a kriticky se vyjadřovali pouze výjimečně, a to i přesto, že jsme se znepokojením sledovali prakticky nulové úsilí o efektivní proměnu smýšlení
společnosti ze strany KDU-ČSL, což
bylo bohužel výrazně vidět ve srovnání s prací malých stran – např. se
Stranou zelených.

v legislativě. Zároveň však na sebe
KDU-ČSL tato kulturně etická témata přirozeně stahuje, aniž v jejich prospěch cokoli konzistentního dělala,
a paradoxně tím ztěžuje práci s poslanci a senátory z ostatních stran.
Absence koncepce, vize, naděje
a tím i smyslu existence
Je samozřejmé, že nestačí pouze
odstranit nespravedlivé zákony. Je
třeba odstranit příčiny, které napomáhají porušování práva na život.
Zvláště je třeba poskytnout náležitou
ochranu postavení rodiny a ženy: rodinná politika musí být osou a hnací silou veškeré sociální politiky, aby
byla umožněna skutečná svoboda při
rozhodování o rodičovství.
Bohužel ani v této oblasti KDUČSL nic kromě několika okrajových
změn neprosadila, ani nezískala pro
rozumné myšlenky politiky ostatních
stran (např. volební právo rodin, rodinná mzda, ...). Naopak v některých
případech svým postojem k levicověfeministickým ideologiím spíše rodinám uškodila (rovná mzda, náhradní
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výživné, slučitelnost rodiny a zaměstnání, antidiskriminační zákon, ...).
Úzce to zřejmě souvisí se skutečností, že minimálně posledních deset
let neexistuje žádná středně ani dlouhodobá koncepce, žádná racionální
vize, žádný funkční „think-tank“.
Nová a nová programová prohlášení,
vznikající od zeleného stolu, budí dojem spíše politické reklamy, než vážně míněného úsilí.
Základní požadavky
Současný návrh Zákona o specifických zdravotních službách zahrnuje především další rozšíření umělých potratů, možnost sterilizace na
žádost a umělé oplodnění osamělým
ženám atd.
Proto HPŽ ČR požaduje, aby
KDU-ČSL v rámci koaličního jednání o zdravotnické reformě prosadilo
minimálně následující body:
1. Zachovat nemožnost provádět
umělé potraty cizinkám.
2. Zrušit současné omezení rodičovských práv a neumožnit neplnoletým dívkám umělý potrat bez
souhlasu jejich rodičů. V případě
kolize zájmu dívky a zákonného
zástupce umožnit ustanovení opatrovníka podobně jako při výkonu
ostatních zdravotních služeb.
3. Při poskytování informací před
provedením potratu změnit povinnost účasti svědka z oblasti

Dlouhodobá pasivita
Jako političtí reprezentanti jste byli
vybráni k tomu, abyste sloužili dobru jednotlivce i celku. Máte tedy mít
odvahu rozhodovat se ve prospěch života, a to zvláště v oblasti legislativy,
která je primárním úkolem poslanců
a senátorů. I když zákony nejsou jediným nástrojem, kterým lze bránit
lidský život, přece mají největší a často také nejzávažnější význam, protože
formují myšlení a chování člověka.
Politika KDU-ČSL již mnoho
let bohužel vykazuje zcela mizivou
úspěšnost ve vysvětlování a v prosazování kulturně etických témat
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: Flickr
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Z došlých reakcí
Opravdu přestává veškerá legrace
a není možné dál nečinně přihlížet,
jak se pro KDU stává křesťanství jen
vývěsním štítem, kterým se v době
voleb mává ostatním katolíkům před
nosem, aby se cítili povinni je volit.
Už po prohře J. Karase, kvůli němuž jsme jeli volit na Vysočinu, jsme
se rozhodli, že slavnou KDU příště
nevolíme. Utvrdil nás i výrok V. Luxové: „Je to věc, která je na osobním
rozhodnutí každé ženy. Za sebe musím říci, že potrat je pro mě věc, která
je pro mou rodinu nepřípustná. Nezdravotnického personálu na otce
dítěte, které má být potraceno,
a zakomponovat jeho povinnost
být při výkonu potratu přítomen
(nebo jím pověřená osoba).
4. V případě uplatnění výhrady
svědomí ze strany lékaře zrušit
povinnost lékaře zajistit výkon
zdravotní služby u jiného lékaře.
5. U dětí, zplozených technikami
umělého oplodnění za pomoci pohlavních buněk anonymních dárců, jim zajistit po 18. roce právo
seznámit se se svými biologickými
kořeny a především prostřednictvím příslušného registru eliminovat při uzavíraných sňatcích
reálnou možnost sourozeneckého
incestu takto počatých dětí.
6. Zachovat současný stav a sterilizaci a kastraci umožnit pouze ze
zdravotních důvodů.
Výše uvedené body jsou body zcela
zásadní. Kompletní seznam vhodných
pozměňujících návrhů v paragrafové
podobě byl předán vedení KDU-ČSL.
Způsob projednávání
reformy zdravotnictví
KDU-ČSL má zcela reálnou šanci
do připravované reformy výše uvedené změny zakomponovat. Na rozdíl
od ekonomických sporných aspektů
by jejich zakomponování ani nenará-
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Ač jsem dlouholetá členka KDUČSL, naprosto s dopisem souhlasím,
dávno nevolím celou stranu, ale
velmi pečlivě si vybírám jednotlivce. U nás na Karlovarsku je situace
velmi smutná, nevím, na co čekám,
nejraději bych z té strany vystoupila.

mělo by se to řešit zákonem, který by
to zakazoval, protože je to omezování
osobní svobody ženy.“ Lidově přeloženo: já to nedělám, abych za to nepřišla náhodou do pekla, ale utracené
děti těch druhých jsou mi šumafuk.
Pokud se lidovci v prosazování
morálky v závažných věcech nezačnou řádně činit, tak KDU na 100%
volit nebudeme. Nestojím o péči
ohledně „velkých problémů“ současnosti typu: majitelé nevodí své čokly
na vodítku s košem, anebo dětem či
důchodcům hrozí kvůli třicetikoruně u lékaře bída. [...]

Už delší dobu uvažuji o svém vystoupení z KDU-ČSL, neboť strana
se neustále bojí prosazovat křesťanské zásady. K čemu nám potom taková strana je. Obávám se, že jí moc
hlasů do příštích voleb nezbude.

Jiří Povolný, Brno

B. R.

želo na takový opor ze strany koaličních partnerů.
Přesto nic nebrání tomu, aby vedení KDU-ČSL v rámci koaličního jednání podmínilo podporu celé reformy
výše uvedenými změnami v Zákoně
o specifických zdravotních službách.
Tím lze získat pro tyto spravedlivé požadavky sílu svých koaličních
partnerů. Nemáme na mysli pouhý
arogantní hrubý nátlak na jednotlivé

KDU-ČSL na sebe
etická témata
přirozeně stahuje,
aniž v jejich
prospěch cokoli
konzistentního dělala.
poslanecké kluby, ale osobní jednání
a schopnost vysvětlit koaličním partnerům, proč jsou posílení základního
lidského práva na život a související
otázky tak důležité pro život a svobodu celé společnosti a proč se nejedná
o otázku stranickou nebo dokonce
náboženskou.
Za vrcholně nemravné a pokrytecké bychom naopak považovali, pokud
by KDU-ČSL souhlasila s oddělením

M. V.

projednávání Zákona o specifických
zdravotních službách od ostatních
zákonů zdravotní reformy a to i tehdy, když by pak hlasovala a veřejně
vystupovala proti přijetí tohoto zla. Je
totiž více než zřejmé, že hlasy KDUČSL a konzervativní části ODS by
byly nahrazeny hlasy některých socialistů a komunistů.
Závěr
Bez ohledu na znění zákonů zůstane potrat a zabití nemluvněte vždy
zločinem. Tato velmi bolestná rána,
zasazená samotné společnosti, zde
může být buď prohloubena a počty
potratů kvůli turistice velmi vzrostou,
nebo naopak alespoň částečně zacelena. Proto je pro Hnutí Pro život ČR
výsledek jednání o zdravotní reformě
zásadním znamením, zda existence
KDU-ČSL má nebo nemá smysl. Pokud KDU-ČSL ani tuto příležitost nebude schopna využít a neprosadí minimálně výše uvedené základní body,
bude Hnutí Pro život ČR nuceno
vyjadřovat svou podporu ve volbách
už pouze jednotlivým kandidátům
a strana jako taková ztratí pro Hnutí
Pro život ČR smysl své existence.
Mgr. Radim Ucháč, prezident HPŽ ČR
Přehled všech pozměňujících návrhů
je k dispozici v odkazu u této
zprávy na http://prolife.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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Hormonální antikoncepce
a zkušenosti z interny
Rozumný člověk neužívá
žádné preparáty, které nejsou
nezbytné, protože každý lék
může mít i závažné nežádoucí
účinky. Což teprve preparát,
který lékem vlastně není, je to
přípravek proti početí dítěte.
Řada gynekologů může mít jiný
názor, je to prostě v medicíně tak, že je
již příliš složitá, a každý se podrobně
zabývá svým oborem, a z hlediska své
odbornosti vidí některá fakta ostřeji.
Trombózy a plicní embolie
U uživatelek antikoncepce se nejvíce bojíme plicní embolie. Plicní embolie
je životu nebezpečné ucpání malé nebo
velké části plicních cév krevní sraženinou nebo sraženinami, které zde buď
vznikly nebo častěji sem byly zaneseny
z žil dolních končetin nebo z jiné lokalizace. Řada žen má již vrozenou dědičnou dispozici ke vzniku krevních sraženin, o které neví, která může být roky
nepoznána. Ale když přistoupí další
rizikový faktor, dojde k prvnímu projevu – a to může být právě plicní embolie,

hluboká trombóza žil na dolních končetinách, ale i náhlá smrt při masivním
průniku krevní sraženiny do plic.
Hormonální antikoncepce je právě
jedním z rizikových faktorů, protože
zvyšuje sklon k větší krevní srážlivosti,
a její nebezpečí má dva hlavní důvody.
Komplikace může být velmi závažná,
v krajním případě i smrtící. Užívání
je masové a dlouholeté. Většina dívek
a žen od věku dospívání prakticky do
přechodu užívá hormony.
Proto, když přijde do ordinace
žena či dívka s dechovými problémy,
jedna z prvních otázek je na užívání
hormonů. Za posledních asi sedm let
si z mladých žen postižených plicní embolií vybavuji jen jednu, která
neužívala hormonální antikoncepci.
Statistické sledování na interním oddělení nemocnice vyznívá podobně.
Málo žen ví, že hormonální antikoncepce se má vysadit několik týdnů
před operací právě pro riziko vzniku
plicní embolie. Když pak je nutná operace naléhavě – stačí nečekaný úraz,
náhlá břišní příhoda apod. – žena si
často ani nevzpomene na něco tak samozřejmého, jako je užívání „pilulek“.

Nezapomenu na
sedmnáctiletou dívku
Nezapomenu na sedmnáctiletou dívku, která přišla do ordinace
s matkou, těžce dušná, bez jiných
potíží, s výrazně sníženým sycením
krve kyslíkem (byla uživatelkou antikoncepce), kterou jsme po rychlém
vyšetření a zajištění kyslíkem a základními léčivy odeslali urychleně
do nemocnice s naléhavým podezřením na plicní embolii. Tato byla
potvrzena, ovšem pro probíhající
menstruaci bylo možno nejúčinnější
léky na rozpuštění sraženiny podat
až s časovou prodlevou. Efekt byl jen
částečný a pozvolný, po konzultaci nebyl doporučen ani chirurgický
zákrok. Dívka musí již dva roky užívat léky na ředění krve, má následky
v podobě dechové tísně při námaze,
došlo u ní ke vzniku zvýšeného tlaku
v plicích, tedy v devatenácti letech
je závažně a dlouhodobě nemocná.
Právě i proto, že se o rizicích antikoncepce nemluví, nepíše, může se
stát, že uživatelka hormonů se měsíce zadýchává a dostaví se k lékaři až
v kritickém stavu.

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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Jen ty, které prodělaly
nejtěžší komplikace,
jsou ochotny
doporučit svým
dcerám, aby vysadily
hormony, a to až na
naše doporučení.
Je to přece tak
rozšířené... málokdo
má pocit rizika.
Další pacientka z řady postižených
dostala po letech užívání hormonální
antikoncepce těžkou trombózu žil
obou celých dolních končetin i s plicní embolií. Rovněž u ní docházelo
k zlepšování stavu jen pomalu, trpěla bolestmi a otoky dolních končetin
a dušností. Do práce se vrátila po devíti měsících pracovní neschopnosti, dosud užívá léky na ředění krve.
Vrací se pomalu k běžným aktivitám
a současně prožívá martyrium rozvodu, takže vytane i otázka, co vlastně
antikoncepce řeší.
Také jen ty ženy, které prodělaly nejtěžší komplikace, jsou ochotny
doporučit svým dcerám, aby i ony
vysadily hormony, a to až na naše doporučení, je to přece tak rozšířené...
málokdo má pocit rizika.
Infarkt myokardu
a mozkové příhody
Závažná rizika se týkají spíše žen
ve středním věku. Je to u disponovaných žen snadnější vznik infarktu myokardu, tedy také potenciálně
smrtící choroba, i při přežití velmi závažná. Ještě snad horší je vznik cévní
mozkové příhody, protože její formy
jsou od lehké – např. přechodné ochrnutí poloviny těla, porucha řeči, vidění
apod., až po těžké, tedy úplné ochrnutí
poloviny těla, ztrátu řeči, ztrátu ovládání svěračů, až úmrtí. Vysoké riziko
mají ženy s vyššími tuky v krvi, s cukrovkou, kuřačky. Často se ptám pacientů, kdy byli na preventivní prohlíd-

ce u svého lékaře, zda vědí, jaké mají
tuky, cukr v krvi, moč, jaterní testy,
kdy měli EKG, jestli vůbec vědí a využívají možnosti preventivní prohlídky
jedenkrát za dva roky.
I štíhlá mladá žena může mít dědičně vysoký cholesterol nebo vysoký
tlak, a neměla by tudíž užívat hormonální antikoncepci.
Jaterní problémy
Dalším problémem jsou jaterní
projevy, tedy postižení jater, které se
ale nemusí dlouho projevit žádnými
potížemi, jen změnou jaterních testů
v krvi. Když má žena již tlaky v nadbřišku, nevolnost, nadýmání, kožní
změny, to je již pokročilé postižení.
Tedy odběry krve před a během užívání hormonů jsou zásadně nutné.
Nárůst váhy
Možný nárůst váhy zajímá všechny věkové kategorie. Zase, nikdo předem neví, zda žena bude nebo nebude právě ten nešťastný typ, který po
několika měsících užívání hormonů
nabere mnoho kilogramů a bude mít
nesmírný problém pak váhu snížit.
Červené uzly
Jindy jsem vyšetřovala pacientku
s tzv. erythema nodosum (červené
uzly). Jsou to podkožní nafialovělé bolestivé uzly převážně na bércích. Žena
byla zchvácená, měla teplotu, pozitivní zánětlivé markery v krvi. Bylo nutno vyloučit i možná závažná onemocnění revmatická, infekční apod. Tedy
vyšetření drahá, pacientka v pracovní
neschopnosti. Doporučili jsme vysadit
antikoncepci jako možný vyvolávající
faktor, během několika týdnů se stav
zcela upravil a paní je dosud v pořádku, její manžel měl pochopení, k hormonům se nebude vracet.
Kožní nemoci
Podobné je to s kopřivkami či jiným výsevem na kůži, s otoky. Vždy
musíme hledat, abychom nezanedbali jinou nemoc, ale často jsme uspěli
s vysazením antikoncepce. Ale vyšet-
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řování zatěžuje pacientku, pojišťovny,
a přesvědčit ženy, aby nejprve vysadily tyto přípravky jako nejjednodušší
postup, bývá opravdu těžké.
Drobné problémy
Zdravotně méně závažným, ale
zato kosmeticky nepřijatelným problémem je vypadávání vlasů. Méně často,
ale přece jen se vyskytuje deprese. Jak
ale odlišit, jde-li o depresi navozenou
hormony nebo o jinou formu deprese?
Jedině vysazením hormonů a dalším
sledováním, opět známý problém –
„přece to nemohu vysadit, a co mám
brát místo toho?“... Zase se někde
ztrácí partner – ženy už jsou bohužel
zvyklé, že je to na nich, aby sexuální
život mohl probíhat hladce, nerušeně,
a nehrozil přitom přirozený možný
důsledek – totiž vznik nového života.
Začarovaný kruh
Jak si vlastně samy vážíme svých
životů? Mnoho dívek a žen roky užívá hormony, aby neměly s partnerem
dítě, pak mnohdy tytéž ženy podstupují hormonální stimulaci a operační
zákroky, aby se opakovaně pokoušely
o umělé oplodnění, protože přirozeně
to už nejde. Čtyřicetiletá pacientka,
kterou jsem znala z interního oddělení, s nemocnými játry, alergička, astmatička, léčena pro vysoký tlak, jinak
soukromá léčitelka, ruské národnosti,
se objevuje v alergologické ordinaci
s otoky a kožními projevy. Po šokujícím zjištění, že tato nemocná žena
je připravována k umělému oplodnění hormonální stimulací, ji odesílám
s počínajícím jaterním a ledvinovým
selháním k hospitalizaci.
Po všech těchto a dalších zkušenostech znovu opakuji – nejsem pro
hormonální antikoncepci, není to
přirozené, není to bezpečné. Osobní názor a pozorování – manželské,
partnerské vztahy jsou horší i s takto
vykoupeným komfortem „bezpečného“ sexuálního života.
MUDr. Jana Bajerová
odborná lékařka v oboru vnitřního
lékařství a klinické imunologie

Každý z nás je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.
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Antikoncepce
Lidé většinou používají antikoncepci s představou, že si tímto „moderním“ prostředkem zajistí krásný
vztah, bohatý na rozkoš, umožňující
projevit si kdykoli vzájemnou lásku
a zároveň i případně umožnit vyšší
životní úroveň svému dítěti. Antikoncepce však v praxi nevede k větší lásce, ale naopak pomáhá otevírat
brány jejímu opaku – sobectví.
• Antikoncepce vždy vnáší do styku
lež – bezvýhradné intimní sdílení
se není celé (odmítá se plodnost).
• Učí nezodpovědnosti za své sexuální chování – jako bychom chtěli
bez omezení jist a netloustnout.
• Pro chvilku rozkoše poškozuje
zdraví (u hormonální antikoncepce – trombózy, neplodnosti,
migrény, tloustnutí, ...).
• Degraduje často druhého na pouhý předmět rozkoše – navozuje
tak ve vztahu rivalitu místo doplňování (kdo uzme více rozkoše).
• Navozuje strach z dětí – je třeba
se před nimi chránit. Mění vztah
k dítěti na vztah k nepříteli, který
hrozí ujíst ze společného koláče.
• Narozené děti připravuje o sourozenecké vazby a tím v další generaci i o příbuzenství širší rodiny.
To vše postupně rozleptává důvěru v manželství a vede k rozpadům
rodin.

Foto: Flickr

– plánovaná samota

Antikoncepce a potraty
Antikoncepce i umělé potraty jsou
ovocem jednoho stromu – sobectví a odmítání odpovědnosti. Proto
i přesto, že antikoncepce sníží počet
(chirurgických) potratů, vlivem svého
selhávání je přirozeně příčinou stabilního počtu potratů (u nás cca 25 tisíc
ročně). Navíc způsobuje mnohem více
potratů chemických, které nelze evidovat. Každá hormonální antikoncepce
má totiž mezi jinými i abortivní účinek, který nastupuje, dojde-li k ovulaci a oplodnění (až 60 % u gestagenních
preparátů) a dochází k likvidaci cca
pětidenního embrya.

Jaká je varianta k antikoncepci?
Plnohodnotný život rodin nevede
přes antikoncepci, ale přes odpovědnost za své jednání, upřímnost a úctu
k partnerovi a štědrost ve vztahu k dětem. Je-li závažný důvod pro oddálení
početí dalšího dítěte, je na místě respektovat přirozenost vlastního těla
a s ním v harmonii využívat metod
přirozeného plánování rodičovství.
Přijímat děti, případně využívat přirozených metod je náročné, protože
cenou je sebeovládání. To však přináší svobodu, řád a budování osobnosti,
a tím i vztahu.

Kruciáta
systematické modlitební úsilí za záchranu životů nenarozených dětí ohrožených
umělým potratem
Je naléhavě potřebná velká modlitba za život, která by prostoupila celý svět... Proto hledejme
opět pokoru a odvahu modlit se a postit, aby síla vycházející shůry mohla rozbořit hradby
podvodu a lži, které očím tolika našich bratří a sester zakrývají od základu špatnou podstatu
skutků i zákonů namířených proti životu, aby se tak jejich srdce otevřela a nadchla pro úmysly
a záměry kultury života a lásky.
z encykliky Jana Pavla II. „Evangelium Vitae“
Kruciáta, Hlubočepská 85/64, 152 00 Praha 5, e-mail: info@kruciata.cz, http://kruciata.cz

http://prolife.cz
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Abortivní účinek
hormonální antikoncepce
Co to znamená
abortivní účinek?
Potrat (lat. abort) označuje buď
samovolné nebo násilné farmakologické či chirurgické ukončení vývoje a tím i smrt dítěte v lůně matky.
Mimo známé způsoby potratu (miniinterrupce, kyretáž, prostaglandinový potrat atp.) existují také mechanismy lidským očím méně nápadné,
ale se stejným účinkem. Např. potrat
způsobený intercepcí (tzv. „pilulky po
styku“ – např. Postinor) ukončuje vyživovací a udržovací funkce žlutého
tělíska a počatá lidská bytost zůstává
bez zajištění a její život je tak velmi
záhy ukončen.
Která antikoncepce může
způsobit raný potrat?
Stručně řečeno se jedná o veškerou prodávanou hormonální antikoncepci v ČR.
Jde tedy o všechny druhy pilulek,
bez ohledu na to, zda jde o preparáty
vysoko- či nízkodávkované, bez ohledu na rok jejich uvedení na trh, a to
jak kombinované tak i jednosložkové (gestagenní). Jedná se i o depotní
antikoncepci, aplikovanou injekčně
jednou za tři měsíce např. DepoProvera, nitroděložní tělíska (včetně
těch obsahujících hormony – Mirena)

„Dochází ke změně
děložní sliznice
a ta není schopna
vajíčko přijmout.“
„Brzdí růst děložní
sliznice a zabraňuje
uhnízdění vajíčka.“

a dlouhodobé podkožní implantáty
(Norplant).
Je dobré se však opírat o jasná fakta a ta předkládají v informacích pro
lékaře a v příbalových letáčcích přímo výrobci hormonální antikoncepce. Tak např.:
• u jednofázové hormonální antikoncepce nazvané Logest výrobce u popisu mechanismu účinku
mj. uvádí: „Dochází ke změně
děložní sliznice a ta není schopna
vajíčko přijmout“;
• u Diane-35: „Je rovněž ovlivněno
dozrávání děložní sliznice, takže
zahnízdění (nidace) event. oplodněného vajíčka je ztíženo“;
• z dalších lze např. citovat z letáčku nitroděložního tělíska Mirena: „... brzdí růst děložní sliznice
a zabraňuje uhnízdění vajíčka“.
Už děti v sedmé třídě základní
školy se učí, že neoplozené vajíčko se
nikdy nemůže uhnízdit. Uhnízdit se
může pouze embryo. Označuje se též
jako oplozené vejce, staré cca. 4-5 dní.
Jak může antikoncepce
způsobit raný potrat?
Primárním účinkem kombinované hormonální antikoncepce je
blokáda ovulace. Vlivem různých
okolností (nevhodně zvolený druh
antikoncepce, který negativně koreluje s hmotností uživatelky, nízká
dávka některé složky, nepravidelnost
či velké odchylky ve frekvenci nových denních dávek syntetik aj.), ale
i samovolně, se může stát, že blokáda není stoprocentně zajištěna. Důkazem, že k tomu dochází, může být
např. neplánované otěhotnění ženy,
ke kterému dojde i přes vzorné, včasné a pravidelné polykání syntetik.

„Je rovněž ovlivněno
dozrávání děložní
sliznice, takže
zahnízdění (nidace)
event. oplodněného
vajíčka je ztíženo.“
Jak efektivní je
zabránění ovulace?
Je obtížné říci, jak často k ovulaci
při užívání hormonální antikoncepce
dochází. U jednosložkového přípravku
Exluton výrobce uvádí, že k zabránění
ovulace dochází asi v 70 %. Asi u 30 %
dochází k ovulaci a nastupují další pojistné efekty, kam patří mj. i zabránění
uhnízdění vyvíjejícího se embrya. Je
však třeba zdůraznit, že u dvousložkových přípravků je vyblokování ovulace pravděpodobně výrazně účinnější. Studie týkající se tohoto problému
ovšem nebyly zveřejněny, proto se otvírá široký prostor pro spekulace.
Když tedy dojde
k ovulaci, co se stane?
Ve chvíli, kdy se hormonální antikoncepci nepodaří ovulaci zabránit, dojde k vypuzení vajíčka do vejcovodu a při
optimální souhře okolností může dojít
k početí dítěte. Poté nastupují sekundární mechanismy účinku hormonální antikoncepce: ztížená průchodnost spermií hlenem děložního hrdla, zpomalený
transport oplozeného vajíčka vejcovody
kvůli oslabené funkci řasinek, které je
posouvají blíže k ústí dělohy, zabránění
nidace – tj. ztížení uhnízdění v embrya
v děloze. Na základě toho počatá lidská
bytost zahyne de facto hladem, neboť se
jí kvůli nedostatečné vrstvě děložní sliznice nedostává potřebné výživy.
Zdeňka Rybová
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Co je symptotermální metoda PPR
Foto: archiv

Co je přirozené plánování rodičovství (PPR)?
Tento termín se vztahuje na dosažení
nebo předcházení těhotenství na základě znalostí o příznacích plodnosti ženy.
Proč je PPR nejlepším způsobem
plánování rodiny?
PPR je zdravé, vysoce efektivní
a velmi levné. Je praktické (bez antikoncepčních prostředků) a upotřebitelné buďto k dosažení nebo předcházení početí. S jeho pomocí je možno
brzy poznat, zda došlo k těhotenství.
Jeho užívání se šíří na celém světě a je
všeobecně morálně přijatelné.
Co je základem PPR?
Je vědecky dokázáno, že žena má
během každého menstruačního cyklu plodná a neplodná období. Pouze
v plodném období může vést sexuální
styk k těhotenství. Organismus ženy
projevuje změny a poskytuje příznaky k určení plodné a neplodné doby.
Jaké jsou příznaky plodnosti?
Nejznámějšími příznaky jsou fyziologický výskyt děložního hlenu a změny
v tělesné teplotě ženy po probuzení. Pomocný příznak poskytuje také měnící
se děložní čípek a někdy bolesti v podbřišku. Děložní hlen svou funkci plní
napomáháním mužským spermiím na
cestě k vajíčku ženy. Hlen se zpravidla
začne vytvářet několik dní před ovulací (tj. vypuzení vajíčka z vaječníku).
Je to pozitivní příznak plodného období. V době ovulace bývá hlenu hodně
a bývá kluzký, čirý a tažný podobně jako
vaječný bílek. Po ovulaci většinou zmizí. Tělesná teplota ženy po probuzení
je nižší před ovulací a po ovulaci slabě,
ale někdy i výrazně stoupá. Po několika
dnech zvýšené teploty (při současném
vysychání hlenu) může žena s určitostí
soudit, že je po zbytek cyklu neplodná.

Co je symptotermální metoda přirozeného plánování rodičovství?
Symptotermální metoda (STM) je
systém užívání symptomů (= příznaků) hlenu a teploty ve vzájemné kontrole pro nejvyšší míru spolehlivosti
přirozeného plánování rodičovství.
Mnoho žen si všímá i dalších zmíněných příznaků.
Je to totéž jako stará „kalendářní metoda“ (Ogino-Klausova)?
Ne. Kalendářní metoda byla vyvinuta roku 1930, zakládala se na určitých biologických pravidelnostech
(výpočtech pravděpodobnosti), ale
neměla dobré výsledky u žen s nepravidelnými cykly. Je to zastaralý
způsob 30. let našeho století a od té
doby bylo v PPR docíleno velkého
pokroku.

Může být PPR užíváno při nepravidelných cyklech?
Ano. Moderní PPR počítá s tím, že
každá žena může mít alespoň někdy
nepravidelnosti. Přijde-li její plodné
období neobvykle dříve nebo později,
pozná to podle začínajícího příznaku
děložního hlenu.
Zabere PPR mnoho času?
Ne. Při užívání symptotermální
metody potřebuje žena denně jen
několik minut na měření teploty
po probuzení. Během dne se snaží několikrát zjistit výskyt hlenu.
Zaznamená do záznamové tabulky ráno naměřenou teplotu a večer symbol označující druh hlenu.
Tento jednoduchý postup umožňuje manželům přesný aktuální pohled na její plodnost.
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Je PPR bezpečné?
Ano. PPR nepoužívá ani antikoncepční medikamenty ani bariérové
pomůcky. Všechny medikamenty
mohou mít vedlejší účinky a měly by
být užívány jen k léčení nebo zmírnění nemoci. Antikoncepční pilulky,
nitroděložní tělíska a spermicidy (=
chemikálie poškozující spermie) přinášejí nežádoucí zdravotní rizika.
PPR je zdravé; co to znamená?
PPR podporuje zdraví. Při zaznamenávání do tabulek se žena naučí
rozumět svému menstruačnímu cyklu. Některé nepravidelnosti ji mohou upozornit na zdravotní poruchu
a může včas vyhledat pomoc lékaře.
Jak spolehlivé je PPR?
Řada odborných studií ukázala, že
symptotermální metody může být užito za účelem předcházení těhotenství
s 99% spolehlivosti, což je stejný výsledek jako u antikoncepčních pilulek
a lepší než u všech bariérových metod.
Může PPR pomoci k docílení těhotenství?
Ano. Při používání PPR se naučíte
rozeznávat nejplodnější dny svého cyklu a využívat svou společnou plodnost
co nejlépe. Vaše záznamy cyklů mohou
také objasnit, co vede k vaší neplodnosti.
V některých případech lze vadu napravit i jen cíleně upravenou výživou. PPR
pomůže mnohým párům se sníženou
plodností dosáhnout žádaného těhotenství a záznamy mohou být velmi užitečnou informací i pro ty páry, jejichž porucha vyžaduje lékařskou pomoc.
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Už nemuset brát prášky a kupovat kondomy
bylo vlastně velké osvobození. Pak jsme se
učili o tom všem spolu mluvit. A s odstupem
času vidíme, jak od té doby naše manželství
rozkvetlo a vyzrálo. Proč nám nikdo
neřekl o PPR, než jsme se vzali? P.N.
Pomáhá kojení regulaci početí?
Ano, ale jen tehdy, užívá-li matka
velmi přirozený způsob péče o dítě,
charakterizovaný neustálou blízkostí matky a dítěte, tedy tzv. „ekologické kojení“ na rozdíl od dnes běžného
„kulturního kojení“, které plodnost
neovlivňuje. Ekologické kojení, kterému LPP učí, prodlužuje neplodnost po
porodu, přispívá k zdraví dítěte a matky a obohacuje jejich citový vztah.
Je „přirozené“ plánování rodičovství přirozené?
Jinak řečeno, je přirozené pro
manželský pár, aby zachovávali pohlavní sebeovládání? Ano. Nikdo nepopírá, že je to někdy těžké, ale periodická zdrženlivost není nepřirozená.
Přirozeně žít znamená žít v souladu
s požadavky přírody „stvořené k obrazu Božímu“. Každé z desatera přikázání je někdy těžké plnit, ale všechna jsou výzvou k věrnosti naší pravé
přirozenosti.
Jaký má PPR vliv na manželství?
Pohlavní sebeovládání může posilovat manželský vztah, a proto
většina manželů prožívá PPR velmi
pozitivně. Shledávají, že periodická
abstinence udržuje jejich vztah svě-
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ží, zlepšuje jejich schopnost mezi sebou otevřeně komunikovat a pomáhá jim k větší vzájemné úctě. Navíc
pomáhá PPR rozvinout charakterové
vlastnosti potřebné pro manželskou
věrnost a pevnost. Procento rozvodů
je velmi nízké mezi páry užívajícími
PPR. To je pochopitelné, protože tyto
páry, které respektují Boží kreativní
zákony, sklízejí jeho požehnání.
PPR tedy buduje manželský
vztah?
Ano, ale ne automaticky. Manželé
zřídkakdy začnou užívat PPR z touhy
po zlepšení svého vztahu. Přesto však
při jeho harmonickém užívání brzy
zjistí, že musí prohloubit komunikaci.
V době periodické abstinence se nesmí navzájem ignorovat, ale naopak
se pokoušet o kreativní nepohlavní
výrazy vzájemné lásky. Tak se mohou
v manželství stále střídat období dvoření a líbánek.
Jak se dozvědět víc o PPR?
Tento základní přehled vás nemohl naučit, jak užívat PPR. Nejlépe je
navštěvovat kurzy symptotermální
metody pro manželské páry a snoubence. V nich se naučíte jak hodnotit
všechny příznaky plodnosti a užívat
je k vzájemné kontrole nebo samy
o sobě. Odborně školení učitelé vám
pomohou rozumět vlastnímu cyklu
a využít těchto znalostí v manželství.

David a Michaela Prentisovi
Liga pár páru ČR

Kurzy PPR nabízí:
Liga pár páru ČR, o.s. (LPP)
http://lpp.cz, lpp@lpp.cz
Centrum naděje a pomoci (CENAP)
http://cenap.cz, cenap@cenap.cz
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Antikoncepce a věřící
Římskokatolická církev ve svém
učení vždy respektovala přirozenost
člověka. A neměnná lidská přirozenost je i důvodem pro nemožnost
jakkoliv změnit toto učení.
Moderní historie
Odmítání umělých forem regulace početí bylo společným učením
všech křesťanských církví až do roku
1930, kdy anglikánští biskupové odhlasovali změnu učení a souhlasili
s používáním bariérové antikoncepce. Odpovědí na toto rozhodnutí byla
encyklika Pia XI. Casti conubii v roce
1930, kde papež rozvinul katolické
učení o manželství a vysvětlil důvody pro nepřijatelnost antikoncepce.
Zároveň potvrdil, že intimní styk má
svou hodnotu a cenu, „i když nemůže
vzniknout nový život z přirozených
příčin, tkvících v době nebo v některých závadách“.
V souvislosti s rozšířením hormo-

nální antikoncepce a tzv. „sexuální
revolucí“ zopakoval a prohloubil učení týkající se předávání života a antikoncepce i papež Pavel VI. v encyklice
Humanae vitae. Rozvinutí a prohloubení učení spočívalo v zapracování
poznatků vědy, týkajících se přirozených biologických funkcí lidského
těla – střídání plodných a neplodných
fází v těle ženy. Zde doporučil v závažných případech využívat metod
přirozeného rodičovství. Protože se
přirozenost člověka nemění a protože je i oblast předávání života již biologicky podrobně zmapována, není
možné v přístupu k této otázce očekávat ze strany římskokatolické církve
nějaký posun.
Neexistují výjimky
Pro věřící je podstatné, že neexistují žádné výjimky pro ospravedlnění
používání antikoncepce jakéhokoli
druhu, a to i v tak extrémních pří-

padech, že by otěhotnění mohlo pro
matku znamenat smrt. Kromě zásadních principů pro nepřijatelnost
antikoncepce, vycházejících z lidské
přirozenosti, navíc i v těchto extrémních případech zdravý rozum nabádá, že neexistuje antikoncepce, která
by s jistotou zabránila početí (včetně
sterilizace) a proto tím spíše je užívání antikoncepce nepřijatelné.
Jan Pavel II. v encyklice Evangelium vitae v roce 1995 k tomu uvádí:
„Jistě se stane, že se někdo utíká k antikoncepci nebo potratu proto, že ho
k tomu donutily četné životní nesnáze,
které ovšem nikoho neosvobozují od
toho, aby se nesnažil vždy a za všech
okolností zachovávat Boží zákon. Ale
ve většině ostatních případů je u kořene takového smýšlení požitkářství
a odmítání osobní odpovědnosti ve
věcech sexu. Dává se přednost egoistickému pojetí svobody, které v početí nového života vidí spíše překážku
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vlastní seberealizace. A tak se život,
který by mohl vzniknout ze spojení
muže a ženy, stává nepřítelem, kterému je třeba se vyhnout, a potrat je jedinou možností, jak řešit obtíže, když
prostředky antikoncepce selhaly.“
Zvláště odsouzeníhodná je ta „antikoncepce“, která působí i abortivně
(nitroděložní tělíska, hormonální antikoncepce, pilule „po“), neboť se ke
zlu přidává další hřích proti pátému
přikázání nezabiješ. Tím je vědomá
tolerance (lhostejnost) k usmrcení
počatého několikadenního embrya
a to ať k početí a ranému potratu došlo nebo ne. Evangelium vitae říká,
že „bohužel, v myšlení lidí se stále
více stírá rozdíl mezi antikoncepcí
a potratem. Den ode dne tomu také
stále více napomáhá výroba chemických prostředků, nitroděložních tělísek a podkožních injekcí, které jsou
stejně snadno distribuovány jako
antikoncepční prostředky, ačkoliv
vlastně zasahují člověka v nejranějším období jeho života a způsobují
ve skutečnosti potrat.“
Různě závažná zla?
„Bezpochyby antikoncepce a potrat jsou v morálním smyslu naprosto
rozdílná zla. Jedno popírá neporušenou pravdu sexuálního aktu jako
vlastního vyjádření manželské lásky,
druhé pak ničí život člověka. To první
odporuje ctnosti manželské čistoty, to
druhé ctnosti spravedlnosti a ve skutečnosti přestupuje přikázání „nezabiješ“. Ačkoli jsou to věci odlišné svou
povahou i morální závažností, přece jsou spolu dokonale spojeny jako
plody jednoho stromu.“, zdůrazňuje
Evangelium vitae. I přes menší závažnost zůstává oboustranně chtěná neabortivní antikoncepce i tak objektiv-

V ničem neslevit je
vynikající forma lásky
k duším. Ale k tomu
musí přistupovat
trpělivost a dobrota.

ně těžkým hříchem a neomlouvá ji,
že potrat je ještě větším zlem. Umělý
potrat totiž není jediná možnost „řešení“ nečekaného těhotenství, jak by
pohled „menšího zla podsouval“ – je
zde varianta zcela dobrá: život dítěte
zachovat.
Trpěné zlo
Podobně není antikoncepce řešením s cílem „zachránit“ soužití. Nikdy totiž není možné dělat zlo pro
dosažení dobrého cíle. Pokud nemá
partner dostatek úcty k druhému,
používání antikoncepce tento vztah
nezachrání. Pokud ale jeden z manželů hřeší a vynucuje si používání
antikoncepce (bariérové, nebo přerušovanou soulož), je možné takovýto
styk pasivně strpět. Podmínkou však
je, že se styku nelze vyhnout a hřešící
straně se vyjádří pokaždé zásadní nesouhlas s tímto jednáním. Za těchto
podmínek strana, která odmítá antikoncepci, nehřeší, ale naopak trpí na
ní páchané zlo.
Zneužití zpovědi
„Rozhodnutí namířená proti životu často vznikají ve velmi obtížných,
mnohdy nesnesitelných podmínkách, jako jsou nesmírná bolest, samota, žádná další naděje na zlepšení
ekonomické situace, deprese a strach
z budoucnosti. Takové okolnosti mohou velmi oslabit pocit osobní zodpovědnosti a následně i pocit viny těch,
kdo činí takovou ve své podstatě zločinnou volbu,“ píše Evangelium vitae.
Přesto si nelze v této tíživé situaci
chlácholit svědomí výběrem zpovědníka „chápavého“ k tomuto zlu.
Používání antikoncepce se řadí
mezi těžké hříchy, neboť jsou páchány promyšleně, dobrovolně, s plným
vědomím a v závažné věci (předávání života). Proto by v tom případě
nedošlo k odpuštění hříchů, ale ten,
kdo by takto jednal, by se dopustil
dalšího těžkého hříchu – svatokrádeže (nedovoleného pokusu o zmocnění se svátosti).
Navíc v případě pokračování
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Antikoncepce a potraty
mají společného
jmenovatele – sobectví.
užívání antikoncepce a současného
pohlavního života k odpuštění hříchu nedochází, i když dá zpovědník
rozhřešení. Chybí zde totiž opravdová lítost nezbytná pro platné přijetí
svátosti. Tato lítost totiž zahrnuje
i odmítnutí hříchu, tj. v okamžiku
rozhřešení i úmysl nepoužívat antikoncepci.
Papež Pavel VI. proto kněze prosil: „Drazí synové, kněží, vy jste svým
povoláním rádci a duchovními vůdci
jednotlivců i rodin. Obracíme se na
vás s důvěrou. Vaším prvním úkolem
[…] je vykládat bez dvojsmyslnosti nauku Církve o manželství. […]
V ničem neslevit ze spasitelné nauky Kristovy je vynikající forma lásky
k duším. Ale k tomu musí přistupovat
trpělivost a dobrota.“
Krása je náročná
Antikoncepce a potraty mají společného jmenovatele – sobectví. Proto
se navzájem podporují a vedou ke zlu.
Žít v manželské čistotě je náročné, ale
kvalita a krása je vždy náročná. Stojí
to však za to.
Radim Ucháč

Pravidelné modlitby v Praze
Zveme vás k modlitbám u porodnice
u Apolináře (Apolinářská 18, Praha 2)
každý pracovní den přibližně mezi
8.30 a 10. hodinou. Modlíme se čtyři
růžence. Pokud jste nevěřící, můžete
setrvat v tichosti. Budete-li moci přijít,
kontaktujte nás předem na telefonním
čísle 736 248 037 (Miloslav Pletánek).

Eucharistická adorace
za obnovu kultury života v České
republice, zvláště za děti zabíjené
před narozením a za zachování
ochrany lidí starých a nemocných
probíhá v kostele sv. Bartoloměje
(Bartolomějská ulice, Praha 1) každý
všední den od 12.30 do 17.30 hodin.

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.

z vašich dopisů

Foto: Flickr

Asi čtvrt roku jsem prodávala
drobné zboží v malém krámku v našem městě. Mezi zboží na prodej jsem
na jednom místě vystavila také letáky, které se týkají potratů. Nic jsem
nenabízela, až když se lidé začali ptát,
odpovídala jsem.
Často se u toho zastavily mladé
dívky. Zaujala mě reakce jedné z nich:
„To je zajímavý. Nikdy jsem o tom
moc nepřemýšlela. Já myslela, že při
potratu vlastně o nic nejde. Teď když
vidím, jak takové miminko vypadá,
nikdy bych na potrat nešla.“
Ale nejsilnější byla asi reakce jedné starší paní. Prohlížela zboží a vzala do ruky také model plodu: „A co je
tohle?“ ptá se. „Tak takhle asi vypadá
miminko v době, kdy se žena rozhodne pro potrat. Má ručičky i nožičky,
také na každé pět prstů. Ťuká mu
srdíčko a je naprosto jisté, bude-li to
chlapec nebo děvče.“
Za ní stál muž, zcela jistě její
manžel, a ten povídá: „Raději to polož. Něco by ti to připomínalo.“ Neposlechla ho. „Víte, já mám za sebou
pět, vlastně šest potratů... Prosím
vás, dejte mi ten model. A dejte mi
dva nebo tři. Budu to ukazovat svým

dětem, aby neudělaly stejnou chybu
jako já. Budu to ukazovat každému,
koho potkám.“
Co by se stalo, kdyby se Sokrates ocitl v moderních
Renata

Aténách? Peter Kreeft nabízí dialog o umělých
potratech se třemi úctyhodnými oponenty – lékařem,
ﬁlosofem a psychologem. Sokratovská logika
kombinovaná s humorem se vrhá přímo do srdce
racionálního pohledu na potraty a je výzvou pro
obvyklou rétoriku a vášně současné debaty.

Na potrat by nikdy nešly...

Před několika
měsíci jsem se rozSokrates: Je dovoleno tázat se na všechno, co jste řekl?
Tarian: Ano, ovšem.
hodla, že bychSokrates:
si na
vašich stránkách
Připravili tedy otroci hojnost jídla a pití pro
tento podnik?
Tarian: Coo
máteumělém
na mysli?
objednala DVD
potratu.
Sokrates: Mluvíme tu o spravedlnosti. Ale máme-li
učinit zadost spravedlnosti prozkoumání třeba i jednoho
Když mi to došlo,
domluvila
jsem se
z důvodů, které jste uvedl, budeme potřebovat hezkou
chvilku v patřičné pohodě.
s naší paní učitelkou,
nám to
Tarian: (Škrobeně) aby
Máme desetiminutový
limit.pusTazatelé
jsou proto žádáni, aby své dotazy omezovali na dvě
minuty. Každý,
prosím.to viděli i klutila. Chtěla jsem,
aby
Sokrates: Ach, to je pěkné! Vskutku jak praví staré mýty:
Kronos (čas) je nejkrutější tyran...
ci. Ale když to
paní učitelka pustila,
kluci postupně odcházeli pryč, protože jim bylo z toho mdlo. A co mě
asi překvapilo nejvíc, bylo to, že pryč
odešly i dvě holky. Po skončení jsem
se zeptala holek, jak to na ně zapůsobilo a odpověděly mi, že by na potrat
nikdy v životě nešly!
Taky mám na škole spolužačku,
které je teprve šestnáct let a která je
těhotná. Chtěla jít na potrat, ale když
viděla to DVD o potratu, rychle změnila názor! Řekla: „To bylo hnusný!
Jak někdo může zahodit lidský život!?“ Já jsem jí řekla, ať se nad tím
svým životem zamyslí, ale nejen nad
svým životem, ale taky nad životem
toho dítěte! Pote jsem si s ní v klidu
promluvila a dopadlo to tak, že své
dítě porodí a dá k adopci.
9 788090 414402 >

Peter Kreeft

Budu to ukazovat
svým dětem

červen 2008

Ach, ten

Sokrates...
Netradičně o umělých potratech

Ach, ten Sokrates...
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objednat – kó
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PETER KREEFT

Co by se stalo, kdyby se
Sokrates ocitl v moderních
Aténách? Peter Kreeft nabízí
dialog o umělých potratech
se třemi úctyhodnými
oponenty – lékařem, filosofem
a psychologem. Sokratovská
logika kombinovaná
s humorem se vrhá přímo do
srdce racionálního pohledu
na potraty a je výzvou pro
obvyklou rétoriku a vášně
současné debaty.

Gabča
Sokrates: Je dovoleno tázat se na
všechno, co jste řekl?
Tarian: Ano, ovšem.
Sokrates: Připravili tedy otroci
hojnost jídla a pití pro tento
podnik?
Tarian: Co máte na mysli?
Sokrates: Mluvíme tu
o spravedlnosti. Ale máme-li
učinit zadost spravedlnosti
prozkoumání třeba i jednoho
z důvodů, které jste uvedl,
budeme potřebovat hezkou
chvilku v patřičné pohodě.
Tarian: (Škrobeně) Máme
desetiminutový limit. Tazatelé
jsou proto žádáni, aby své
dotazy omezovali na dvě
minuty. Každý, prosím.
Sokrates: Ach, to je pěkné!
Vskutku jak praví staré mýty:
Kronos (čas) je nejkrutější
tyran...

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 materiálů

Nabídka informačních
a propagačních materiálů
Při objednávkách 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 materiálů budeme vděční. Ukázky materiálů jsou k dispozici na adrese http://prolife.cz, kde je možné je i jednoduše
objednat.
LETÁKY (min. počet 10 ks)

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

L001 Hnutí Pro život ČR – základní informace o HPŽ ČR
L002 Aqua vitae – informace o poradně pro
ženy provozující zelenou linku dostupnou zdarma z celé ČR
L003 Kronika života – barevné fotografie prenatálního vývoje člověka vhodné pro děti
L004 Člověkem od početí – podrobný popis
prenatálního vývoje člověka a argumenty proti praxi umělých potratů
L006 Vymoženost svobodného světa – abstrakt přednášky o metodách, jakými
byly v USA prosazeny umělé potraty
L007 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
L009 Přirozené plánování rodičovství – informace Ligy pár páru o symptotermální metodě PPR

(min. počet 5 ks)
P002 Plánovaná samota & opravdová rodina – plakát formátu A3 o negativech antikoncepční mentality vedoucí k sobectví a samotě v kontrastu s hodnotami,
které děti přinášejí štědrým rodičům
P014 Sada fotografií – sada 12 fotografií
prenatálního vývoje dítěte a fotografií
po umělém potratu
P017 Věřila muži v kožené bundě... – plakát formátu A4 o negativních dopadech
umělých potratů s informací o bezplatné telefonické lince pomoci
P018 On zaplatil výlohy... – plakát formátu A4 o negativních dopadech umělých
potratů s informací o bezplatné telefonické lince pomoci

KNIHY

MODELY

K001 Proč pláčeš, Miriam – svědectví postižených žen a informace lékařů o psychických následních umělého potratu
K003 Když rozkvete rumiště – životopis
Nancy Hamiltonové, postiženého děvčátka, jehož život byl obohacením pro
celou společnost
K004 Ach, ten Sokrates... – netradiční dialog Sokrata s gynekologem, filosofem
a psychologem o umělých potratech

BROŽURKY

B002 Jana Beretta Molla – svědectví ženy,
která se svobodně rozhodla dát život
svému dítěti výměnou za život svůj

MATERIÁLY NA NÁSTĚNKY

M001 Model plodu ve 12. týdnu těhotenství

TRIČKA

T003 Tričko M – tmavomodré tričko velikosti M s malým logem kampaně SvobodaVolby.cz na prsou
T004 Tričko XL – tmavomodré tričko velikosti XL s malým logem kampaně SvobodaVolby.cz na prsou
T005 Tričko s logem na zádech – tmavomodré tričko velikosti XL s velkým logem
kampaně SvobodaVolby.cz na zádech
T007 Dětské tričko – dětské tmavomodré tričko velikosti 140 s velkým logem
kampaně SvobodaVolby.cz na zádech
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Dítě

Bernadeta Kurešová
Co komu udělalo jsem,
proč nemohu žít?
A světem jít,
v něm smát se,
milovat,
podívat se
jak slunce svítí.
Chci vidět kvítí,
vody spád
a lidi.
Co komu udělalo jsem,
proč nemohu žít?
Že nešťastné světem půjdu?
A já přece chci jít
a pouštět lodičky.
Že nemocný budu?
Já vím, jsem maličký,
však nemocný šťasten může být.
Chci vidět kvítí,
vody spád
a lidi.
Vím, chystáte popravu
a není to po právu,
vždyť souzen ještě nemohu být.
Říkám, chci s vámi žít,
však vy chcete klid.
A nejste s to si představit,
že nemuseli jste tu být,
kdyby vás zabili.
Bránit se nemohu,
přebírám úlohu
beránka obětního.
Chci vidět kvítí
a tiše políbit ho,
i ptáčky, prý létají po nebi.
Že nejsem člověk?
a co tedy...?
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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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poradna aqua vitae
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„Zvládneme to!“

Foto: Flickr

„Je mi moc líto, že i já musím řešit
takovou situaci, která není ani trošku příjemná – bohužel jsem nechtěně otěhotněla a musíme s manželem
uvažovat o interrupci... Máme dvě
děti, dceři je osm, synovi 4,5 roku.
Před měsícem jsem nastoupila do
práce, kterou jsem si moc přála, taková nabídka se nenaskytne každý
den... Máme malý byt, finančních
prostředků není nazbyt. Zvážili jsme
s manželem všechna pro a proti a nemůžeme třetí dítě utáhnout...“
Naprosto klasická situace, pomyslela jsem si, a sklouzla očima na
další řádky e-mailu, který v noci dorazil do naší poradny. „Prosila bych
vás o radu, jaké jsou moje možnosti
ohledně interrupce... Děkuji...“ Moje
prsty se rozeběhly po klávesnici, aby
se pokusily pomoci...
Za několik dnů dorazila odpověď:
„Nikomu jinému než svému muži
jsem o své situaci nemohla říct... Gynekoložka těhotenství potvrdila. Nechala jsem si napsat žádost o interrupci, do pátku se mám rozhodnout...

Bojovala jsem s pocitem, že vlastně
nevím, co chci – na jednu stranu bych
si miminko chtěla nechat, nějak bychom to zvládli, ale na druhou stranu
jsem přemýšlela, jak to bude dál...
Máme malý podkrovní byt 3+1,
u rodičů, kde bydlí ještě 22letá sestra
a 24letý bratr, společný vchod... Kam
všechny děti do budoucna poskládám? Zaopatříme je tak, jak si s manželem představujeme?

A já tolik potřebovala
jeho pomoc, slyšet:
Zvládneme to!
Při úvaze, že bych měla podstoupit potrat, se mi okamžitě nahrnuly
slzy do očí. Manžel však neviděl jiné
východisko, prý mi do toho už mluvit
nebude, mám se rozhodnout sama, ale
nedokáže si představit, jak to všechno
bude dál. Většina prarodičů jsou rádi,
když mohou svoje vnoučata pohlídat,
u nás je to ale trošku jinak... V noci
nemůžu spát. Několikrát už jsem byla

rozhodnutá interrupci podstoupit, ale
vím, že bych to nezvládla.
Včera večer jsme měli s manželem
na toto téma rozhovor. Opět řekl, že
je pro umělé přerušení, ale bude respektovat, když se rozhodnu jinak.
Prý ale neví, jak to bude dál. Psychicky byl na dně jako já. Nikdo jsme to
nečekal. A já tolik potřebovala jeho
pomoc, slyšet: Zvládneme to! Usínala
jsem s tím, že zavolám do nemocnice
a objednám se...
Ráno bylo ale úplně jiné! Miminko si necháme, nějak to zvládneme,
konstatoval manžel. Jsem šťastná!
Naučíme se to nějak skloubit, nějak bude. Najednou je mi to jasné:
Přece nevezmu život bezbrannému
človíčkovi jenom kvůli věcem, které
dnes vypadají neřešitelné! Nikdy bych
si to neodpustila. Myslet na svoje pohodlí je sobeckost, problémy jsou tu
přece od toho, aby se řešily... Děkuji...
Ráda se ozvu, jestli je to kluk nebo
holčička. M...“
z poradny Aqua vitae

Čekáte-li nečekaně dítě
tel.: 800 108 000

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.

