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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Gynekolog a vánoční kapr
Vážení přátelé,
děkujeme za vaši celoroční podporu. Vrcholí adventní příprava
na svátky, které lze právem chápat
jako dny plně odevzdaného ANO Životu – v těžkosti, obavách, nejasných
okolnostech. Vánoční příběh, který
není pohádkou, ale reálnou zkušeností, která (jako ostatně každá jiná
epizoda spojená s rozhodováním)
změnila osudy lidí, dokazuje, že přijetí Boží vůle s důvěrou i pokorou je
vítězstvím života.
Ochrana lidského života dostala
v posledních stoletích, zvláště v tom,
které prožíváme společně, nové výzvy. Jak na ně reagujeme? Pasivitou

nebo se opravdu pokoušíme měnit své
okolí, působit tam, kde se nacházíme –
doma, na pracovištích, ve škole, mezi
vrstevníky svými i svých dětí...? Hledáme možnost, jak své síly propůjčit
organizacím, které v naší zemi vytrvale pracují na tom, aby se změnila kultura smrti v kulturu života?
Když vy, kteří jste horlivými služebníky života, najdete o Vánocích
čas, věnujte ho opětovné četbě alespoň části encykliky Jana Pavla II. Envangelium vitae. Bude vám povzbuzením, hleďte:
„Tváří v tvář zákonům, které povolují potrat, jakož i pokusům schválit zákonem eutanazii, které již tu

a tam byly úspěšné, vznikly na celém
světě určitá hnutí a iniciativy, které
chtějí posílit smysl společnosti pro
ochranu života. Když pracují odhodlaně podle svého upřímného záměru,
avšak bez použití násilí, napomáhají
tato hnutí širšímu pochopení vědomí
hodnoty života a zároveň probouzejí a vytvářejí vědomí povinnosti život chránit. Jak dále nevzpomenout
na každodenní skutky přijetí, obětování a nezištné péče, které s láskou
vykonávají nesčetní lidé v rodinách,
zdravotnických zařízeních, sirotčincích, domovech pro staré lidi, v centrech pro život a podobných organizacích?“ (Evangelium vitae, 27)
Zabití člověka nemůže nikdy získat konsensus – morální, přirozeněprávní, legislativní ani žádný jiný. Už
vůbec ne proto, že jde (jak se často říkává) o „společenskou dohodu“, normu, kterou si společnost žádá a akceptuje ji. Vždyť se na to podívejme
skrze krátký, ale nesmírně výstižný
citát jáhna MUDr. Jaroslava Maxe
Kašparů: „Znám jistého gynekologa,
který denně likviduje lidské životy, ale
na vánoce není schopen zabít kapra.“
Odvahu, sílu a Boží požehnání
pro vás a všechny vaše blízké přeje
jménem všech pracovníků Hnutí Pro
život ČR
Zdeňka Rybová
viceprezidentka HPŽ ČR

Čekáte-li nečekaně dítě
volejte 800 108 000
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://kruciata.cz
modlitební úsilí
na obnovu kultury života
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asp?c=A091103_103420_ln_domov_
mtr) věrně citují Cyrila Svobodu, dopouští se současný předseda KDU-ČSL fakticky téhož, co kardinál kritizuje
u Romana Šmuclera, když říká: „Etický rozměr je, že potrat je nepřijatelný.
Řešením ale není kriminalizace.“ A doplňuje: „Pro nás je cestou nabízet alternativu – třeba babyboxy, aby se žena
v extrémně tíživé situaci měla šanci
rozhodnout pozitivně pro život.“
HPŽ ČR

Miloslav kardinál Vlk

Kardinál Vlk pro
koherenci postojů politiků
u otázky potratů
Kardinál Miloslav Vlk pod názvem
„Objevovat pravdu a žít z pravdy“ publikoval na svém webu své zamyšlení
nad rozpornými postoji politiků. Příkladem je Roman Šmucler, jeden z vedoucích politiků TOP 09.
Ten se vyjádřil takto: „Potrat je pro
mne velmi špatná věc. Není to ale kriminální čin. Tak jako považuji válku
za zlo, ale nenavrhuji zrušit armádu
a zavřít vojáky,“ vysvětluje svůj postoj
k potratům. Za pravdu dal pak Šmuclerovi i jeden z lídrů TOP 09 Miroslav
Kalousek: „Nemyslím si, že by v zemi
byl kdokoliv, kdo by byl příznivcem potratů. My ale nepovažujeme toto téma
za agendu pro politickou stranu.“
Kardinál píše: On [Roman Šmucler] nezpochybňuje „právo ženy na potrat“. Za optimální považuje stávající
zákonnou úpravu této problematiky.
Toto „právo“ ženy je v rozporu s právem na život slabšího tvora, nenarozeného dítěte. Tato dvě „práva“ jsou
v rozporu; právní řád dává za pravdu
silnějšímu a nehájí právo slabšího. Neřeší vlastně věc v jejím jádru, nehledá
pravdu, jedná podle emocí.
Po kritice pak napsal R. Š. v tisku
prohlášení, že „není zastáncem potratů“ a že „potraty jsou zlo“. Nepřeje si
ale, aby ženy byly za potraty kriminalizovány. Všimněme si logiky uvažo-

vání tohoto politika: řekne, že „potraty jsou zlo“, a na druhé straně mluví
o „právu ženy na potrat“. Tak si to,
milý čtenáři, přelož: „žena má právo
konat zlo“. A za „zlo“ nemají být ženy
„kriminalizované“. Jakou má takový
politik koherenci myšlení a co od něj
mohu čekat v ostatních záležitostech?
Je schopen nacházet pravdu? Nejsou
politické body na prvním místě a pravda až na dalším?
Kardinál ještě připomněl slova papeže Benedikta XVI. o „odpovědnosti
za správné používání rozumu“ a „odpovědnosti vůči autoritě pravdy“.
Pokud Lidové noviny ve svém článku (http://www.lidovky.cz/ln_domov.

Babyboxy nejsou
prevencí umělých potratů
Babyboxy „zachránily“ za 4 roky
27 dětí, z nichž většina se opět
vrátila do svých rodin. Za tu
dobu bylo umělým potratem
usmrceno přes 100 tisíc dětí.
Neexistuje zatím uspokojivé
znění teorie objasňující, jak
babyboxy pomáhají prevenci
umělých potratů. Těžko si
lze představit ženu, která
by v extrémně tíživé situaci
po početí čekala osm měsíců,
aby dítě v babyboxu odložila.
Babyboxy jsou snad řešením např.
poporodní krizové situace nebo
mimořádně nepříznivých aktuálních podmínek pro mateřství.

Roman Šmucler

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.

Cyril Svoboda

zprávy
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opuštění těhotných matek a nenapravitelnou škodu obecnému dobru.“
Biskup Juan Antonio Martinez Camino, generální sekretář biskupské
konference, řekl, že odmítání potratu, který je závažným zločinem, není
záležitost náboženství, a že národ,
jenž zabíjí své děti, je národem bez
budoucnosti.
lifesitenews.com

Pochod pro život v Madridu

Přes milión účastníků Pochodu
pro život v Madridu
V sobotu 17. října se konal Pochod
pro život v Madridu. Zúčastnilo se
ho přes milión osob. Pochod byl též
reakcí na snahu Josého Luise Rodrígueze Zapatera, španělského socialistického předsedy vlády, prosadit zákon, který by potrat na požádání činil
legální až do čtrnáctého týdne těhotenství a umožňoval dívkám od 16 let
věku potratit své nenarozené dítě bez
vědomí jejich rodičů. Demonstranti
měli transparenty s nápisy „Pro život,
ženy a mateřství“, „Ženy proti potratům“ a obrovský prapor s nápisem
„Na každém životě záleží“.
V současnosti je ve Španělsku
potrat na požádání nedovolený, ale
v důsledku téměř naprostého ignorování podmínek, za kterých může být
povolen, prudce stoupl počet potratů
(o 59 % od roku 2000). Španělské potratové kliniky jsou finančně propojeny s psychology, kteří vydávají potvrzení, že těhotenství žen uvažujících
o potratu je psychologicky ohrožuje.
Pochodu se zúčastnili i prominentní politici, mezi nimi i bývalý
předseda vlády José Maria Aznar.
I když nebyl přítomen žádný ze španělských biskupů, pochod měl pod-

poru katolické církve. Španělská biskupská konference vyzvala věřící, aby
se zúčastnili Pochodu pro život a protestovali tak proti záměrům vlády
ohledně potratového zákonodárství.
Biskupové řekli: „Laici odpovídajícím způsobem odpovědí na tuto výzvu tím, že uplatní své právo pokojně
protestovat a vyjádřit svůj nesouhlas
s navrhovaným zákonem, který představuje závažný krok zpátky v ochraně práva na život nenarozených, větší

Materiál z potracených dětí je
použit v krému proti vráskám
Neocutis je bio-farmaceutická firma zaměřená na dermatologii a péči
o kůži. Na jejích internetových stránkách http://www.neocutis.com/modules.php?modid=2 se lze dočíst, že
technologie výroby jejich produktů
včetně těch, jež slouží k léčení ran
a popálenin, se opírá o využití kultivovaných buněk z kůže plodů.
Upozornila na to organizace Children of God for Life, která je zaměřena
na sledování společností vyrábějících
léčiva a kosmetické přípravky ohledně používání materiálu z potracených
dětí. Uvedla, že je to poprvé, co se
setkává s tím, že nějaká firma je tak
troufalá, že takovou skutečnost uvede
v informaci o svém produktu.
Debi Vinnedge, výkonná ředitelka Children of God for Life, řekla, že

Každý z nás je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.
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Zveme vás na...
Každoroční Pochod pro život se uskuteční v sobotu 20. března
2010. Těšíme se na vás a za podporu této události předem ze
srdce děkujeme! Podrobnější informace budou zveřejněny později.
Chcete-li se zapojit do organizace nebo pomoci jiným způsobem,
budeme velmi rádi. Kontaktujte nás, prosíme, na info@prolife.cz.
je zcela politováníhodné, že Neocutis
se utíká k využití zbytků z úmyslně
usmrcených dětí pouze kvůli finančnímu zisku. Vyzvala k totálnímu bojkotu všech produktů firmy Neocutis
a k jejich vyhození, pokud už je někdo
zakoupil.
Současně přislíbila, že její organizace bude veřejně propagovat morálně nezávadné produkty konkurenčních firem.
Morální problematikou přípravků, které zužitkovávají materiál z potracených plodů, se zabývala Pontifikální akademie pro život v roce 2005.
Její stanovisko (anglicky) je dostupné
na internetové stránce http://www.
cogforlife.org/vaticanresponse.pdf.
lifesitenews.com
Propotratový dokument Rady
Evropy odložen v důsledku
opozice veřejnosti
Diskuse v Parlamentním shromáždění Rady Evropy ohledně propotratového dokumentu, která se
měla konat 2. října, byla odložena
v důsledku nedostatečné podpory ze
strany veřejnosti i členů shromáždění. Byla obava, že by nebyla schválena
s ním spojená resoluce.
Zpráva, jejímž zpravodajem je
Christine McCafferty, žádala, aby
potraty byly legální do roku 2015
ve všech státech EU. Aliance rumunských rodin ve svém dopise sekretáři Rady Evropy napsala, že „sexuální a reprodukční práva“ uvedená
ve zprávě jsou kódovým označením
pro propagaci potratů, amorálních
sexuálních praktik, rizikového životního stylu a promiskuity. Navrhovaný
dokument usiluje o nedemokratické

vytvoření „nových práv“. Mezinárodní zákony týkající se lidských páv neuznávají existenci „sexuálních práv“.
lifesitenews.com
Návrh rezoluce Rady
Evropy proti nemocnicím
odmítající potraty
Návrh nové rezoluce je poslední
iniciativou podniknutou Parlamentním shromážděním Rady Evropy
k propagaci potratů a omezení svobody náboženství a svědomí. Rezoluce
prosazovaná Carinou Hägg ze Švédska je nazvána „Přístup žen k legální
lékařské péči: problém neregulovaného užívání výhrady svědomí“.
Cílem rezoluce je jednak prosazovat „právo na potrat“, jednak omezit
možnost jednotlivých poskytovatelů zdravotní péče „odmítnout jisté
zdravotní služby na základě náboženských, morálních nebo filosofických
námitek“. Jde především o potraty,
„nouzovou antikoncepci“, asistovanou sebevraždu a umělé oplodnění.
V dokumentu se uvádí, že Parlamentní shromáždění je hluboce znepokojeno ohledně přibývajícího a vel-
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kou měrou neregulovaného výskytu
odmítnutí některých lékařských procedur z důvodu námitky svědomí, zejména v oblasti péče o „reprodukční
zdraví“. Rezoluce vyzývá členské státy, aby prováděly dohled a monitorování praxe námitky svědomí tak, aby
zaručily ženám přístup k lékařským
službám, na které mají právní nárok.
Rezoluce sice do jisté míry přiznává právo jednotlivci na námitku svědomí, ale žádá státy, aby odstranily
právo na námitku instituce jako celku.
To by vedlo k tomu, že např. katolické
nemocnice by ukončily svou činnost.
Návrh rezoluce je k disposici
na http://www.eclj.org/PDF/Motion_for_
resolution.pdf. Pod návrhem je kromě
jiných podepsána i Anna Čurdová,
poslankyně za ČSSD a nyní místopředsedkyně Parlamentního shromáždění Rady Evropy.
lifesitenews.com
Rakouští Zelení by rádi
zavírali ochránce života
Strana Zelených předložila v rakouském parlamentu návrh na doplnění §105 trestného zákoníku, který
by de facto významně omezil práci
ochránců života. V návrhu stojí: „Kdo
vykonává nepřiměřený nátlak, ať již
morální, psychické či fyzické povahy
na ženu, která si nechá provést přerušení těhotenství, které je beztrestné
podle §97 odst. 1 trestního zákoníku, nebo si jej chce nechat provést,
bude potrestán trestem na svobodě až
na šest měsíců.“

Výběr 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
- modlitby před porodnicemi
- přednášky na školách
- zajišťování iniciativy Kruciáta

Září 2009 – listopad 2009
- v poradně Aqua vitae 158 případů
- přednáška Mons. Philipa Reillyho
- distribuce DVD Otázky bioetiky
všem středním školám v ČR
- pomoc s projektem Stop genocidě
- distribuce cca 70 tisíc letáků
o eutanazii k parlamentním volbám

Každý z nás je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.
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Zelení by rádi potrestali také ty,
kdo vykonávají „nepřiměřený nátlak“ na lékařský i jiný personál potratových zařízení. Nepřiměřený
nátlak vykoná přitom ten, kdo dotyčnou ženu vytrvale a důrazně oslovuje, pokouší se jí zabránit v přístupu
k sociálnímu nebo zdravotnickému
zařízení nebo předat nějaké předměty. Ve zdůvodnění návrhu Zelení
uvádějí, že militantní odpůrci potratů
ohrožují svobodu provádění potratů
a že před potratovými klinikami dochází k „obtěžování žen“. Zelení dále
tvrdí, že tímto návrhem neporušují
svobodu na vyjádření názorů, neboť
je prý zaměřen jen na postih těch, kdo
se snaží navázat kontakt s dotyčnými
ženami obtěžujícím způsobem.
Nepředpokládá se, že návrh Zelených v současnosti získá v rakouském
parlamentu většinu.
kath.net

Od roku 1980 zavražděno více
než miliarda nenarozených dětí
Propotratový Guttmacher Institute vydal zprávu nazvanou „Abortion
Worldwide: A Decade of Uneven Progress“ (Potraty ve světě: dekáda nestejného pokroku), ze které vyplývá, že
od roku 1980 bylo na světě provedeno
přes 1 miliardu potratů. Například
v roce 1995 bylo celkem 45,5 miliónů potratů, v roce 2003 41,6 miliónů.
Stephen Phelan z Human Life International k tomu poznamenal, že se
této hrůze nic nepodobá. Socialističtí
diktátoři ve 20. století dokázali zabít
„jen“ něco mezi 100 a 170 milióny
lidí. I když zpráva pochází ze zdroje
podporující kulturu smrti a řada komentářů v ní obsažených je nepřijatelná, lze zde najít důležité statistiky
a stav potratového zákonodárství
v roce 2008 v jednotlivých zemích.
lifesitenews.com

Oběti genocid 20. a 21. století
1. světová válka – asi 10 milionů obětí
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Nová ambulance
křesťanského
gynekologa v Praze
Lékař, který doposud působil v jedné ze středočeských
nemocnic, vyhověl velkému
požadavku věřících žen v Praze a okolí, které hledají nejen
odborně zdatného, ale také
„křesťanského“ gynekologa. To
znamená lékaře respektujícího
morální hodnoty v otázkách
odpovědného rodičovství, antikoncepce, umělého potratu,
umělého oplození, těhotenství
s dětmi, které trpí nějakou vrozenou vývojovou vadou apod.
MUDr. Mário Šmehil
Gyne s.r.o., Pražská 1144, Úvaly
tel. 281 981 801, 777 347 486
email: smehilmario@yahoo.com

Na četné dotazy zároveň zveřejňujeme kontakty na gynekology, které také doporučujeme. Víte-li o některém dalším,
budeme rádi za informaci.
Kontaktní údaje

2. světová válka – asi 50 milionů obětí

Válka proti nenarozeným dětem – celosvětově okolo miliardy obětí

MUDr. Xenie Preiningerová
Komenského 30, Jaroměřice n. R.
tel: 568 440 045
MUDr. Ludmila Lázničková
CENAP, Vodní 13, Brno
tel: 543 211 234, 731 428 333
email: cenap@cenap.cz
MUDr. Mgr. Miloslav Nesyba
Sadová 21, Karlovy Vary
tel.: 353 141 141, 602 284 275

Válka proti nenarozeným dětem probíhá...
Každý den je zabito přibližně 140 000 dětí před
narozením. To je více než souhrn všech obětí zabitých
atomovou bombou v Hirošimě a Nagasaki.

MUDr. Hana Žáková
Gen. Svobody 24, Havířov
tel.: 596 883 024
MUDr. Svatava Škraňková
Michalské stromořadí 3, Olomouc
tel.: 585 227 011

– 2 milióny lidských bytostí

Každý z nás je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.
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I za mřížemi – boj o život
Hnutí Pro život ČR spolupracuje s lidmi z nejrůznějších prostředí.
Martin byl odsouzen k mnohaletému
trestu za podvod a dnes „sedí“ v jedné pražské věznici. Stal se spolupracovníkem HPŽ ČR již dříve a i ve své
politováníhodné situaci tento závazek bere vážně a nevzdává boj o život
nenarozených dětí.
Lze vůbec s vězni mluvit
o tak subtilním tématu
jako je potrat? Vězeňská
populace nemá pověst právě
citlivých a vstřícných lidí…
Hodně pomohly šňůrky na klíče
s logem kampaně svobodavolby.cz.
Vězňové musí chodit jednotně oblečeni a každé, byť sebemenší vybočení
chápou jako žádaný projev individuality. A šňůrky na krk na klíče (v mírnějších typech věznic si vězni mohou
zamykat cely, když odcházejí třebas
do práce) některé věznice tolerují. Jen
bych pro vězně uvítal trochu údernější slogan, třeba STOP POTRATŮM.
Takhle jsem pokaždé musel vysvětlovat, co ten slogan znamená.
Jak se vězni k tématu
potratu staví?
Spousta vězňů ráda zaujímá jednoznačná stanoviska: tady je dobro
a tady zlo. Vězňové pak samozřejmě
(až na výjimky) jsou ti dobří, kteří se
jen nějakým omylem, souhrou nešťastných okolností dopustili špatnosti. Když je tedy možno ukázat prstem
na někoho jiného, kdo dělá něco špatně (a ještě to podložit důkazy), vloží se
do toho s plnou vervou: „No to je hnus,
to bych svý holce nikdy nedovolil…“
To je ale dosti primitivní
chápání celé problematiky...
Když se člověk snaží jim ukázat,
že nejde o to paušální prohlášení,
ale o jednotlivé lidské osudy a že se

do takové situace snadno mohou dostat s partnerkou sami, rychle se začnou drbat za uchem a ztratí zájem.
Stejně si ale myslím, že je dobré, že
o tématu aspoň trochu uvažují. Proto
jsme díky HPŽ ČR vybavili zdejší videotéku i filmy se záznamem potratu
„Němý výkřik“ a „Svoboda volby“.
Nemám přehled, jak moc se film promítá, ale ve zdejší věznici je i několik
desítek žen, takže kazety jsou tu určitě na místě.
Dá se o potratech mluvit
i se zaměstnanci?
No s dozorci příliš ne [říká
s úsměvem]. Ale s některými v civilu. V každé věznici pracuje spousta
pedagogů a psychologů a terapeutů,
kteří se snaží vězně přivést na správnou cestu, naplnit zdejší pobyt aspoň
trochu smysluplnými činnostmi. Nedávno jsem jedné pedagožce půjčil

poslední knihu Marka Orko Váchy:
„Místo, na kterém stojíš, je posvátná
země“ a ona mi pak děkovala, jak jí to
pomohlo ujasnit si, kde vlastně začíná
lidská existence. Ale nejen jí osobně,
ale i pro práci s vězni.
Kolika lidí se vaše snaha
asi tak dotýká?
To víte, spíš jsou to jednotlivci.
Ve vězení je sice spousta času na rozhovory všeho druhu, ale člověk musí
být opatrný, aby nezískal nálepku náboženského fanatika nepřístupného
„rozumným“ argumentům. Říkám
si, že snad aspoň někomu něco uvázne v hlavě a v srdci. Nakonec i mezi
vězni se najde malá křesťanská komunita. A ještě více hledačů.
Jméno dotazovaného bylo změněno.
HPŽ ČR

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.

IDELOGIE

prosinec 2009

strana 7

Je feminismus extremismus?
V úterý 13. října se v internetové
verzi ženského magazínu Ona (který
vychází jako příloha MF Dnes) objevily dva zajímavé články.
První text pojednává o tzv. Společenství čistých srdcí, tedy lidí, kteří žijí
podle nauky Katolické církve předmanželskou pohlavní zdrženlivost
a chtějí to dát najevo veřejným slibem.
Já se však chci zastavit u článku druhého, který pojednává o feminismu.
Z dikce textu mám trochu pocit, že
je to kromě jiného nepřímá reakce
na slova herečky Jitky Čvančarové,
která v obsáhlém rozhovoru vydaném asi týden před tímto článkem
hodnotila feminismus poměrně kriticky a označila ho za extremismus.
Autorka v článku „Nejsme ošklivky a nebojujeme proti mužům. Sedm
mýtů o feministkách“ na základě rozhovorů s předními feministickými
aktivistkami opakuje známé feministické poučky o rovných příležitostech
pro muže a ženy apod. Stejně jako
většina veřejných vystoupení feministických a tzv. genderových aktivistek působí článek velmi umírněně.
Aktivistky mluví o tom, že v žádném
případě nejde o válku proti mužům
a dušují se, že většina z nich je proti zavedení kvót na počet žen např.
ve vysoké politice.
Potom zaznívají další více či méně
zaobalené genderové poučky o tom,
že člověk se nerodí jako muž nebo
žena. Genderová ideologie nepopírá,
že existují biologické rozdíly mezi
mužem a ženou, ty totiž každý vidí.
Podle genderové ideologie se však člověk mužem nebo ženou stává hlavně
výchovou – to je do jisté míry pravda.
Problém ovšem je, že genderové aktivistky by chtěly zásadně změnit, nebo
spíše zbourat, obsah pojmů ženskost
a mužskost. Linda Sokačová z organizace Gender Studies mluví o tom,
že existuje řada modelů ženství, resp.

mužství, a nevidí důvod, proč by jeden z nich (má asi na mysli tradiční
pojetí rodiny) měl být respektován
a ostatní ne.
Já důvod na rozdíl od ní vidím,
a to hlavně v tom, že dítě si během
svého vývoje, především v prvních
několika letech života, osvojuje sociální role a podle nich také později
jedná. A naopak skutečně nevidím
důvod, proč by si děti měly osvojovat
sociální role dvou homosexuálních

„tatínků,“ dvou lesbických žen nebo
maminky žijící tzv. single (tedy ženy
samostatně vychovávající dítě)?
Dále se v textu opět mluví o rovných příležitostech pro muže a ženy
– to je heslo, které zní velmi rozumně. Problém však je, nakolik je možno v světě zasaženém hříchem tento
sen realizovat. Kromě toho vyvstává otázka: Proč rovné příležitosti
jen na základě pohlaví, proč ne také
rovné příležitosti pro lidi narozené
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v chudších poměrech nebo lidi s nižším vzděláním atd.? Domnívám se, že
svět je prostě takový, že určitá míra
nerovnosti zde vždy bude; důležité je,
aby se nedělo bezpráví a zjevné nespravedlnosti. Bohužel v článku také
nezaznívají věci, které, podle mého
názoru, feministické skupiny kritizují naprosto oprávněně. Mám na mysli
především reklamy ukazující polonahé ženy a mající mnohdy sexuální
nebo dvojsmyslný podtext.
Na konci článku se pak Linda Sokačová snaží vyvracet názory, které
považují feminismus za extremismus. Extremismus definuje jako teorii, jejímž záměrem je cílená likvidace nějaké společenské, etnické, nebo
jiné skupiny obyvatel. Přidržme se
na chvíli této definice, byť o její úplnosti bychom mohli diskutovat.
Linda Sokačová tedy tvrdí, že feminismus a genderová ideologie se
nesnaží o cílenou likvidaci nějaké
skupiny obyvatelstva. Toto tvrzení se
zdá na první pohled pravdivé. Klíčem
k pochopení celé věci je rámeček pod
článkem, kde se vysvětluje historický vývoj feminismu. Hned v prvním
bodě nacházíme to klíčové, mezi legitimními právy žen (vzdělání, volební právo aj.) je zmiňováno „právo
na umělé přerušení těhotenství“.
Boj za toto „právo“ je pro feminismus a genderovou ideologii jedním
ze stěžejních bodů, stačí si přečíst
zprávu o vystoupení arcibiskupa Roberta Saraha, sekretáře Kongregace

pro evangelizaci národů, na právě
probíhající synodě o Africe (Res Claritatis, 12. 9. 2009).
Arcibiskup mluví v reakci na vystoupení jednoho z afrických biskupů
o tom, že genderová ideologie nutí lidem v Africe umělé potraty a masivně propaguje umělou antikoncepci
a homosexuální způsob života. Právě
na skutečnosti, které zmiňuje arcibiskup Robert Sarah, reaguje také papež
Benedikt XVI. v nejnovější encyklice,
když mluví o některých nevládních
organizacích, které aktivně šíří umělé
potraty do chudých zemí (Caritas in
veritate, 28).
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Když tedy uplatníme definici, že
extremismus je postoj, který se snaží o cílenou likvidaci nějaké části
obyvatelstva, docházím k závěru,
že feminismus je extremismus. Jedním z důležitých bodů ve feminismu
a genderové ideologii je totiž právě
boj za tzv. právo na potrat. Toto „právo“ však prakticky znamená cílenou
likvidaci části lidské rodiny (populace), konkrétně určitého procenta nenarozených dětí.
Jan Malý

Poradna pro ženy v tísni Aqua vitae

hledá dobrovolné konzultantky pro práci na telefonní a emailové lince pomoci
Požadujeme: výhradně ženy, vyšší než průměrnou dávku empatie a trpělivosti, středoškolské vzdělání, dobré uživatelské
vlastnosti při práci s počítačem a orientaci na internetu, příjemné vystupování v telefonickém kontaktu, chuť učit se nové věci
Nabízíme: dvouměsíční profesionální proškolení, akreditovaný kurz krizové intervence, zázemí skvělého týmu,
který si vzájemně umí efektivně pomáhat při řešení případů, odborné konzultace se spolupracujícími subjekty,
uhrazení všech režijních nákladů spojených s prací v poradně
Místo výkonu práce: Praha 2, časový harmonogram: dle dispozic konzultantky, předpokládaný nástup: k 15. 3. 2010
První lekce školícího kurzu proběhne počátkem ledna 2010. Konkrétní termín bude upřesněn přihlášeným zájemcům.
Své stručné životopisy spolu s motivačními dopisy zasílejte, prosím, na adresu zdenka.rybova@prolife.cz.
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Důstojný život do přirozeného konce
nebo eutanazie?
Otázka eutanazie je aktuálním
tématem v celé Evropě, v naší zemi
přímo hoří. Naštěstí jsou většinové názory lidí ještě nezdeformovány
docela, nicméně přesto je třeba být
na pozoru a ukazovat všem lidem,
že stáří a třeba i nemoc neznamenají
ztrátu smyslu života. A že starý člověk nemá a nesmí být sám. No a konečně, že je povinností těch, kteří
ještě síly i zdraví mají, aby druhým lidem sloužili. V lásce a službě. Na tom
se shodnou všichni lidé světa: lidem
je dobře mezi hodnými a dobrými
lidmi. Mezi lidmi pozornými a lidmi
s úctou k člověku.

V tomto čísle zpravodaje Hnutí
Pro život ČR vám rádi přinášíme rozhovor s naší členkou a zároveň obyvatelkou Domu sv. Antonína v Moravských Budějovicích, paní Emou
Plešingerovou (89 let).
Do tohoto zařízení byla převezena po téměř pětiměsíčním pobytu
v léčebně dlouhodobě nemocných.
Nemohla chodit, nemohla se sama
najíst. Méně slyší a vidí, přesto je psychicky velmi čilá. Dnes, po relativně
krátké době na novém místě, už chodí o hůlce sama aspoň na kratší vzdálenosti v budově, sama se nají a v lecčem si poslouží.

Paní Plešingerová, začneme
tou nejdůležitější otázkou
– jak se vám tu žije?
Jsem tu čtyři měsíce a říkám si, že
jsem přišla z pekla do nebe. Denně je
zde mše svatá. Drží se tu první pátky a všechny svátky, mohla jsem tu
jít ke zpovědi. Ve všední den je mše
svatá v 6.30, v neděli v 9 hodin. Je to
domov pro důchodce, nikoli dům důchodců. Skutečný Domov sv. Antonína. Dochází sem také lékař, celkem
dobrý. Netrpím bolestí, dostala jsem
pět injekcí kvůli bolestem v kolenou,
pomohlo to aspoň trochu, to víte, staré kosti...
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Na jaře nás čekají volby,
které jsme už měli mít
za sebou. Vím, že politiku
dlouhodobě sledujete. Co si
v této oblasti sama přejete?
Aby zvítězilo křesťanství.
Půjdete sama k volbám?
Samozřejmě. Chci, aby na vedoucích místech byli věřící lidé. Musím
říci sestřičkám jak řádovým tak
ostatním, aby volily křesťany.

Ředitel a personál jsou velmi slušní lidé, nenechají nikoho trpět bolestí. Sestřičky jsou příjemné, hodné,
jednají s citem, jak civilní, tak řádové.
Jedná se tu s lidmi pěkně, každý je
spokojený. Kdo se nemůže najíst, toho
krmí. Strava je tu výborná, hodně zeleniny, každý den cvičení. S LDN se
to nedá srovnat, tam se s námi zachází jako s nelidmi.
Žije se tu pěkně, pěstuje se i kultura, měli jsme i táborák, kdo nechce,
tak nejde, já jdu. O všechno je postaráno. Je tu televize, přednášky, vystupují tu občas děti, slavil se Svátek matek. Byl i zájezd do Kostelního Vydří,
to jsem nemohla jet...
Neslyšela jsem, že by někdo žádal
o eutanazii a to jsou zde lidé ve stáří
105, 100 let a hodně přes devadesát.
Napadlo vás zde někdy,
že byste chtěla zemřít ?
Ne. Hodně čtu, mám poličku s rádiem. Hubuji na Orla, že místo poutě
na sv. Hostýn dělají oslavy v Kroměříži. Politika se tu nepěstuje. Jedině já
se zajímám o toto dění, ostatní jsou
dost staří a nemocní. Noviny se neodebírají, já beru Naši rodinu, Katolický týdeník, Světlo, Zpravodaj Hnutí
Pro život ČR, RC Monitor, Nový Hlas.

Jaká je tu filosofie?
Hodně náboženství. Je tu šest řádových sester boromejek, mají ze mne
radost, že jsem se takhle „spravila“.
Každý den mi uvaří kávu, mám
už dobrý tlak, každý týden je koupel,
všechny nás natírají pleťovým mlékem, pečují o zdraví všech, se všemi,
i těmi nejstaršími, je krásně zacházeno. Žádné výjimky se nedělají.
O eutanazii zde nepadlo ani slovo, každý se udržuje. Doktor přijde
ke každému, když je třeba. Je to pravý
domov pro staré lidi, pro klidné stáří.

Tisková zpráva ze dne 17. 8. 2009
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Pošleme vám letáky, kterými
můžete pomoci lidem
v orientaci před volbami
v tom, koho volit. Vždy
jste byla velmi iniciativní.
Můžete je rozdávat i nyní?
Ano. Aby si nemyslel pan Kalousek, že bude mít navrch. Odebírá se
tu KT, vládne tu náboženský, především katolický duch. Obyvatelé mohou každý den jít do kostela, každý
den je tu pan farář důchodce.
Máte ještě nějaké přání ?
Aby každý starší člověk prožil takové stáří, jak se žije tady.
rozhovor připravila
Sylva Bernardová

Informujte o hrozbě eutanazie
vaše známé, přátele, kolegy, sousedy, není-li vám jedno, zda vy nebo
vaši příbuzní zemřete přirozeně
nebo rukou lékaře.
Objednáte-li si letáky na adrese
http://prolife.cz, rádi vám zašleme
libovolné množství, aby se dostaly
do všech schránek ve vašem okolí.

ý,

neznám

Opravdu nemáte strach dát ve volbách hlas těm,
kteří považují zabíjení druhých za správné?
„Stále [...] stojíme za návrhem, aby pomoc při odchodu ze života
v případě nevyléčitelného pacienta nebyla považována za vraždu,“ řekl
poslanec a právní expert za ČSSD Jeroným Tejc. (MF Dnes, 30. říjen 2008)
Sociální demokraté podle něj předloží novelu, která eutanazii podpoří:
„Tyhle věci chceme určitě prosadit.“ (HN, 12. listopad 2008)

www.eutanazie.cz
letak-EUTANAZIE2009.indd 1

8.10.2009 15:45:21
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Terénní sociální práce
nerský konflikt způsobený nečekanou
graviditou, absolvovaný (spontánní
nebo umělý) potrat či komplikace
s ním spojené apod., pak naši novou
službu můžete doporučit, ale také
můžete o ní dát vědět co nejširšímu
okolí v rámci prevence. Paní Iveta Tomečková bude ráda nápomocna všem
ženám, které potřebují osobní kon-

Všem ženám, které nemají dostatek odvahy, aby se vydaly svou situaci
řešit do poradny nebo na příslušný
úřad apod., je určena nová služba poradny Aqua vitae.
Již více než rok se na pozici terénní konzultantky připravuje naše nová
kolegyně, paní Iveta Tomečková. Jejím pracovištěm bude každé místo
v rámci ČR, kde se bude nacházet
žena v tísni. Za ní paní konzultantka
může v nejkratší možné době dle vzájemné dohody přijet a přímo na místě řešit to, co jí trápí. Může jí pomoci
v následujících bodech:
• sociálně právní poradenství
• doprovod na úřady
• asistence při jednání na úřadech
• pomoc s vyplněním formulářů
a sepisováním žádostí
• doporučení a zprostředkování
dalších služeb
• podpora při aktivním řešení
vlastní situace
• pomoc při prosazování práv a zájmů
• nácvik sociálních dovedností
Nejdůležitějším bodem, který výše
uveden není, je ale nabídka osobní
blízkosti a aktivní podíl na osobním
trápení každé ženy, která tuto formu
pomoci uvítá a vyhledá.
Víte-li o někom, kdo se nachází
v podobné životní situaci jako je např.
nečekané těhotenství, rozhodování
o dalším osudu svém a dítěte, part-

takt a z různých důvodů nemohou
vyhledat služby poraden.
Schůzku s paní Tomečkovou si
lze domluvit skrze bezplatné telefonní číslo poradny Aqua vitae:
800 108 000. Věříme, že naše nabídka
pomůže dalším ženám a ty se budou
moci radovat ze svého mateřství.

Jihočeští Mladí křesťanští demokraté a Hnutí Pro život ČR pořádají

Strmilovský pro-life víkend
pro mladé
ve dnech 12. – 14. února 2010

Program:
Pátek 12. února
18:00 Registrace
20:00 Roman Joch: Eutanazie – evropský pohled
Sobota 13. února
9:00 Michaela Freiová: Umělé potraty jako ženské právo
Jiří Carbol: Pro-life témata v české politice; přednáška a diskuse
14:00 Radim a Kateřina Ucháčovi: Jak mluvit o bioetických tématech
Matyáš Zrno: Média a kultura života
Jan Vrána: Zkušenosti s projektem Stop genocidě
20:00 Zdeňka Rybová: Poradenství a postabortivní syndrom
Neděle 14. února
10:00 Xenie Preiningerová: Antikoncepce a umělé oplození z pohledu lékaře
David a Michaela Prentisovi: Antikoncepce a její dopady
Aktuální informace: http://prolife.cz/strmilov

Registrace:
Registrace, přihlášení k ubytování je možné do 31. ledna 2010.
Lze se zúčastnit i jen části přednášek bez registračního poplatku.
V registračním poplatku 450 Kč je zahrnuto ubytování a strava.
Kontaktní osoba:

Ubytování:

Ignác Pospíšil
ignac.pospisil@centrum.cz, tel: 775 048 413

Pension Gambit, Strmilov u Jindřichova Hradce,
http://gambit.strmilov.cz.

Hnutí Pro život ČR, Hlubočepská 85/64, 152 000 Praha 5, http://prolife.cz, č. účtu: 159205438/0300

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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Ohlédnutí za návštěvou papeže v ČR
Povzbuzení k hledání
pravého štěstí – setkání
s mládeží při mši svaté ve Staré Boleslavi
Milí přátelé, je jasné, že v každém
mladém člověku je touha po štěstí,
občas spojená s jakýmsi neklidem;
touha, kterou však často dnešní konzumní společnost využívá špatným
a odcizujícím způsobem. Je třeba brát
vážně toto usilovné hledání štěstí.
Vyžaduje si skutečnou a vyčerpávající odpověď. Ve vašem věku se
totiž činí první velká rozhodnutí,
schopná nasměrovat život k dobru
nebo ke zlu. Bohužel je nemálo vašich
vrstevníků, kteří se nechají uchvátit
klamnými vidinami umělých rájů,
aby se pak ocitli ve smutné osamělosti. Je ale naopak i mnoho chlapců a dívek, kteří chtějí proměnit, jak
řekl váš zástupce, nauku v činy, aby
svému životu dali plný smysl.
Chci vám všem nabídnout zkušenost svatého Augustina, který řekl,
že srdce každé osoby je neklidné, dokud nenajde to, co skutečně hledá.
On objevil, že pouze Ježíš Kristus je
uspokojivou odpovědí na touhu jeho
a každého člověka po šťastném, smysluplném a hodnotném životě (srov.
Vyznání I, 1,1).

Modlitba za rodiny
– setkání s rodinami
v pražském kostele
Panny Marie Vítězné
Zdravím vás milé rodiny, které
jste se v tak hojném počtu dostavily.
Soška Jezulátka obrací naši mysl
k tajemství Vtělení, k všemohoucímu
Bohu, který se stal člověkem a 30 let
žil ve skromné rodině z Nazareta,

svěřený Prozřetelností do laskavé
péče Marie a Josefa. Myslím na vaše
rodiny a rodiny po celém světě,
na jejich radosti a starosti. Sjednoťme se v modlitbě a prosme u Jezulátka o dar jednoty a svornosti pro
všechny rodiny. Mysleme obzvláště
na ty mladé rodiny, které musejí vy-

nakládat mnoho úsilí o bezpečí a důstojnou budoucnost svých dětí. Prosme za rodiny v obtížných situacích,
zkoušené nemocemi a bolestí, za ty,
které jsou v krizi, rozvrácené nebo
trýzněné nesvorností či nevěrou.

Zveme vás na...
Pravidelné rekolekce ve Zlatých Horách na poutním místě Mariahilf
proběhnou od 26. do 28. února 2010. Rekolekce zaměřené na důstojnost
každého člověka povede P. Cyprián Suchánek OP. Účastnický poplatek
zahrnující ubytování činí 240 Kč.
Vzhledem k omezenému počtu se přihlaste co nejdříve na adrese
info@prolife.cz, příp. na adrese uvedené v tiráži. Přednost budou mít
účastníci s uhrazeným poplatkem.

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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Vánoční přání
„Žil jsem tenkrát na světě
asi tři roky a k Vánocům
jsem si přál harfu. Zajímavé
na tom přání bylo, že jsem
nechtěl harfu proto, abych
na ní drnkal a prozpěvoval
při ní jako král David, ale
aby ta harfa spinkala.
Slýchával jsem tenkrát koledu
a v té koledě se zpívalo: „Labuti má
i loutno má, slavíčku můj, dřímej,
má harfo líbezná, synáčku můj.“
Místo harfy jsem dostal boty. Vlastně jen botičky.
Potom mně bylo jednou také šest
let, padal sníh a já jsem toužil po zlaté
hasičské přilbě. Dostal jsem rukávník.
V osmi letech se z dítěte stává muž a já
jsem zoufale potřeboval kulomet.
Jako desetiletému mně nadělili pod
stromeček místo sebraných spisů Karla
Maye pohádky Karla Jaromíra Erbena.
Mám je dodnes. Ponejprv jsem si je
přečetl, když jsem se vrátil z vojenské
prezenční služby. Ve dvanácti jsem si
žádal nejkrásnější ženu na světě. Věděl
jsem, kde bydlí. Oni to nevěděli a nadělili mně pruhované pyžamo.
Od té doby se změnilo všechno,
i stromy, oblaka a kosi. Zmoudřel
jsem nebo snad zhloupl, začínal jsem
si přávat věci skromnější a celkem
jsem nebýval zklamán. Mám kdesi
ve stolku cigaretové pouzdro, mám
tucet kravat, jedny dlouhé spodky,
které jsem nikdy neměl na sobě, dokonce i jednu levou koženou rukavici.
Avšak od osudných Vánoc, kdy moje

sny začaly být tak rozumné, že začaly
být uskutečňovány, ztratily pro mne
Vánoce kouzlo.“
✴✴✴
Děkujeme vám, milí přátelé,
za vaši celoroční podporu. I za to,
že ve svém okolí pomáhat lidem,
aby nezapomněli, že úcta k člověku
není neskromný sen několika ma-

lých bláznů, ale základní pilíř evropské společnosti. Přejeme Vám, aby
vánoční radost z narození Spasitele
a Krále Ježíše Krista přinesla do vašeho života nový elán. Betlémské
světlo nechť rozsvítí v každém z nás
živou touhu po opravdové svatosti,
abychom byli v následujícím roce pro
naši zemi světlem a solí.

Požehnané Vánoce a nový rok 2010
vám přejí a za vaši celoroční podporu děkují
pracovníci HPŽ ČR
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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Daruj svoje vajíčko?
Už vícekrát jsem v tramvaji (pro
Brňáky: šalině) narazil na inzerát:
Darujte svoje vajíčko! Pomůžete ženám, které by jinak nemohly mít dítě.
Dost mne to vytočilo. Představil
jsem si nějakou chudou studentku,
jak s pocitem, že dělá něco nesobecky
dobrého, na tuhle výzvu skočí. A navíc „zdarma“. Přece darování orgánů
je u nás bezplatné. I když... Za odběr
vajíčka dostane bolestné 10-15 tisíc.
Často si říkám, že spousta zla by
se ve světě neděla, kdybychom nazývali věci pravými jmény. Ten barevný
plakátek vlastně říká asi tohle:
Staňte se biologickou matkou dítěte, jehož otce neznáte a které nikdy
v životě neuvidíte.
Bude mít možná oči a úsměv
po vás a vlasy po tatíkovi (nebo anonymním „dárci spermií“), ale nikdy
na vás nezavolá „maminko“.
Vezmou vaše vajíčko a v laboratoři z něj „vyrobí“ malinkaté dítě, které
musí projít zkouškou života a smrti.
Pokud nebude vypadat dost zdravé,
vyhodí ho do biologického odpadu.

Je to skoro jako na příjezdové rampě
koncentráku: zdraví vpravo, nemocní
zlikvidovat. Vaše dítě.
Pak Vaše dítě přenesou do dělohy
úplně cizí ženy. Když se něco takového děje za peníze a žena pak dá své
dítě k adopci cizímu páru, říkáme
tomu „náhradní mateřství“. Tady je
to taková imitace.
Vaše dítě bude mít úplně neznámého otce. Jak se říká situaci, kdy má
zadaný muž dítě se ženou, která není
jeho manželka? Nevěra. Tady je to taková imitace. Klinická nevěra.
Mnoho žen, které neplánovaně
otěhotní, jde raději na potrat, než by
své dítě daly k adopci. Přece nejsou
„krkavčí mámy“. A tady se děje něco
jako imitace naruby. Dát dítě k adopci z lásky k němu je skutek lásky. Dát
dítě k adopci kvůli „lásce“ k rodičům
může z dítěte dělat „zboží“.

BEZPLATNÁ LINKA
800 108 000
Vážení přátelé,
rádi bychom Vám upřesnili telefonní kontakty, které můžete
použít, pokud nám potřebujete
něco sdělit nebo si ověřit informace. Všeobecné dotazy, dotazy týkající se našeho politického
a společenského působení apod.
vám zodpovíme na telefonním
čísle 603 976 231 (kancelář). Dotazy zaměřené na odborná témata,
kterými se zabýváme, na praktickou pomoc a poradenství směřujte na tel. 736 766 660 (Zdeňka
Rybová).
Objednávky materiálů vyřizujeme nejrychleji, jsou-li zaslány
přímo přes internetovou stránku
http://prolife.cz, kde najdete příslušný formulář a nabídku všech

Prodejte nám svoje vajíčko. My
z něj pro naše zákazníky vyrobíme
dítě. Vaše dítě. Možná vaše jediné dítě

dostupných materiálů.
Prosíme, NEVOLEJTE s výše
uvedenými dotazy na telefon-

Karel Skočovský
tob.signaly.cz

ní číslo 800 108 000, tj. na číslo
pro bezplatné telefonické krizové poradenství pro ženy v tísni.
V poslední době se nám na tomto
telefonu množí různá sdělení či
objednávky. Telefon je však určen
výhradně pro krizovou pomoc
těhotným ženám v náročných
životních situacích. Linku obsluhují vyškolené konzultantky, které profesionální pomoc ženám
okamžitě nabídnou nebo zprostředkují. Telefonáty, které mají
směřovat do Hnutí Pro život ČR
nemohou vyřídit. Kromě toho –
linka je pak zbytečně blokována
pro ty, kteří ji opravdu potřebují.
Děkujeme za pochopení!
Zdeňka Rybová

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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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

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
L005 Rychlá řešení dlouho bolí – popis prenatálního vývoje
člověka a metod umělých potratů, působivé svědectví
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
L010 Eutanazie – informace o nebezpečí legalizace eutanazie

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
K004Ach, 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 Antikoncepce – informace o antikoncepci – mechanismy
účinku, zkušenosti z interní medicíny, dopady na vztahy
B005 Diktatura a lékařská věda – stále aktuální svědectví Lea
Alexandera, psychiatra a účastníka Norimberských procesů s lékaři

PLAKÁTY NA NÁSTĚNKY

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

FILMY NA DVD

F001 Němý výkřik – bývalý ředitel největší potratové kliniky
na světě dr. Bernard Nathanson vysvětluje průběh umělého potratu
F003 Svoboda volby – dokument ukazující bez jakýchkoliv
tabu výkon umělého potratu
F005 Kultura života – Otázky bioetiky – osm filmů na dvou
DVD se věnuje otázkám kultury života – původ bioetiky,
potrat dnes, umělé oplodnění, kmenové buňky, prevence
AIDS, legalizace eutanazie, paliativní medicína, bioetika
a komunikace

OSTATNÍ MATERIÁLY

S006 Sada samolepek Stopgenocide.cz – sada 4 samolepek
S008 Nečekaně těhotná? – samolepka jako reklama na pomoc
při nečekaném těhotenství
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
M001 Model plodu ve 12. týdnu těhotenství

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. Naším největším
nepřítelem je neznalost.

Hnutí Pro život ČR – informační oběžník Hnutí Pro život ČR, o. s.
ISSN:
1214-4096
Šéfredaktor:
Zdeňka Rybová
Kontakt:
Hnutí Pro život ČR, Hlubočepská 85/64, 152 00 Praha 5, info@prolife.cz

Registrace:		
Teologický poradce:
Bankovní spojení:

MK ČR E 14715
P. Mgr. Pavel Mayer OP
159205438/0300, var. sym.: 5030

Hnutí Pro život ČR, o. s. je neziskovým občanským sdružením s cílem šířit a obnovovat úctu k lidskému životu od početí do přirozené smrti, především k životu
nenarozených dětí, starých, postižených a nevyléčitelně nemocných lidí, podporovat rodinu a šířit vědecké poznatky o souvisejících tématech. Sdružení nemá
žádné státní dotace a rozvíjí svou činnost výhradně z darů drobných dárců. Dary lze podle § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. uplatnit pro snížení základu daně.

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.

na závěr

strana 16

prosinec 2009

Příběhy z poradny Aqua vitae
Milá poradno, děkuji
za zprávu a milá slova.
Člověk si v běžném životě
ani neuvědomí, jak velmi
pomůže vyjádření pochopení
a dobrá, jednoduchá rada...
Obrátila jsem se na vás kvůli tomu,
že mne teď, v prvních týdnech těhotenství, opustil partner. Náš vztah byl
dlouhodobý, oba máme již poměrně
dost let (já 33), a i když jsme dítě ještě
neplánovali, zdálo se mi, že to zvládneme. Reakce partnera byla ale přímo
pubertální. Kromě toho mne obratem vyzval, abych si „zařídila potrat“.
A kvůli tomu jsem se taky obrátila
na vás, protože jsem chtěla vědět, co
potrat znamená, jak se provádí, kde
začít při jeho vyřizování apod.
Nenapadlo mne, že se setkám
s takovým pochopením a dobře míněnými rady. Za ty vám moc děkuji.
I za prostor svobody, který mi dáváte. V této svobodě jsem mohla v klidu přemýšlet a uspořádat si v hlavě
všechny starosti. Chtěla jsem se rozhodnout sama za sebe, jak jsem vám
už říkala. Nešlo mi o to, abych našla
protiváhu partnerovu postoji. Šlo mi
o to, abych dokázala po svém rozhodnutí, ať by již bylo jakékoliv, prostě žít
sama se sebou vyrovnaná. A prostě
dál normálně fungovat. I když místy
ještě váhám, myslím, že v hloubce své
duše jsem se už rozhodla. Nebude to
lehké a bojím se budoucnosti, ale dítě
si nechám.

I když místy ještě
váhám, myslím, že
v hloubce své duše
jsem se už rozhodla.
Dítě si nechám...

Čekáte-li nečekaně dítě
volejte 800 108 000

Kolegyně v zaměstnání, kterým
jsem se svěřila, mi poslaly internetový odkaz na stránky s filmem o potratu. To bych opravdu dítěti nemohla udělat a absolutně bych si pak
nevěděla rady ani sama se sebou.
Jsem přesvědčená o tom, že mně to
bude stát hodně sil. Ale taky o tom,
že bychom neměli zahodit šance,
které nám život dává. Na takové hazardování je život příliš krátký.
Moc bych si přála, aby i můj partner dokázal věci vidět takto. Možná,
že se v něm něco odehrává uvnitř, co
neumí dát najevo navenek, ale teď
jsme oba v situaci, kdy si navzájem
nerozumíme. Zdá se mi, že dalším
rozebíráním jen dávám prostor spekulacím, které by nic dobrého nepřinesly.
Přese všechno, co se teď stalo, svého partnera miluji a chtěla bych pro
své dítě vytvořit šťastný domov. Ještě jednou vám moc děkuji a zase se
ozvu, jak vše probíhá dál.
L.

Dobrý den, jsem těhotná, do porodu
mi zbývá jen několik málo týdnů. Doposud jsem žila v Praze a živila se všelijak. Po určité době jsem se odstěhovala
ke kamarádovi, který mi dal přístřeší
mimo Prahu. To bylo někdy v druhé
půlce těhotenství. Nikdy jsem nebyla
u lékaře a teď už mám strach tam jít, že
mi vynadají a tak. Nevím ani, co bych
mu řekla. Nevím, co mám dělat. A nemám kromě lásky k miminku vůbec
co nabídnout, žádné zázemí, peníze,
bydlení, nic. A tak bych dítě chtěla dát
k adopci. Nevím, co pro to mám udělat,
proto prosím, pomozte mi.
A.
Ahoj, mám takový problém ...
jsem těhotná, nejspíš úplně na začátku. Je mi 16 a chtěla bych radu pro
domácí potrat, protože se nemohu
poradit s lékařem. Bojím se, aby se
o těhotenství nedozvěděli mí rodiče.
Opravdu mám pocit, že to nesmějí
zjistit. Pomůžete mi? Předem děkuji.
K.

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.

