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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4 / 2008

Informační oběžník občanského sdružení Hnutí Pro život ČR

Za dva měsíce téměř
dvacet tisíc podpisů

Čekáte-li nečekaně dítě
volejte 800 108 000

se mlčí o potížích důchodového systému, zdravotnictví a že eutanazie je
nejlevnější formou „péče“. Pomozte
nám probudit společnost a získat dokonce roku ještě další podpisy – za
rok už může být pozdě.
www.eutanazie.cz
Foto: Anton Frič

Od začátku října se pod petici
proti eutanazii a požadující právo na
život každého z nás podepsalo téměř
dvacet tisíc občanů. Mezitím se ČSSD
nechala slyšet, že bude usilovat o postupnou legalizaci eutanazie. Zatím
se mluví jen o svobodě volby a cudně
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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,
předpokládali jsme, že před Vánocemi nastane uklidnění a spíše
bude čas rekapitulovat a ohlížet se na
to, co se podařilo, ale nestalo se tak.
Místo toho začali představitelé
ČSSD veřejně mluvit o podpoře eutanazie, Poslanecká sněmovna snížila věk pro pohlavní styk na 14 let
kvůli několika delikventům, což
udělá z naší země rejdiště pederastů, v OSN se snaží zneužít 60tileté
výročí deklarace Základních lidských práv a svobod k nalezení práva na potrat.
Nejhorší zpráva však přišla z vlády, která schválila vedle některých
pozitivních změn zároveň rozšíření umělých potratů pro cizinky ze
zemí EU. Vzhledem k tomu, že pro
tento zákon hlasovali i politici volení právě kvůli křesťanských hodnotám, kterými se zaštiťují, přineslo to
u mnohých rozčarování.
O vánocích slavíme narození
Krista. Je dobré si připomenout,
že Pontius Pilát riskoval vzpouru,
kariéru a případně i život – a tak
„musel“ obětovat nevinného. I naši
politici „museli“ kvůli EU a své kariéře obětovat životy nevinných dětí
před narozením. Kéž bychom si na
ně vzpomněli, když se většina bude
na Štědrý den utápět v sentimentu.
Nebyl jen Herodes a Pilát. To samé
se děje za lhostejného mlčení většiny
i dnes. Kéž bychom politikům vyprosili nejen statečnost, ale i moudrost,
aby si připomínali, že čím vyšší úřad
byl komu svěřen, tím větší zodpovědnost má a tím větší odměna nebo
naopak trest ho na věčnosti čeká.
Požehnané vánoční svátky!
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ČSSD chce prosadit
eutanazii
Paragrafy umožňující beztrestnou eutanazii byly vypouštěny ze schváleného trestního
zákoníku. Ovšem podle Hospodářských novin ČSSD již avizovala, že připravuje návrh zákona,
který by snížil tresty za eutanazii
– zabití pacienta tzv. na žádost.
Sociální demokraté původně prosazovali návrh, který by
umožnil eutanazii zcela beztrestnou. Avšak vzhledem k tomu, že
by takováto novela zřejmě neprošla, chtějí jít cestou postupného
snižování trestů. Právní expert
ČSSD Jeroným Tejc uvedl, že sociální demokraté předloží novelu
trestního zákona, která eutanazii
podpoří. Ohroženi tak budou
především staří občané, kterých
se eutanazie vzhledem k jejich
zdravotnímu stavu týká.
Eutanazie je chápána jako
přímé zabití pacienta na základě
jeho žádosti a nikoli např. odmítnutí léčby. V podstatě se jedná
o vraždu a dnes je na ni tak i právem nahlíženo. Důvod pro legalizaci eutanazie není. Politici se
však stále častěji obávají o hroutící se důchodový systém.
Hospodářské noviny, HPŽ ČR

Petici proti eutanazii
a za obnovu ústavního
práva na život podpořilo
od začátku října
téměř dvacet tisíc lidí.
K petici je možné se
do konce prosince
připojit prostřednictvím
internetu na adrese
www.eutanazie.cz
nebo požádat na adrese
redakce o zaslání
petičních archů.

Křesťanští demokraté
podpořili rozšíření potratů
Na zasedání vlády 19. 11. 2008
se Jiří Čunek (předseda KDU-ČSL)
vzdal práva veta a lidovci tak podpořili návrh zákona z dílny liberální
části ODS, který umožní umělé potraty cizinkám ze zemí EU. Přímým
důsledkem tohoto kroku bude smrt
velkého počtu dětí před jejich narozením.
Podle informací, které má HPŽ ČR
k dispozici, nebyl v této tak závažné
otázce vypracován ani zveřejněn ze
strany Ministerstva zdravotnictví ani
ze strany KDU-ČSL žádný oficiální
právní rozbor, podle kterého by měla
Česká republika povinnost rozšířit
umělé potraty. KDU-ČSL odsouhlasila rozšíření potratů pouze na základě postoje Ministerstva zdravotnictví
a Legislativní rady vlády. Nepochopitelná je v této souvislosti nedávno
přijatá tzv. Pražská deklarace, jejímž
autorem je předseda Legislativní rady
vlády Cyril Svoboda a která měla za
úkol uklidnit Irsko, že „hodnotově
podmíněná řešení citlivých otázek
jako je euthanasie, interrupce apod.,
zůstávají plně v kompetenci členských států“.
Vzhledem k tomu, že znění návrhu
zákona nebylo zveřejněno, není jasné,
které další sporné body návrhu Zákona o specifických zdravotních službách prošly a které ne. Hnutí Pro život ČR, Česká biskupská konference
a další subjekty upozorňovaly například na umělé oplození svobodným
ženám, rizika incestů v souvislosti
s umělým oplozením, omezení rodičovských práv v souvislosti s potraty,
sterilizace a další. Předseda KDUČSL Jiří Čunek pro Právo uvedl, že
„faktem je, že jsou tam jen drobné
věci, a ty se dořeší“.
Protože KDU-ČSL umožnila
koalici postoupení Zákona o specifických zdravotních službách Poslanecké sněmovně a nepoužila právo
veta, nepomůže vyjádřené zděšení
některých poslanců klubu KDU-ČSL (např. Michaely Šojdrové) a jejich
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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.

hlasování proti návrhu zákona, protože jejich hlasy budou u tohoto zákona ochotně doplněny z řad levicové
ČSSD a KSČM. Jedinou rozumnou
možností je zákon stáhnout a nebo
v případě neochoty koaličních partnerů opustit koalici.
Vzhledem ke kvalitní zdravotní
péči a velmi malé ceně za usmrcení
dítěte před narozením oproti cenám
v zahraničí se Česká republika nutně
stane popravčím místem pro nesmírné
množství dětí z Polska, Německa, Velké Británie a z dalších zemí západní Evropy. Stane se tak kvůli aktivnímu souhlasu křesťanských demokratů. Umělé
potraty byly v Československu zavedeny v roce 1957 na pokyn Sovětského
svazu ministrem zdravotnictví Josefem
Plojharem (ČSL). Od té doby bylo v naší
zemi před narozením chirurgicky zabito více jak tři milióny dětí.
Poslanecký klub KDU-ČSL po hlasování vlády požádal Jiřího Čunka, aby
koaličně dohodl zpětvzetí návrhu zákona o specifických zdravotních službách
ještě před zahájením legislativního projednávání v PS PČR. Ministry za KDUČSL žádá, aby návrh poslaneckého klubu ve vládě podpořili.
HPŽ ČR, Právo, KDU-ČSL
Uruguayský prezident
vetoval potratový zákon
14. listopadu 2008 vetoval uruguayský prezident Tabaré Vazquez
zákon o potratech. Zákon schválil
tamní parlament, který má nyní třicet
dní na svolání plenárního shromáž-

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

prosinec 2008

dění obou komor, aby přehlasoval
prezidentovo veto. Na přehlasování
je zapotřebí šedesátiprocentní většina parlamentu. Podle pozorovatelů se
takový počet stěží najde.
Prezident Vazquez, lékař z povolání, již v roce 2005 prohlásil, že „Sexuální a reprodukční zákon“ neschválí.
Podle tohoto zákona by ženě, která
má v Urugayi trvalé bydliště, mohl
být proveden umělý potrat během
prvních dvanáct týdnů těhotenství.
SGC

Trestní zákoník schválen
Sněmovnou
Poslanecká sněmovna schválila
v listopadu novou podobu trestního
zákoníku. Na základě tlaku KDU-ČSL koalice vypustila paragrafy umožňující beztrestnou eutanazii. Byla
však částečně legalizována prostituce
a drogy byly rozděleny na lehké a tvrdé. Návrh Zelených na úplnou legalizaci drog byl zamítnut.
Poslanci všech parlamentních
stran podpořili snížení věku pro
trestní odpovědnost (i beztrestnost
pohlavního styku) na 14 let. Kvůli několika delikventům tak došlo ke zbavení právní ochrany dětí před jejich
zneužíváním pedofily (pederasty).
Návrh na přejmenování „přerušení těhotenství“ na „ukončení těhotenství“ neprošel o pouhý jeden hlas.
Prudce tak stoupl počet poslanců,
kteří postupně přestávají ideologicky
lpět na tomto pseudoprávu s jeho rétorikou.
Přehledy hlasování jsou k dispozici na adrese http://zakony.prolife.cz.
Zákon jde nyní do Senátu.
HPŽ ČR
Prosíme, všechny, kteří by se chtěli
angažovat v politickém životě
na celostátní úrovni a chtěli by
pomoci při formulování a později
i s prosazováním politiky ochrany
lidského
života,
podpory
manželství a ochrany a rozvoje
rodin, aby nám napsali na e-mail
info@prolife.cz.
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Zveme vás na...
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. Přihlaste se co nejdříve, nejpozději do
1. 2. 2009 na adrese info@prolife.cz. Informace o poutním místě jsou na
adrese http://mariahilf.hyperlink.cz.
28. 3. 2009 Praha – Pochod pro život
Prosíme, rezervujte si sobotu 28. 3. 2009 a přijeďte i se svými
přáteli a známými. Když dobří mlčí, zlo vytrvale roste.

Tragické postoje
prezidenta Baracka Obamy
Americkým prezidentem
se stal demokratický
kandidát Barack Obama.
Podívejme se, jak on sám
nahlíží některá etická témata.
Postoje jsou zpracovány
z veřejně dostupných projevů
nového prezidenta USA.
Potraty a infanticida
• George Bush zakázal tzv. potraty
částečným porodem. To je praxe,
při níž je zabito dítě během uměle urychleného porodu, ve chvíli,
když už má nožičky venku z těla
matky (ano, před porodem se musí
otočit, kdyby omylem nejprve vyšla
hlava, dítě by se zabít nesmělo; matka je přitom samozřejmě utlumena,
jinak by to nesnesla). Obama je chce
povolit a to co nejdříve. V senátu
státu Illinois vystupoval proti omezení potratů částečným porodem,
přestože si je přálo i mnoho jinak
propotratových legislativců. V USA
je dnes proti této nanejvýš barbarské praxi 70 % veřejnosti.
• Lékaři by podle Obamy neměli být
nuceni poskytnout lékařskou péči

dětem, které omylem přežijí pokus
o potrat.
• V roce 2007 řekl na setkání propotratové organizace Planned Parenthood (která Obamu silně podporuje),
doslova: „První věc, kterou udělám
jako prezident, bude podpis Zákona
o svobodě volby (Freedom of Choice
Act)“. FOCA je federální zákon, který
má zrušit všechna omezení potratů
na úrovni jednotlivých států. Od rozsudku Roe vs. Wade z roku 1973 je
potrat v USA federálním občanským
právem, jednotlivé státy jej nemohou
zakázat, ale mohou jej omezit či nějak
regulovat. Například mohou požadovat rodičovský souhlas v případě, že
o potrat žádá nezletilá matka. Mnoho takových státních zákonů v praxi platí. FOCA to všechno zakáže,
zcela vyjme potraty z kompetence
jednotlivých států. Obama chce, aby
tento zákon zároveň zavedl federální financování potratů a zrušil právo lékařů odmítnout provést potrat.
FOCA chtěl prosadit už Clinton, ale
neměl k tomu podporu parlamentu.
Obama ji patrně mít bude, navíc chce
FOCA v radikálnější verzi.
pokračování na str. 8
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Hnutí Pro život ČR důrazně protestuje proti záměru vlády, která jednomyslně schválila rozšíření umělých
potratů pro cizinky ze zemí Evropské
unie. Toto rozšíření je součástí návrhu zákona o specifických zdravotních
službách.
Umělý potrat vždy byl a je úmyslným usmrcením nevinné lidské
bytosti. Toto jednání je za jiných
okolností běžně označováno termínem vražda. V tomto případě navíc
dochází k zabíjení dítěte velmi krutou formou (www.potrat.cz). Umělé
potraty jsou zároveň hrubým násilím
na ženách, které jsou k tomuto násilnému činu na svém dítěti zpravidla
donuceny svým nejbližším okolím
nebo zaměstnavateli, a to jednáním
často hraničícím s vydíráním. Po celý
zbytek života pak mnohé ženy procházejí utrpením za rozhodnutí, které jim bylo vnuceno.
Hnutí Pro život ČR varuje, že
v případě přijetí zákona o specifických zdravotních službách v navrženém znění dojde u nás k prudkému
nárůstu umělých potratů. Vzhledem
k relativně malé ceně za usmrcení dítěte před narozením a kvalitní následné zdravotní péči se Česká republika
stane popravčím místem pro tisíce
dětí z Polska, Německa, Velké Británie a z dalších zemí západní Evropy.
Politici, kteří nyní hlasují pro zákony umožňující lukrativní potratovou turistiku, se těžce proviňují proti
jednotlivcům i celé společnosti a krev
nevinných zůstává na jejich rukou. Již
Norimberský proces s politiky, vojáky a lékaři ukázal, že nikdo, tedy ani
Evropská unie nemůže nikoho zmocnit k jednání proti lidské přirozenosti
(základním lidským právům). Proto
legislativa Evropské unie nebo našeho státu, která umožňuje či požaduje
zabít nevinnou lidskou bytost, není
závazná a nemá moc zprostit viny za
spáchaný zločin.

Foto: www.stopgenocide.cz

Protest proti rozšíření umělých potratů

Hnutí Pro život ČR připomíná, že
zvláště povoláni k aktivnímu rozlišování dobra a zla jsou věřící. Mají
proto povinnost odepřít podporu
těm politikům, kteří veřejně podporují zákony útočící proti životu a ničí
jak jedince tak i společnost – alespoň
do doby, než svého jednání veřejně
litují a usilují o napravení způsobeného zla. Podobně i pro ostatní lidi
dobré vůle není z morálního hlediska ospravedlnitelné volit a podporovat tyto politiky, neboť ochrana
lidského života vyplývá ze zdravého
rozumu a přirozeného citu.
Hnutí Pro život ČR vítá usnese-

ní poslaneckého klubu KDU-ČSL,
ve kterém se žádá zpětvzetí návrhu
zákona o specifických zdravotních
službách ještě před zahájením legislativního projednávání v Poslanecké
sněmovně PČR.
Hnutí Pro život ČR apeluje na
všechny lidi dobré vůle, politiky
a představitele náboženského a společenského života, aby se postavili na
stranu života a nerozšiřovali platnou
potratovou legislativu. Místo toho ať
hledají příležitosti k podání pomocné
ruky ženám, které o usmrcení vlastního dítěte uvažují.
http://prolife.cz

Návrh zákona byl vládou jednomyslně schválen
dne 19. 11. 2008. Jednání vlády se účastnili:
Ing. Mirek Topolánek (ODS), předseda vlády České republiky
Jiří Čunek (KDU-ČSL), 1. místopředseda vlády, ministr pro místní rozvoj
RNDr. Martin Bursík (SZ), místopředseda vlády a ministr životního prostředí
RNDr. Petr Nečas (ODS), místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Karel Schwarzenberg (SZ), ministr zahraničních věcí
JUDr. Vlasta Parkanová (KDU-ČSL), ministryně obrany
Ing. Martin Říman (ODS), ministr průmyslu a obchodu
MUDr. Tomáš Julínek (ODS), ministr zdravotnictví
JUDr. Jiří Pospíšil (ODS), ministr spravedlnosti
Ing. Miroslav Kalousek (KDU-ČSL), ministr financí
Mgr. Ondřej Liška (SZ), ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Aleš Řebíček (ODS), ministr dopravy
Mgr. Václav Jehlička (KDU-ČSL), ministr kultury
Ministr JUDr. Cyril Svoboda (KDU-ČSL) se zasedání vlády neúčastnil, avšak
jako předseda Legislativní rady vlády připravil a doporučil znění návrhu na
rozšíření umělých potratů, které bylo nakonec vládou jednomyslně přijato.
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Předseda Legislativní rady vlády
ministr JUDr. Cyril Svoboda požádal
Hnutí Pro život ČR, aby zveřejnilo
jeho stanovisko ke zprávě HPŽ ČR
(str. 2), kterou se cítí poškozen. Aby se
předešlo nedorozumění, HPŽ ČR ministra Cyrila Svobodu požádalo, zda
by jeho odpověď zahrnovala také odpovědi na otázky, které by vysvětlily
jeho osobní odpovědnost za schválení
návrhu zákona obsahujícího rozšíření
umělých potratů, a to i přes to, že na
jednání byl pouze zastupován a osobně se ho neúčastnil.
Stanovisko a odpověď ministra
Cyrila Svobody jsou zveřejněny v nezkráceném znění.
Stanovisko JUDr. Cyrila
Svobody k zákonu
o specifických
zdravotnických službách:
K návrhu zákona o specifických
zdravotnických službách byla z mé
iniciativy 28. března 2008 svolána
etická komise. Při jednání této komise
byly stanoveny podmínky, po jejichž
splnění ze strany Ministerstva zdravotnictví mohou pro zákon hlasovat
i členové KDU-ČSL. Etická komise vycházela z principu, že pokud se jedná
o zpřísnění současného stavu a tudíž
k omezení počtu umělých ukončení
těhotenství, je pro křesťany přijatelné
takový návrh podpořit.
Celostátní výbor KDU-ČSL dne
7. listopadu 2008 konstatoval, že současný návrh zákona o specifických
zdravotních službách je z etických
důvodů nepřijatelný, že požadavky
KDU-ČSL nebyly akceptovány a zapracovány do návrhu zákona. K tiskové zprávě o tomto usnesení jsem připojil následující prohlášení: „Křesťanští
demokraté vždy hájí princip ochrany
života, své námitky jsme předali již 28.
března tohoto roku. Nemůžeme podpořit jakýkoli liberální návrh, který
zasahuje do citlivých otázek ochrany

Foto: prolife.cz

Stanovisko ministra Cyrila Svobody

Ceny za umělé potraty ve Velké Britanii se pohybují mezi 500 až 1690£ (15 tisíc až 50 tisíc Kč) podle stáří dítěte. Cena za potrat
v České republice i s low-cost letenkou je oproti tomu směšně nízká. To se týká i ostatních západních zemí. V Polsku žije 50 miliónů
lidí a levný potrat v České republice se pro ně stane velkým pokušením. Pokud vládní návrh zákona projde, je zvýšení potratů v naší
zemi o desítky tisíc reálnou hrozbou, kde za každým jedním číslem je tragédie mrtvého dítěte a zraněné matky.

života od početí do smrti.“
Na jednání vlády, která o zákonu
o specifických zdravotnických službách
jednala, jsem nemohl být přítomen
z důvodu dlouho dopředu plánované
zahraniční cesty. Kdybych na zasedání vlády byl, hlasoval bych v souladu s usnesením Celostátního výboru
KDU-ČSL proti tomuto zákonu.
Pro zákon o specifických zdravotnických službách jsem tedy nehlasoval
a pokud nedojde ke splnění všech požadavků KDU-ČSL, budu v Poslanecké sněmovně hlasovat proti němu.
Vážené Hnutí pro život,
obdržel jsem Vaše otázky. Odpovědi na většinu z nich jsou k dispozici z veřejně přístupných a známých
zdrojů. Na zbylé otázky odpovídá mé
osobní stanovisko, které Vám zasílám
a které je také k dispozici na internetových stránkách KDU-ČSL.
Pro Vaši informaci: Irsko nemůže
být nikým nuceno, aby změnilo svůj
přístup k potratům. Pokud však tento
přístup samo změní, musí se chovat
k občanům EU stejně jako ke svým občanům.

Legislativní rada vlády jako poradní orgán Vlády ČR se zabývá pouze
právní stránkou navrhovaných zákonů; neřeší tudíž zda je zákon dobrý
nebo špatný. Stanovisko Legislativní
rady vlády k zákonu o specifických
zdravotnických službách bylo negativní, ale i tak upozorňovalo pouze na
právní stránku věci ve vztahu k závazkům České republiky. Mé osobní stanovisko jsem uvedl ve známost dostatečně a nyní je znáte i Vy.
Cyril Svoboda
Otázky HPŽ ČR zaslané
asistentovi ministra
Cyrila Svobody:
Pan ministr ve svém stanovisku
doporučuje zamítnutí zákona a jeho
přepracování ve znění, které navrhuje (tedy rozšíření potratů na občanky
zemí EU). Hlasoval by pan ministr
proti zákonu, když vláda nakonec zákon schválila ve znění, které sám pan
ministr navrhoval? (viz. usnesení vlády č. 1440)
Když pan ministr věděl o údajné nutnosti umožnit umělé potraty
občankám zemí EU, proč nezveřej-
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nil právní stanovisko s dostatečným
předstihem a neumožnil tak otevřenou odbornou diskusi na toto téma?
Proč nechával KDU-ČSL v nejistotě
v tomto bodě?
Podle interních informací zástupce pana ministra náměstek Jiří Stodůlka na jednání prosazoval rozšíření
umělých potratů pro občanky zemí
EU ve znění navrženém panem ministrem. Jednal tak z pověření pana
ministra, nebo byl pověřen, aby sděV demokratickém systému, kde se
zákony přijímají na základě souhlasu většiny, může být ve svědomí
jednotlivců, kteří vykonávají vládu,
oslabeno vědomí osobní zodpovědnosti. Ale tu nikdy nikdo nesmí
odložit, a už vůbec ne ten, komu
byla svěřena moc vynášet zákony
nebo zásadně rozhodovat. Každý
má osobní závazek zodpovědnosti
vůči Bohu i svému svědomí a celé
společnosti, a to především při
rozhodnutích, která by snad mohla
být v rozporu se společným dobrem. [...] Znovu opakujeme: norma, která porušuje přirozený zákon, týkající se života jakéhokoliv
nevinného člověka, je nespravedlivá, a proto nemůže mít platnost
zákona. Proto znovu zdůrazňujeme naši výzvu ke všem politikům,
aby nevyhlašovali zákony, které
nedbají na důstojnost lidské osoby
a tím ohrožují základy samotného
občanského soužití.
Evangelium Vitae
Encyklika Jana Pavla II. o životě,
který je nedotknutelné dobro

lil, že by pan ministr hlasoval proti?
Z veřejného vyjádření předsedy
KDU-ČSL Jiřího Čunka vyplývá, že
pro něj informace zprostředkované
panem náměstkem Stodůlkou byly
tak zásadní, že jako poslední změnil
své stanovisko a rozšíření umělých
potratů podpořil ve znění navrhované panem ministrem. Je toto vyjádření pana předsedy Jiřího Čunka
chybné?
Když pan ministr věděl, že EU se
dívá na umělé potraty, eutanazii atd.
jako na poskytování služeb a tudíž legislativa EU se těchto otázek dotýká,
proč v Pražské deklaraci tvrdí opak
(zdůrazňuje suverenitu členských
zemí) a získal pro toto stanovisko
usnesení celé KDU-ČSL?
Když nyní pan ministr ví, že legislativa EU se dotýká umělých potratů a dalších eticky citlivých oblastí,
bude se snažit o zprostředkování této
informace Irsku? Bude pan ministr
iniciovat jednání KDU-ČSL, které
by uvedlo na pravou míru stanovisko
KDU-ČSL k EU a k citlivým etickým
tématům v duchu stanoviska, které
pan ministr podepsal jako předseda
Legislativní rady vlády?
Neobává se pan ministr, že všem
ministrům, kteří hlasovali pro zákon rozšiřující umělé potraty a jsou
katolického vyznání (bez ohledu na
stranickou příslušnost), bude biskupy odmítnuto podávání eucharistie
podobně, jak se to stalo řadě politiků
v zahraničí?
Možná obecněji formulováno: Jsou
závazky vůči EU podle pana ministra
tak důležité, že by odsouhlasil i při-
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...proč nezveřejnil
právní stanovisko
s dostatečným
předstihem
a neumožnil tak
otevřenou odbornou
diskusi na toto
téma? Proč nechával
KDU-ČSL v nejistotě
v tomto bodě?
jetí takové legislativy, která by byla
v rozporu s přirozeností (základními
lidskými právy) a doporučil přizpůsobení se anebo by vystavil naši zemi
sankcím? Pokud ne, proč doporučil
rozšířit potratovou legislativu? (Je to
variace na téma: „Sluší se poslouchat
více lidi nebo Boha?“ nebo „Norimberský proces, který zdůraznil, že nemravné zákony nesnímají vinu podřízených subjektů“).
Všechny otázky, včetně zodpovězených
a zde vynechaných jsou k dispozici na
http://prolife.cz.

Odkazy
Původní zpráva HPŽ ČR ze dne 22. 11. 2008
[http://prolife.cz/?a=71&id=528]
Zápis z jednání Legislativní rady vlády –
2. Návrh zákona o specifických zdravotních
službách (předkladatel: ministr zdravotnictví
MUDr. Tomáš Julínek, MBA). - Legislativní rada
vlády projednala předložený návrh a doporučuje
vládě schválit předložený návrh zákona ve
smyslu připomínek obsažených v návrhu
stanoviska Legislativní rady vlády, zpravodajské
zprávy a Legislativní radou vlády přijatých
připomínek, uplatněných na jednání Legislativní
rady vlády. [http://www.vlada.cz/scripts/detail.
php?id=43262]
Vlastní text připomínek a usnesení
Legislativní rady vlády k textu zákona
o specifických zdravotních službách podepsaný
předsedou Cyrilem Svobodou Č. j.: 1504/08
ze dne 3. 11. 2008 [http://prolife.cz/
download/2008-stanoviskoLRV-specsluzby.doc]
Usnesení vlády č. 1440 ze dne 19. 11.
2008 – ...schvaluje návrh zákona o specifických
zdravotních službách, s úpravami podle
připomínek obsažených ve stanovisku Legislativní
rady vlády a upravený podle dodatku k návrhu
zákona s tím, že bude právní úprava umělého
ukončení těhotenství navržena ve variantě 1
[http://kormoran.vlada.cz]
Protest HPŽ ČR proti rozšíření umělých potratů
[http://prolife.cz/?a=72&id=529]
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V současné době probíhá jednání
ohledně nových zákonů týkajících se
zdravotních služeb. Celostátní výbor
KDU-ČSL 6. listopadu 2008 konstatoval, že současný návrh zákona
o specifických zdravotních službách
je z etických důvodů nepřijatelný
a vyzval své ministry, aby jeho současnou podobu nepodpořili.i Jedná se
především o otázky ochrany života od
početí do přirozené smrti. Formulace
zákona umožňuje tzv. potratovou turistiku do České republiky, přičemž
na jednání 11. listopadu 2008 mezi
ministrem zdravotnictví Tomášem
Julínkem a předsedou KDU-ČSL Jiřím Čunkem tento uvedl, že ani právo EU k něčemu takovému Českou
republiku nenutí. Na zasedání vlády
19. listopadu 2008 však Jiří Čunek hlasoval pro zdravotnické zákony, aniž
byly vyřešeny všechny připomínky
KDU-ČSL. V rozhovoru uvedl, že tak
učinil proto, že si to přál premiér Topolánek i ministr Julínek. Podle něj
se jedná jen o drobné věci. Hlasoval
i pro zákon, který má umožnit ženám
z EU potraty v ČR. Uvedl, že podle
Legislativní rady vlády to nemůžeme
udělat jinak.ii Přitom však KDU-ČSL
již dříve vyhlásila tzv. Pražskou deklaraci, ve které se mimo jiné uvádí:
„Rodinné právo zůstává ve výlučné
pravomoci členských států; ani pro
budoucnost nepočítáme s jeho unifikací. Hodnotově podmíněná řešení citlivých otázek jako je euthana-

Hodnotově
podmíněná řešení
citlivých otázek
jako je euthanasie,
interrupce apod.,
zůstávají plně
v kompetenci
členských států.

Foto: Flickr

Více se sluší poslouchat Boha než lidí...

Pompeje – město známé svou všudypřítomnou nemravností, zničené roku 79 po Kristu výbuchem Vesuvu

sie, interrupce apod., zůstávají plně
v kompetenci členských států.“ iii
Z uvedeného se zdá, že KDU-ČSL
nemá jasno, co EU požaduje od svých
členských států v oblasti potratového
zákonodárství. Vzhledem k tomu,
že současná právní úprava nebyla ze
strany EU napadená, lze mít za to, že
není s právem Evropské unie v rozporu. Je to však ještě horší. Na jedné
straně KDU-ČSL ve své Pražské deklaraci, která byla vyvolána odmítnutím Lisabonské smlouvy v referendu v Irsku, ujišťuje Iry, že EU nemá
s potraty nic společného; na druhé
přistupuje na rozšíření dostupnosti
potratů s argumentem, že to vyžaduje právo EU. KDU-ČSL je tedy buďto
nevědomá právních otázek ohledně
potratů v souvislosti s členstvím v EU
nebo velice pokrytecká. V prvním
případě si však měla vyžádat a publikovat právní rozbor této problematiky a požadovat na ministru Julínkovi,
aby jí předložil dokument, ze kterého
vyplývá, že na základě práva EU má
ČR povinnost provádět potraty občankám jednotlivých států EU.

Bude-li zákon v takové podobě
schválen, dojde patrně k nárůstu potratů cizinek ze zemí EU, které mají
přísnější potratovou legislativu (např.
Polsko či Irsko). Spoluviníkem na tom
budou i někteří politici KDU-ČSL.
Doufejme, že ne všichni. Poslankyně
KDU-ČSL Michaela Šojdrová se již vyjádřila, že zákon, který obsahuje ustanovení o potratech, v žádném případě
nepodpoří. V rozhovoru pro Lidové
noviny uvedla: „Nedovedu si představit, že KDU-ČSL je členem vlády, která takovýto zákon posílá do sněmovny. To říkám s plnou zodpovědností.
Velmi mě mrzí, že je to vůbec možné.
Návrh rozšiřuje možnosti interrupcí
a v podstatě zasahuje do práva sousedních zemí. Jestliže v nich není právo jít
na interrupci, vytváříme konkurenční
liberálnější legislativní prostředí. Žádná Evropská unie nás k tomu nenutila,
je to naše rozhodnutí.“iv
Pro křesťanského politika by však
mělo být samozřejmostí, že nejvyšším
zákonodárcem je náš Stvořitel a Pán
a nikoliv tedy, mnohdy ani nikým
nevolená grémia, komise či komisaři

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.

komentáře

strana 8

EU. Ví také, že zákony, které se protiví Božímu zákonu, není dovoleno
žádným způsobem schvalovat ani je
zachovávat, protože více se sluší poslouchat Boha než lidí (Sk 4,19). Kompromisy v politice jsou možné, někdy
nutné, ale musejí se týkat věcí, které
neodporují Božímu zákonu, jako je
v tomto případě problematika tzv.
regulačních poplatků nebo různých
technických vymezení zdravotnických služeb apod. Sv. Tomáš Akvinský ve své Theologické summě (I-II q.
95 a. 2 co.) vysvětluje: „Každý zákon
lidmi ustanovený natolik má z pojmu
zákona, nakolik se odvozuje z přirozeného zákona. Jestliže však v něčem
nesouhlasí s přirozeným zákonem, již
nebude zákonem, nýbrž porušením
zákona.“ Politik, který podle toho nepokračování ze str. 2

• Obama chce, aby potraty prováděly
všechny nemocnice a gynekologické ambulance, včetně katolických.
• Obama řekl, že nebude jmenovat
žádného soudce, který nesouhlasí
s rozsudkem Roe vs. Wade, který byl
velmi hrubou dezinterpretací a deformací federální ústavy a deklaroval, že
potrat je federální občanské právo.
• Obama nazývá nechtěné dítě „trestem“ pro matku.
• Obama řekl, že sníží federální dotace centrům pro krizová těhotenství.
• Obama chce obnovit americké financování potratů v rozvojových
zemích, které zavedl Clinton a zrušil Bush. Populační fond OSN, který
chce Obama financovat, sponzoruje mimo jiné nucené potraty v Číně
v rámci tzv. “politiky jednoho dítěte”.
• Obama chce prosazovat potrat jako
lidské právo na jednáních OSN.
Eutanazie
• Obama chce najít cestu, jak legalizovat eutanazii nebo alespoň asistovanou sebevraždu na federální úrovni.
• Když měla zemřít těžce postižená, ale
myslící a komunikující Terri Schiavo,
Kongres odhlasoval zákon (a hlaso-

jedná, není křesťanským politikem,
a politická strana, která je nebo bude
ovládnuta takovými politiky, není již
křesťanská. Pak by ovšem bylo lépe,
aby ono „K“ jako „Křesťanská“ bylo
z názvu KDU-ČSL vypuštěno, aby
lidé nebyli aspoň klamáni. Doufejme, že ve vedení KDU-ČSL převládne
křesťanské smýšlení a osobní odvaha
a ne touha podílet se na moci a být
přijatelný pro Boha i přirozené mravnosti vzdálenou současnou společnost. Zdá se však, že v něm potřebná
reflexe neproběhla i přes Otevřený
dopis Hnutí Pro život ČR Celostátní
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konferenci KDU-ČSL k problematice
zdravotnictví z června 2008.v Bylo
by dobré, kdyby naši biskupové, podobně jak tak učinili i někteří američtí biskupové, veřejně vyhlásili, že
ti katolíci, kteří schvalují potraty, se
dopouštějí těžkého hříchu a nemohou tudíž, aniž by činili pokání a dostalo se jim svátostného rozhřešení,
přistupovat ke svátostem a jmenovitě
uvedli některé takové politiky a dali
svým diecézním kněžím příkaz, aby
jim jako veřejným hříšníkům odmítli
udělit svátosti.
Michal Kretschmer

Nový Hlas č. 11/2008
http://www.kdu-csl.cz/default.asp?page=311&idr=133&IDCl=25803
iii.
http://www.kdu.cz/videa/Media_25665_2008_11_7_14_51_50.rtf
IV.
http://www.kdu-csl.cz/default.asp?page=311&idr=132&IDCl=25793
v.
http://www.prolife.cz/?a=71&id=505
i.

ii.

valo pro něj mnoho demokratických
poslanců), že nesmí být zabita (ačkoliv pak stejně byla kvůli rozhodnutí
soudu). Obama řekl, že tohoto hlasování Kongresu hluboce lituje.
Manželství homosexuálů
• Obama je chce legalizovat na federální úrovni a prohlásit za občanské
právo. Do těchto voleb mělo deset
amerických států ve svých ústavách
dodatky definující manželství jako
svazek muže a ženy. V referendech
o těchto volbách k nim přibyly další
tři státy, které zakázaly gay sňatky
a jeden stát zakázal adopce dětí homosexuály. Obama chce tuto jejich
legislativu zrušit.
Soudci jmenovaní prezidentem
• Obama říká, že federální soudce by
měl být advokátem chudých a utlačovaných a hlasovat podle toho, „co
má v srdci”.
• Obama nebude jmenovat žádného
soudce, který nesouhlasí s Roe vs.
Wade (viz Potraty).
• Obama se domnívá, že soudci musí
interpretovat zákony k lepšímu a federální soudci musí svými rozhodnutími zlepšovat legislativu.

Školství
• Obama říká, že je „správná věc“ zavést sexuální výchovu v mateřských
školkách.
• Ačkoliv Obamovy děti chodí do
soukromých škol a mnoho demokratů a učitelů podporuje zavedení
kupónů, které umožní věnovat část
státní dotace soukromé škole a tak
usnadní volbu školy i chudším lidem, Obama to odmítá.
• Chce školství více sjednotit a negativně se vyjádřil o domácím vzdělávání.
Svoboda slova
• Obama chce prosadit tzv. Fairness
doctrine, která stanoví pravidla,
jichž se musí držet novináři, pokud
jde o používaný politicky korektní
jazyk, nediskriminační informování o menšinách apod.
Embryonální kmenové buňky
• Jedním z prvních Obamových kroků
v úřadě má být odstranění omezení,
které Bush uvalil na výzkum embryonálních kmenových buněk. Bush
jej dovolil, ale pouze pro embrya již
zmrazená a bez šance na narození.
z veřejných projevů
zpracoval David Petrla
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Humanae Vitae – znamení odporu

Celý svět, včetně věřících, očekával,
že papež uzná „pilulku“ jako přijatelný
způsob regulace početí. Nebylo to tak,
jak víme, a papež potvrdil staleté učení
církve. Reakce byla okamžitá. Stovky
teologů encykliku odmítly a několik
biskupských konferencí prakticky také,
např. v Německu a Rakousku, tím, že
řekly, že je to věc svědomí věřících, aniž
by zdůraznily nutnost formovat svědomí
podle učení církve. Encyklika Humanae
vitae se stala znamením odporu.
Následovala masivní neposlušnost
věřících v této otázce a potažmo i v dalších věcech církevního učení a kázně,
především na západě. Nastala krize autority v církvi. Dá se říci, že „zázračná
pilulka“ byla nejchytřejším vynálezem
ďábla z celého 20. století. Co by mohlo být lehčí a nevinnější pro manžele
než denně polykat malou pilulku a tím
získat možnost neomezovaného vyjádření své lásky v manželském objetí bez
starostí o početí dítěte? To přece musí
vést k šťastným manželstvím, ne? Zkušenost ale vypadá poněkud jinak.
Pavel VI. varoval před následky
přijímání antikoncepční praxe:
• Otevře se „široká a snadná cesta
manželské nevěře všeobecnému
úpadku mravnosti“.
• „…muž, zvyklý na antikoncepční
praktiky, časem ztratí úctu k ženě,
přestane se starat o její tělesnou
a psychickou rovnováhu a skončí
tím, že ji bude považovat za pouhý
nástroj sobeckého požitku a ne už

Foto: Anton Frič

Je to letos 40 let od
vydání encykliky Humanae
vitae o správném řádu
sdělování lidského života
25. července 1968 papežem
Pavlem VI. Encyklika byla
jeho reakcí na hormonální
antikoncepční pilulku, která
přišla na trh na začátku
60. let minulého století.

za družku, které si má vážit a kterou má milovat.“
• „Uvažme též, jaká nebezpečná
zbraň by takto byla dána do rukou
veřejné autority lhostejné k mravním požadavkům. … Kdo zabrání
vládnoucím kruhům, aby podporovaly nebo dokonce ukládaly lidu,
kdyby to uznaly za nutné, kontraceptivní metodu, kterou budou považovat za účinnější?“
Kdo by se dnes odvážil říci, že varování Pavla VI. nemělo své opodstatnění? Za těch 40 let vidíme narůst promiskuity, pohlavních nemocí, počtu
nesezdaných párů, rozpadu manželství,
rozvodů, potratů (protože žádná antikoncepce není stoprocentní!), odmítání přijímat děti do rodin, demografické
katastrofy, tlaku vlád řešit problémy antikoncepcí, sterilizací a potratem, atd.
Samozřejmě mají i další faktory vliv
na tyto komplexní společenské jevy,
ale nelze popřít, že všeobecná antikoncepční praxe vede logicky k takovému
myšlenkovému postupu.
Totiž, antikoncepce míří nejen
proti plodivému prvku manželského

aktu, ale i proti pojivému aspektu,
proti lásce, jak připomíná např. Andreas Laun, pomocný biskup salcburský. Láska se vyjadřuje darováním
a obětováním se. V manželském spojení si mají manželé vyjadřovat lásku
– bezpodmínečné darování se navzájem se všemi možnými důsledky,
včetně případného početí dítěte. Používáním antikoncepce však vědomě
vylučují právě tento důsledek, a jejich
tímto oklešťená láska se ochuzuje na
lacinou zábavu a sobectví.
Liga pár páru, kterou jsme založili v ČR a na Slovensku v 90. letech, pomáhá manželům žít podle
učení církve, a tím budovat pevná
manželství a stabilní rodiny. Učíme
symptotermální metodě přirozeného
plánování rodičovství, která je vysoce
spolehlivá v předcházení početí nebo
naopak pomáhá k početí manželům
s omezenou plodností. Na naše kurzy
chodí především snoubenci a mladí
manželé, kteří chtějí budovat zdravé
manželství a touží po lásce a dětech.
Bližší najdete na www.lpp.cz.
David Prentis,Liga pár páru
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Výchova pro život

Není však samozřejmé, že mladý
člověk se jednoho dne rozhodne tzv.
být pro život, zastávat zásadní postoj
ochrany lidského života od početí
do přirozené smrti, pěstovat celým
svým životem u sebe a ve svém okolí
kulturu života. Samo od sebe to jistě
nikdy nepřichází. Velký podíl na tom
má bezesporu Boží povolání dané
každému člověku, vepsané do srdce
jako přirozený mravní zákon, zákon
dobra. I ten je však zpravidla potřeba
v sobě aktivizovat a k tomu mají dětem nejvíce pomoci rodiče.
Najít s dětmi smysl cesty
„proti proudu“
Existují k tomu asi izolované
kroky, tématické rozhovory, knížky,
přednášky apod., ale tak, jak je vůbec
výchova dětí komplexní záležitost,
tak je mnohostranná i výchova zaměřená na postoj úcty k životu. Těžko to
vlastně lze jako samostatnou složku
pedagogické práce s dětmi oddělit.
Je ovšem jistě několik velmi podstatných bodů pomyslné osnovy takové výchovy. Linie výchovy pro život
má v sobě určitý paradox: bezesporu

Foto: Anton Frič

Hnutí Pro život ČR pracuje
již mnoho let a povzbuzením
stálých a dlouholetých
spolupracovníků jsou
vzrůstající sympatie mladých
lidí, zejména studentů. Jde
v tomto případě o výrazněji
zastoupenou skupinu než
v jiných oblastech, kterým
se občanská sdružení věnují,
a to mj. proto, že většina
z nás byla obdarována
více dětmi. S úsměvem
dodávám, že někteří by
možná předehnali statisticky
i generační nástupce
Klubu dvojčat a vícerčat!
je nutné stavět na přirozené danosti
(povaze, míře citlivosti, emoční zralosti, rodinném prostředí, schopnostem důvěry v sebe a druhé atd.), zároveň se v téměř každém z konkrétních
postojů bude po dítěti vyžadovat,
aby šlo proti proudu světa kolem něj
(antikoncepce, umělé potraty, umělé
oplození, předmanželská zdrženlivost apod.) a tím v sobě probouzelo
„něco víc“, než mu jeho dary a nadání
přirozeně umožňují bez námahy – tj.
přemáhat se. Jak tyto dva body skloubit? Otázku si kladu již dávno, ačkoliv
moje děti jsou prozatím ve věku, kdy
ji konkrétně ještě řešit nemusíme.
Zásady: chápat srdcem,
vysvětlit rozumem
Věřit v dobro je stoprocentně korunováno dostatkem odvahy a pozitivního přístupu k řešení starostí s dětmi.
Stavět na tom, že člověk si své životní
zásady umí vysvětlit, že srdcem i rozumem chápe, proč jsou právě tyto důležité a jaká je jejich správná hierarchie,
je ideálním stavem. Ale jako každému
ideálnímu stavu, je třeba i zde čas a úsi-

lí. Učení Magisteria katolické církve je
do značné míry staletí stejné, ale jeho
opora v lidském vědění, v možnosti
empirického ověření či zdůvodnění
sociodemografickými faktory má obrovskou dynamiku. Úkolem rodičů je
tuto dynamiku uchopit, sledovat, znát
její fáze a svým dětem, adekvátně jejich
věku, pomáhat pochopit, proč Církev
učí, že potrat je nepřípustným řešením
třebas i těch nesmírně složitých životních situací nebo proč Církev již dávno
nahlédla do partnerských vztahů svým
důrazem na odmítnutí předmanželského sexu hlouběji než drtivá většina
dnešních manželských poradců či psychologů zabývajících se vztahem mezi
muži a ženami. Není to úkol lehký. Ale
není třeba se ho bát. Nikdo neprohloupí, když bude s pokorou postupovat po
malých krůčcích. Po zcela konkrétních,
drobných pokrocích, které mají jasný
cíl, avšak využívají vzácných příležitostí, kdy jsou nám děti víc nakloněny
k naslouchání, využít jejich otázky, konflikty se spolužáky nebo obyčejné denní události, ve kterých dostávají výzvu
k opuštění svých představ nebo svého
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pohodlí ve prospěch služby a oběti pro
Boha a bližní.
Vzhůru proti relativitě!
Na prvním místě je určitě potřeba
vidět podstatu výchovy pro život vůbec v tom, že dítěti je vštěpena antirelativistická koncepce pojetí mravního
kodexu; že nejde o něco, co si samy
děti (lidé) v životě vytvoří, třeba podle podmínek či zkušeností a na základě individuálního názoru, ale že jde
o pevně stanovený bod přirozeného
zákona. Že člověk sám není pramenem a normou. Ostatně – mnoho
z nás ze zkušenosti ze svých selhání
to vidí velmi dobře.
Nepopulární, ale nezbytně nutné je děti v každodenním životě vést
k vážnému zájmu o život a starosti
druhých. Dávat stop dikci: Ty si hleď
svého, nemluv druhým do života, neřeš problémy, které nemusíš apod.
Současný stav výchovy dětí není povšechně dobrý. Drtivá většina rodičů
podléhá době v tom, že se snaží dětem
vyhovět, děti vést k sebezajišťování,
k tomu, aby si dokázaly se vším v životě poradit samy, nebyly závislé na
druhých a nepotřebovaly vědět víc než
jen povrchně o realitě života druhých
lidí. Nebýt odlišný, splynout s davem –
to je trend. Ovšem děti tento trend významně ztěžují, minimálně v prvních
letech školní docházky, kdy si ještě pořád intenzivně uvědomují, že mají své
osobní místo, své úkoly a že jsou více
než osobností v individuálním pojetí
středu světa součástí řádu.
Učit se uchvátit nebe
Když se dětem vštěpuje zájem
o druhé, snadno pochopí, že jsou
lidé, kteří jsou něčím odlišní, ale přesto hodnota jejich života není snížena
(lidé nemocní, staří, nemocné děti
atd.). Naučí se chápat omezení, která
jim přináší nemoc či věk, absolutně
odmítnou výklad ve verzi: asi nemají
takovou cenu pro společnost (vyjádřený samozřejmě adekvátně věku).
Jde také o protiproud dravosti za
vlastními cíly, který se má vyrovná-

vat tokem usilovného hledání dober
prospěšných skupině lidí, v níž dítě
žije (rodina, třída, zájmový kolektiv
apod.) nebo celé společnosti. S tím
je velmi úzce spojena podpora praxe
zdrženlivosti, skromnosti a na druhé
straně velkorysé a obětavé štědrosti.
Jediné, oč se máme všichni dravě snažit, je „uchvácení nebe“, tj. dosažení
svatosti. Mimo každodenní život to
ale nepůjde. I zde jako ve všem ostatním platí, že rodiče musí být konkrétním a živým příkladem. Totiž
velkorysost, oběť, skromnost či vážný
zájem o druhé se těžko dostává do teoretických koncepcí; zato se nesmírně
zřetelně vysvětluje praxí. Podobně se
obtížně popisuje radost z překonání
sebe sama (i v té obětavosti), zatímco
zážitek zůstává vepsán natrvalo. Jsou
to zážitky, jejichž dosažení stojí víc
než zážitek z kolotoče, ale určitě se do
další pouti nezapomene.
Oděv a sexuální výchova
Bezesporu nutnou páteří výchovy
pro život je vedení k cudnosti a úctě
k lidskému tělu. Citlivost ve výběru
zájmových činností, filmů či pohádek,
knížek nebo kamarádů atd. je asi samozřejmá. Co však není zcela jednoduché, je vyhnout se např. leckterým
módním trendům, které podporují
negativní projevy v zevnějšku a umět
je nahradit (opět pozitivně, že) něčím
krásným a módním, ovšem s dostatečnou délkou a zakrytím těch partií
těla, které se vystavovat nemají. Děti
by měly mít od rodičů vštěpený vkus
a společně by se měli učit alternativy
v oblékání hledat, najít v tom hledání
radost a vypadat opravdu krásně. Estetika je jednoznačně důležitou součástí
lidské kultury a je třeba ji pěstovat.
Problém školních dětí byl mírně
naznačen již v oblékání, kdy může
dojít k nutnosti věnovat hodně času
a úsilí přiměřenému vysvětlení a kdy
je třeba, aby rodiče pevně stáli na pozicích, kterými podpoří úctu k lidskému tělu a životu vůbec. Závažným
problémem školy je však i sekularizovaná sexuální výchova. Ta dnes pro-
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bíhá na školách od nejútlejšího věku,
takřka od konce prvního stupně základní školní docházky, leckde v „pokrokových“ školách i dříve a setkala
jsem se i s příklady z mateřských škol.
Sexuální výchovu, která Boha odsouvá na okraj života, je zaměřena proti
plození a považuje narození dítěte za
hrozbu, je nutné razantně odmítnout.
Je to těžké a určitě si tím zvlášť u pubescentních dětí rodiče nevyslouží
žádné příznivé hodnocení, ale za takové rozhodnutí myslím bude každý
rodič jednou vděčný.
Co a jak v praxi?
Hrozba pedagogického vedení
školy v oblasti tzv. rodinné výchovy je
nemalá. Spolu s dětmi je potřeba vést
rozhovor, ale pokud je to možné, zdá
se jako velmi vhodné usilovat i o to,
aby rodiče (i větší skupina rodičů)
vedla dialog s pedagogy a zkusila nastartovat změnu v osnovách. Vždy lze
udělat seminář, besedu či nástěnku,
která vytvoří trendu sexuální výchovy rozumnou alternativu a výborně
se záležitosti tohoto druhu realizují ve spolupráci se staršími školními
dětmi. Profesionálů, které lze oslovit
např. se žádostí o přednášku, je dost
a uspořádat exkurzi na různá místa
s problematikou související apod. je
jen otázkou odvahy a odhodlání. Investice do podobného úsilí nemůže
zůstat bez odezvy.
Fundamentem výchovy pro život
nejsou tedy, jak je patrné, žádné ojedinělé a samostatně existující hodnoty. Tvoří jej pravdivost, poctivost,
odvaha, mírnost, sebekázeň, věrnost,
spolehlivost, respekt, láska, vlídnost,
spravedlnost a odpuštění. K tomu
všemu máme naše děti vést a jsme-li
rodiči, je to naše první a hlavní priorita spojená s Božím povoláním
k manželství a darem dítěte. Nezmínila jsem podstatu modlitby – ale její
místo není na závěr, nýbrž je vláknem
celé úvahy. Bez ní a opory v Bohu se
skutečně cokoliv z výše uvedeného
realizuje jen velmi obtížně.
Zdeňka Rybová
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Společný pastýřský list biskupů
Vzhledem ke skutečnosti,
že v některých farnostech
nebyl čten společný
pastýřský list biskupů Čech
a Moravy k etickým otázkám,
které se týkají lidského
života, přetiskujeme tento
dokument v plném znění.
Jelikož se dotýká života celé
společnosti, věříme, že bude
přínosný i pro ty, kteří se ke
katolické církvi nehlásí.

Foto: Pavel Rinda

Drazí bratři a sestry,
v poslední době se v naší společnosti, a zvláště ve sdělovacích prostředcích, mnoho mluví o etických
otázkách, které se týkají lidského
života. Vydávají se a připravují zákony, které závažným způsobem
ovlivňují postoje lidí. Církev k těmto otázkám vydala řadu dokumentů. Většina z nich je sice dostupná i v češtině, avšak seznamuje se
s nimi jen omezený okruh zájemců.
V tomto dopise proto chceme s jejich obsahem velmi stručně seznámit co nejširší okruh věřících.
Lidský život je posvátný Boží dar.
Jen Bůh je pánem života od jeho počátku až k jeho konci. Nikdo a za žád-

ných okolností si nemůže osobovat
právo přímo zničit nevinnou lidskou
bytost. Vzpomeňte na biblickou událost, kdy Kain zabil Ábela. Bůh říká
Kainovi: Prolitá krev tvého bratra křičí ke mně. Budeš proklet a vyvržen ze
země. Takovou kletbu přivolává každý vrah. Kdo chce žít, musí přát život
i druhému. Jedinou výjimkou může
být oprávněná sebeobrana. Jen kdo
brání svůj život, není vinen vraždou,
i když je donucen zasadit útočníkovi
smrtelnou ránu.
To se ovšem týká i nenarozených
dětí, protože lidský život musí být
chráněn již od okamžiku početí. Potrat není jen věcí matky a jejího práva
na své tělo. Nenarozené dítě není její
tělo. Nikdo nemá právo je zabít. Přímý potrat, ať už chtěný jako cíl nebo
jako prostředek, odporuje mravnímu
zákonu. Už v nejstarších křesťanských dokumentech prvních staletí
čteme: Nezabiješ zárodek potratem
a nenecháš uhynout novorozeně.
Církev chápe ochranu bezbranných
nenarozených dětí tak vážně, že
každého, kdo úmyslně provedl nebo
nechal si provést potrat, považuje za
vyloučeného ze společenství církve.
Takový člověk nemůže přistupovat
ke svátostem, dokud nelituje svého
skutku a nedosáhne zrušení trestu.

Je nezbytné, aby lékaři i ostatní zdravotničtí pracovníci měli možnost odmítnout účast na umělém potratu či
jiném úkonu, který by byl v rozporu
s jejich svědomím, a to bez rizika diskriminace nebo postihu příslušného
zdravotnického zařízení.
Moderní medicína dosáhla velkého pokroku, z něhož máme všichni
užitek. Avšak ne vše, co je lékařsky
možné, je taky dobré a dovolené. Například vyšetření, kterým se má rozpoznat případná nemoc dítěte ještě před
porodem, je dovolené. Má však směřovat k léčení, nikoli k potratu, a to ani,
kdyby se ukázala pravděpodobnost, že
se narodí postižené dítě. Diagnóza se
nesmí rovnat rozsudku smrti.
Léčení neplodnosti je samozřejmě dovolené, nejsou však přípustné
technické postupy, při kterých se má
dosáhnout oplodnění jiným způsobem, než pohlavním spojením muže
a ženy. Navíc nelze pominout, že se
při asistované reprodukci obyčejně
získává více embryí, z nichž se většina později ničí nebo používá jako
biologický materiál. Souhlasit nelze
ani s „dárcovstvím“ zárodečných
buněk. Člověk má právo se narodit
jako plod lásky.
V různých anketách se hlasuje,
jestli jsou lidé pro eutanazii. Při tom
se poukazuje na utrpení nevyléčitelně nemocných, jako by eutanazie byla
záležitostí soucitu a milosrdenství.
Většina odpovědí v anketách vychází
z neznalosti faktů. Oč ve skutečnosti
jde? Je třeba dobře rozlišovat. Nikdy
není dovoleno přímé zabití nemocného, i kdyby trpěl smrtelnou chorobou, a s aktivním ukončením života
souhlasil nebo je i vyžadoval. Pacient
ovšem může odmítnout příliš zatěžující léčbu, která nepřinese výraznou změnu. Podobně ani lékař není
povinen prodlužovat proces umírání,
který již započal. Upuštění od neúčinné léčby ovšem není eutanazií, ale
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...uplatňujme
svou občanskou
zodpovědnost
při vytváření
veřejného mínění
a spravedlivých
zákonů, abychom se
nestali spoluviníky....
projevem uznání konečnosti lidského
pozemského života. Nikdy se však nesmí zanedbat péče o nemocné, včetně
výživy a tekutin. Snaha řešit utrpení
nemocných smrtí je projevem zločinné arogance. Paliativní medicína dnes
dovede zbavit nemocné bolestí. Finanční náročnost léčby není oprávněným důvodem odpírání účinné péče.
Jedním ze závažných důsledků uzákonění eutanazie by mohl být sociální tlak na nemocné, aby se umoudřili,
odešli a nezatěžovali společnost.
Eutanazie není novinkou. Tuto
zrůdnost využíval už Hitler, který
svým nařízením umožnil vraždit ve
velkém lidi postižené, ale i nepohodlné a politické odpůrce. Vypadá to, že
dnešní propagátoři mají příliš krátkou
paměť. Je to nebezpečná hra s ohněm.
Avšak i když zákon něco připouští, ještě to neznamená, že je to také mravně
dovolené. Nad lidským zákonem stojí
lidské svědomí a Boží zákon.
Právě před 40 lety vydal papež
Pavel VI. encykliku Humanae vitae,
ve které varoval před odtržením sexuálního života od plození dětí, před
umělou antikoncepcí i před nezodpovědným sexem mimo manželství.
Odkaz papeže je stále aktuální. Chceme-li mít jako národ naději na budoucnost, musíme přijímat více děti
a žít pro ně.
Evropská společnost vymírá a zadlužuje budoucí generace. Je možné,
že děti, které lásku svých rodičů dostatečně nepoznají, nebudou ochotny

se starat o staré a nemocné rodiče.
Snadno budou souhlasit s odstraněním těch, kteří již nejsou pro společnost přínosem a zatěžují ekonomiku
nákladnou péčí. Kdysi se vtipně říkalo, že domov důchodců je pomstou za
jesle. Podobně by se snad dalo říci, že
eutanazie je pomstou za potraty.
Drazí bratři a sestry, zabývali jsme
se vážnými otázkami, které jsou pro
nás zvláštní příležitostí uvědomit si,
jak velikým darem je pro nás svoboda, ke které nás osvobodil Kristus. Život podle Božího slova přináší naději
nejen na štěstí v nebi, ale i na šťastnou budoucnost zde na zemi. Ti, kteří
budou svůj život a své názory stavět
na Kristu jako na základním kameni,
budou kvasem a solí země. Budou její
nadějí. Víme, že v některých situacích
může být velmi těžké spoléhat se na
Boha a přijímat jeho vůli. Přijetím
Boží vůle však vytváříme prostor pro
Boží zásah do našeho života a do dějin. Povzbuzujme se navzájem vírou,
která nese plody hodné Krista – Spasitele a nebojme se žít jinak, než svět
kolem nás. Křesťanská kultura roste

z věrnosti Kristových svědků a z krve
mučedníků. Zároveň však uplatňujme svou občanskou zodpovědnost při
vytváření veřejného mínění a spravedlivých zákonů, abychom se nestali
spoluviníky.
Při této příležitosti chceme upřímně poděkovat všem, kteří vydávají
svědectví křesťanského života a svým
zodpovědným přístupem k rodině
a k životu často i za cenu obětí budují
zdravou společnost. Se zvláštní nadějí
se díváme na mládež schopnou velkorysosti v lásce. Každého z vás provázíme svou modlitbou a všem ze srdce
žehnáme.
Vaši biskupové Čech a Moravy
Kruciáta
je
systematické
modlitební úsilí za záchranu životů
nenarozených dětí ohrožených
umělým potratem. V současné
době je do této modlitební
iniciativy zapojeno dva tisíce lidí,
kteří se každý den na tento úmysl
pravidelně modlí.
Zapojte se také:
Kruciáta
Hlubočepská 64, 152 00 Praha 5
info@kruciata.cz, http://kruciata.cz
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Až nás uvidí tlačit
kočárek...
Dobrý den, objednal jsem si u vás
nějaké materiály a jelikož jste chtěli,
aby se vám dané osoby ozvaly, jak
materiál využily, tak odpovídám sice
již dopředu, ale to snad nevadí.
Já a moje přítelkyně jsme oba hodně mladí (22 a 19 let). Přítelkyně se se
mnou rozešla, ale čekáme spolu dítě.
Díky vašemu portálu SvobodaVolby.
cz jsme se dali zpátky dohromady, jelikož jsme se měli rádi. Moje přítelkyně po rozchodu uvažovala o potratu
a já se jí snažil všemožnými způsoby
v tom zabránit. Nakonec vyhrála láska nad sobectvím a obětování se pro
druhé, ale také díky vám, kteří poskytujete tolik užitečných informací,
které také pomohly.
Objednal jsem si trička pro mě
a mou přítelkyni, aby ostatní viděli,
co je to správně se rozhodnout, až
nás uvidí tlačit kočárek, a ten slogan
„Žiju, protože mě rodiče chtěli“ je
fakt výstižný. Když jsem ho poprvé
viděl právě na vašem tričku, tak mě
úplně dojal a oslovil. Člověk začal o té
věci přemýšlet a uvědomovat si tolik
věcí, které ho nikdy před tím nenapadly. Už jen to, že jsem tady, jelikož
jsem prvorozený a díky mě se rodiče
vzali. Kdyby se oni tehdy rozhodli jinak, tak vám teďka nepíšu a neraduji
se ze života.
Díky vám, co děláte. Je to perfektní věc. Jen tak dál. Ať se povede oslovit co nejvíc mladých lidí.
Martin P.

Snad se časem
dočkáme miminka
Dobrý den, velice Vás všechny
v poradně moc zdravím a děkuji, jakou skvělou práci odvádíte.
Dvakrát jsem musela využít vašich služeb. Poprvé v březnu 2007, kdy
jsem potratila. Nejprve jsem si pobrečela nad ztrátou dítěte. Ale mnohem
horší bylo, když mi řekli v nemocnici,

že to byla tzv. „mola“. Z toho jsem se
zhroutila a musela zasahovat i záchranná služba. A od té doby jsem se
Èas k opravdu
uzdravení
v tom
„plácala“. Fyzické boovlivňuje život ženy ještě dlouho po samotném zákrolestiPotrat
byly
opravdu
velice nepříjemné.
ku. Žena, která prodělala potrat, prožívá významnou ztrátu.
Každá žena se s touto ztrátou vyrovnává jinak. Často dokonTo
jsemBojuje
ses vbolestíkvětnu
2007
ce tím,už
že ji popírá.
hluboko uvnitř
svého na
srdce. Svou tichou bolest a zármutek nad ztraceným dítětem
v tajnosti.
Vásprožívá
opět
obrátila.
Nevěděla
jsem
si
Autorky této knihy se během své praxe potkaly se stovkami
žen
s
různými
životními
příběhy
a
přesvědčily
se
o
tom,
že
už rady
– všechna vyšetření dopadly
skryté utrpení a smutek nemusí být deﬁnitivním údělem žen,
které prošly zkušeností potratu a bojují s postabortivním syndobře
a Teď
mě
stále nabízí
něco
bolelo.
To už
dromem.
své zkušenosti
knižně
a zvou čtenářky,
které si ještě stále nedokážou poradit s příliš velkou bolestí,
i okolí
si vnitřního
myslelo,
ženajsem
se sebe
zbláznila.
na cestu
uzdravení,
cestu přijetí
sama
a na cestu odpuštění a znovunabytí vnitřní krásy, kterou dal
každé ženě sám
Bůh. začala o sobě i pochyDokonce
jsem
bovat. Byla jsem od potratu třetí měsíc doma a nebyla schopná nic dělat,
ani se postarat o syna.
21. 5. odjížděl můj milovaný syn
poprvé do školy v přírodě. V noci
jsem ponocovala „ve svém plačícím
oparu u netu“. V té době jsem už asi
třetí rok intenzivně hledala práci,
která by mě bavila – ale práci jsem
měla. Uviděla jsem (moc dobře ne –
přes pláč) inzerát a odpověděla. Za
dva dny jsem šla na konkurz – porazila 80 uchazeček... Takže, když se
syn vracel v pátek ze školy v přírodě,
já už věděla, že v červnu nastupuji do
NOVÉ PRÁCE.
Práce mě velice baví. Dokonce
přestaly i žaludeční bolesti. Ale ani ty
nezmizely najednou. Miminko ještě
stále není aktuální. Po potratu musíme počkat rok a půl. Na poslední vyšetření půjdu v červnu.
Za 14 dní vyrazíme s manželem
a synkem na hory. Včera jsme si objednali dovolenou na léto. A snad
budu po zdravotní stránce v pořádku
a časem se dočkáme i miminka.
Tímto pozdravem jsem jen chtěla vám všem poděkovat. Chodí vám
tam smutné zprávy a vy musíte lidi
povzbuzovat. I já vás chci povzbudit
svým příběhem.
Vím, teď když to po sobě čtu, vypadá to celé jako pohádka, ale věřte
mi – nic nebylo snadné. Kdybych neměla syna, myslela bych i na nejhorší.
Ještě jednou děkuji a přeji mnoho sil.
Jana
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PENNY Y. SALAZAROVÁ je akreditovanou klinickou sociální pracovnicí ve státě Colorado a ředitelkou centra pro alternativní těhotenství v Denveru. Ve své praxi se věnuje zejména ženám, které
přicházejí do centra kvůli nechtěnému těhotenství nebo postabortivnímu syndromu. Její praxe zahrnuje individuální poradenství,
skupinovou terapii a duchovní cvičení.

LUCI FREEDOVÁ je klinickou psycholožkou ve státě Tennessee
a ředitelkou Centra pomoci v nechtěném těhotenství. Specializuje
se na psychologické procesy zpracovávání smutku. Také vyučuje terapeutickým dovednostem a školí vedoucí pro terapeutické
postabortivní programy.

Cena 235 Kč
www.paulinky.cz

http://linkapomoci.cz

Čekáte-li nečekaně dítě
volejte 800 108 000

Čas k uzdravení
L. Freedová – P. Y. Salazarová
Autorky pracovaly ve své
praxi se stovkami žen, kterým
pomáhaly při procesu uzdravení. Jejich klientkami byly a jsou
ženy, jež prodělaly umělý potrat.
Co cítí žena, která prodělala potrat? Co si myslí žena o prodělaném potratu a sama o sobě?
Je třeba zahájit ozdravný proces,
který má pomoci ženě dál žít?
Osobním východiskem autorek je křesťanství, patrné zejména v dodávání odvahy postiženým a ve vstřícném, chápajícím
přístupu k nim. Kniha obsahuje
množství příběhů, z nichž je patrné, co ženy při rozhodování
ovlivnilo a jak celou situaci vidí
dnes, kdy např. potřebují projít
truchlením pro své zemřelé dítě
a procesem rodičovského odevzdání ho do rukou Božích.
Kniha může pomoci jak samotným postiženým ženám, tak
těm, kteří se s nimi setkávají –
laikům i odborníkům.
Paulínky, www.paulinky.cz
200 str., 235,-Kč
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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)

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

KNIHY

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 NOVÉ 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
B003 Touha po dítěti – podrobné informace o neplodnosti, její léčbě
a metodách asistované reprodukce
B004 NOVÉ Antikoncepce – informace o antikoncepci – mechanismy
účinku, zkušenosti z interní medicíny, dopady na vztahy
B005 NOVÉ Diktatura a lékařská věda – stále aktuální svědectví Lea Alexandera, psychiatra a účastníka Norimberských procesů s lékaři

FILMY

F001 Němý výkřik na DVD – bývalý ředitel největší potratové kliniky na světě dr. Bernard Nathanson vysvětluje průběh umělého
potratu
F003 Svoboda volby na DVD – dokument ukazující bez jakýchkoliv
tabu výkon umělého potratu

SAMOLEPKY (min. počet 5 ks)
S006 Sada samolepek Stopgenocide.cz – sada 4 samolepek
S007 NOVÉ Eutanazie? NE! – samolepky do čekáren s textem Děkuji,
ale své pacienty zabíjet nebudu!
MODELY

M001 Model plodu ve 12. týdnu těhotenství

MATERIÁLY NA NÁSTĚNKY (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
OSTATNÍ MATERIÁLY

T003 Tričko M – tmavomodré tričko velikosti M s malým logem
kampaně SvobodaVolby.cz na prsou
T007 Dětské tričko – dětské tmavomodré tričko velikosti 140 s velkým logem kampaně SvobodaVolby.cz na zádech
R001 Modrý silikonový náramek – s vyraženou webovou adresou
kampaně SvobodaVolby.cz a piktogramem miminka
R002 Oranžový silikonový náramek – s vyraženou webovou adresou kampaně SvobodaVolby.cz a piktogramem miminka

Pomozte nám s distribucí materiálů – svým
přátelům a známým ve škole, v práci,
v sousedství. Z televize se toho lidé mnoho
nedozvědí a musejí se často poučit až z vlastních,
někdy velmi bolestivých chyb. Našim největším
nepřítelem je neznalost.
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Stvořená pro plodnou lásku
Rozhovor s Michaelou
Prentisovou z občanského
sdružení Liga pár páru
o nové publikaci pro dívky
„Stvořená pro plodnou lásku“

Foto: David Prentis

Jak jste přišli na myšlenkou vydat tuto publikaci?
Liga pár páru nabízí především
kurzy symptotermální metody PPR,
takže se většinou věnujeme snoubencům a manželským párům. Na setkání mládeže v Táboře v roce 2007
jsme si uvědomili, že nemáme žádné materiály vhodné pro dospívající
dívky. Přitom znalosti o vlastní plodnosti nejsou užitečné jen manželům
pro předcházení nebo napomáhání početí, ale mohou být prospěšné
i svobodné ženě a dospívající dívce,
které nejsou sexuálně aktivní. Proto
jsme se rozhodli připravit publikaci,
která by oslovila mladé dívky v době

dospívání, doprovázela je v poznávání plodnosti a přispívala k pozitivnímu přijetí vlastního ženství.
Co se tam tedy dívky dočtou?
Jde o 16ti-stránkovou brožurku.
Vyzdvihujeme v ní krásu křesťanského přístupu k sexualitě, aby mladí lidé
objevili tajemství plodnosti jako úžasný Boží dar. Mladí lidé, kteří se naučí
mít úctu ke své sexualitě a k hloubce tajemství plodnosti, budou spíše
ochotní ji nechat dozrát a čekat.
První kapitola objasňuje něco
z toho, co Jan Pavel II. nazývá „řečí
těla“, kterou spolu mají v lásce pravdivě komunikovat muž a žena.
Druhá kapitola je spíše technická.
Pomocí symptotermálního pozorování učí dívky rozumět „řeči“, kterou
k nim mluví jejich vlastní tělo. Součástí této kapitoly jsou i čtyři jednoduché
kopírovatelné záznamové tabulky.
V závěru kapitoly uvádíme odpovědi

dvou gynekologů na nejčastější otázky
týkající se nepravidelných cyklů. Zařadili jsme i upravený překlad básně Michela Quoista Modlitba dospívajícího
z jeho knihy Modlitby života.
Brožurka může sloužit v rodině,
ve farnosti i ve škole jako pomůcka
k rozhovorům o lidské sexualitě.
Symptotermální pozorování se
někdy zdají příliš náročná i manželům. Myslíte, že budou děvčata ochotná se jimi zabývat?
Jsme přesvědčeni že ano. Na poslední straně uvádíme skutečný příběh dívky, která se ve svých dvanácti
letech začala sama učit pozitivně chápat své dospívání prostřednictvím
základních znalostí o příznacích
plodnosti.
Byl o publikaci mezi mladými
zájem?
Na Velehradě jsme jich rozdali asi
patnáct set. Mladší dívky projevily
větší zájem než starší. Projevili zájem
dokonce i někteří chlapci. Když se
dívky přesvědčí, jak užitečná mohou
být symptotermální pozorování a jejich záznamy, podaří se nám možná
u mladé generace vyvrátit předsudky, které se o PPR tradují, a to často
i v katolickém prostředí.
Jak je možné brožurku získat?
Všem zájemcům ji rádi zašleme
poštou. Stačí o ni požádat na níže
uvedených kontaktech. Při individuálním objednávání navrhujeme příspěvek na náklady 15 Kč za sešit plus
poštovné. Zveme také k návštěvě našich stránek www.lpp.cz.
Kontakt:
Liga pár páru
Fügnerova 143/9
272 01 Kladno
e-mail: lpp@lpp.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.

