
Březen 2023: Za zboření klišé o nutnosti přístupu k potratům

Duben 2023: Za Linku pomoci HPŽ ČR – aby dobře sloužila ochraně života

Chvála Kristu, bratři a sestry!
 
začala doba postní. Jedním z projevů askeze v tomto čase by mohlo být zpytování svě-
domí,  nakolik  rádi  používáme  různá  klišé,  zvláště  pak  ta  dotýkající  se  otázek  víry
a mravů. Připomínám, že klišé je nějaká myšlenka, slovo, věta, které používáme příliš
často, proto se snadno stanou prázdnou frází. Klišé jsou chytlavá, takže aniž bychom si
to uvědomili,  rychle  začneme „papouškovat“  něco, nad čím jsme se ani  pořádně ne-
zamysleli, čemu třeba ani nerozumíme, vláčeni spíš emocemi než obsahem. Z toho vy-
plývá, že klišé je často velmi zjednodušující, nebo dokonce nepravdivé. Produkování klišé
se nevyhýbá ani nám katolíkům. Jedno takové, rádoby empatické a tolerantní, je téma-
tem březnového modlitebního úmyslu. Proč by mělo být provedení umělého potratu pří-
stupné? No přeci, aby se neprováděly potraty pokoutně, a tak nedocházelo ke zdravotním
komplikacím u žen. Pardon, ale tato logika by měla vést například ke zrušení postihu
vražd a zavedení institutu nájemného vraha. Přijde vám tento příměr přitažený za vlasy?
Pokud ano, věříte, že člověk je člověkem od početí? Že člověk je plně člověkem s nesmr-
telnou duší, bez ohledu na to, zda už, nebo ještě, má všechny orgány, zda má pár gramů
nebo sto kilo, zda mu to již, nebo ještě, myslí? Že tedy umělý potrat je likvidací člověka?

V dubnu budeme pamatovat na Linku pomoci provozovanou Hnutím Pro život ČR – aby
dobře sloužila ochraně života. Linka poskytuje telefonickou, písemnou nebo osobní po-
moc ženám, které nečekaně otěhotněly a  z různých důvodů uvažují o potratu nebo jsou
k němu tlačeny. Z uvedeného tedy vyplývá, že klientkami jsou mnohdy ženy, které sice
vnímají potrat jako něco špatného, ale za určitých okolností přípustného nebo nutného.
Navíc často žijící v prostředí, které je nepodpoří nebo je dokonce vůči jejich přání pone-
chat si dítě nepřátelské. Když si uvědomíme, že nejde o nic méně než o lidský život, je
nám jasné, jak náročná a zodpovědná je práce konzultantek Linky. Připomínám kontakty:
tel.: 800 108 000; poradna@linkapomoci.cz. Další informace najdete na linkapomoci.cz.

Srdečně Vás, kteří můžete, zvu na mši svatou v sobotu 15. dubna v 11 hodin do pražské
katedrály, kde bude dopoledne před Národním pochodem pro život sloužit mši svatou ar-
cibiskup Jan Graubner.

Milí Boží přátelé, požehnaný čas doby postní i velikonoční přeje a vyprošuje,

Jiří Korda, kněz Kristův
tel.: 725 797 561

Hnutí Pro život ČR, Hlubočepská 85/64, 152 00 Praha, info@hnutiprozivot.cz


