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ÚVOD
ZPRÁVY A ZPRÁVIÈKY
PROSBY A VÝZVY
JAK REAGOVAT NA... ?
POŽITEK PROTI LÁSCE
PØEDURÈENO K ŽIVOTU
SLOVA MATKY TEREZY
TAJEMSTVÍ Š•ASTNÉHO MANŽELSTVÍ
15 ÈLOVÌKEM OD POÈETÍ...
Milí pøátelé,
s mírným zpoždìním k Vám opìt pøichází další èíslo našeho obìžníku. Od
zaèátku øíjna se toho hodnì událo, proto bude toto vydání z velké èásti spíše
zpravodajské. Èinnost sdružení Hnutí Pro život ÈR se pomalu ale jistì rozjíždí,
což se dìje hlavnì díky Vaší štìdré modlitební a finanèní podpoøe. Je opravdu
s podivem, že i to, co se nedìje v náš prospìch, dokáže Pán Bùh obrátit v dobré
(nìkdy se skuteènì divíme, jak to má skvìle „zorganizováno“).
P. Pavel Mayer OP a P. Romuald Rob OP pøislíbili, že 28.12. na svátek Mláïátek
budou sloužit mši svatou za nás všechny, kteøí se jakýmkoliv zpùsobem podíleli
na záchranì poèatých dìtí: modlitební podporou, finanèní podporou vyhlášení
Deklarace práv poèatého dítìte, tisku obìžníku, letákù a jiných informaèních
materiálù, distribucí materiálù, tvorbou nástìnek, apod.
Nìkolik našich pøátel nám pøi setkání øeklo, že se jim obìžník velice líbí a že je
jkopírují (až 40x!), aby jej mohli ve svém okolí rozdat. Každé èíslo obìžníku
necháváme tisknout v nákladu 1000 kusù, ponìvadž celková cena v tiskárnì je
naprosto stejná jako pøi nákladu 300 kusù. Zbylé výtisky rozdáváme všem
lidem, o kterých si myslíme, že jim není osud zabíjených nenarozených dìtí
lhostejný. Prosíme Vás tedy, abyste obìžník zbyteènì nekopírovali, a napsali
nám buï adresy Vašich pøátel anebo poèet kusù, který byste mohli ještì
upotøebit. Požadované množství obìžníku Hnutí Pro život Vám rádi zašleme (i
zdarma) - týká se to i všech již vyšlých èísel!!!
Rádi bychom touto cestou zvláštì podìkovali obìtavým manželùm Souèkovým
z Jistebnice, kteøí i pøes onemocnìní svých dìtí velkou mìrou pomohli pøi
slavnostním vyhlášení Deklarace práv poèatého dítìte zajištìním pøekrásné
kvìtinové výzdoby.
Doufáme, že pøíprava na nadcházející milostivý rok 2000 u Vás probìhne v klidu
a bez: spáleného cukroví, hektického uklízení, splašeného shánìní dárkù...
(doplòte dle vlastních zkušeností). Pøejeme tedy Vám a všem Vašim blízkým
požehnaný adventní èas a vánoce plné radosti a pokoje.
redakce
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ZPRÁVY A ZPRÁVIÈKY
NOVÉ LETÁKY
V minulém èísle jsme Vám nabídli
letáky „Kronika života“ z polské
poboèky mezinárodní organizace
Human Life International (HLI).
Bohužel nám zaslali pouze 500 kusù,
což nám vystaèilo asi tak na 14 dní.
Vaše prosby o zaslání dalších kusù
nás podnítily k vytištìní vlastních
letákù. Obrázky ve vhodné kvalitì pro
tisk
nám
poskytli
pøátelé
ze
Spoloèenstva
života
(pro-life
organizace na Slovensku).
Museli jsme se nauèit vytváøet
podklady pro DTP studio, co všechno
vyžaduje tiskárna, jaké existují druhy
papíru, apod. Naštìstí nám Pán Bùh
poslal vždycky do cesty lidi, od kterých
jsme se mohli pøiuèit a kteøí nám
pomohli. Zvláštní dík patøí Petrovi
Válkovi - ten byl ochoten jet o pùlnoci
z Prahy do Brna a zpìt, abychom
mohli pøedat filmy vèas do tiskárny.
Ne menší dík patøí i jeho paní, která
mu to dovolila.
David Rejl nám pro zmìnu pomohl
najít zmínìnou tiskárnu, kde jsme tyto
letáky mohli za velice slušnou cenu
vytisknout.
Nakonec se vše podaøilo, mnohému
jsme se nauèili, což výhledovì
znamená velkou finanèní úsporu
(nemusíme platit za práci grafikù).
Výsledkem je 20 000 kusù letáku
„Kronika života“, z nichž již více než
tøetina putuje mezi Vámi a doufáme,
že spoleèná práce nás všech pøispìje
k záchranì poèatých dìtí.
Letáky mùžete dávat do kostelù, na
nástìnky, zkuste je tøeba nechat
i v gynekologických poradnách, ve
školách apod. Napište nám, jaké
množství ve svém okolí upotøebíte.

PROÈ PLÁÈEŠ MIRIAM
V tomto mìsíci vydáváme pøeklad
knihy „Proè pláèeš, Miriam“. Originál
pochází ze švýcarské nadace Ano
životu, která první èeské vydání
èásteènì sponzoruje. Kniha je o postabortivním syndromu bìžnì postihujícím ženy po potratu. Obsahuje pùsobivá svìdectví postižených žen i vyjádøení lékaøù a dalších odborníkù
k této problematice.
Kniha „Proè pláèeš, Miriam“ je cenným
informaèním materiálem pro všechny
pøíznivce pro-life. Knihu považujeme
za vhodnou i pro dospívající mládìž,
aby si uvìdomila všechny dùsledky
svých
ukvapených
rozhodnutí.
Neménì užiteèná je pro prevenci u žen
uvažujících o potratu a pro ty ženy,
které se dosud s potratem nevyrovnaly
a hledají východisko ze své svízelné
situace.
Knihu „Proè pláèeš, Miriam“ Vám
zašleme v požadovaném množství
poštou. Bìžná prodejní cena je 112 Kè.
Pro èleny Hnutí Pro život ÈR ji
nabízíme zdarma. Tìm z Vás, kteøí si
výše uvedenou èástku nemohou
dovolit zaplatit, potøebný poèet výtiskù
rádi zašleme bezplatnì.
ZÁKON „O PARTNERSKÉM SOUžITÍ“
Dne 2.12.1999 byl poslaneckou snìmovnou pøekvapivì zamítnut zákon
„O partnerském soužití“, který v praxi
stavìl homosexuální svazky na roveò
manželství. Je jen otázkou èasu, kdy
se tento zákon v jiné formì objeví ve
snìmovnì znovu.
Je škoda, že spoleènost nechce lidem
s homosexuální orientací úèinnì
pomoci a volí místo toho pohodlnìjší
øešení tím, že je odsuzuje k fiktivnímu
pseudo-rodinnému životu.

Obìžník Hnutí Pro život 04/99

ZVONÌNÍ 28.12.
28. prosince, na svátek betlémských
neviòátek, vzpomínáme na dìti, které
se nesmìly narodit a byly zabity
potratem. Prosíme, aby tam, kde to
bude možné, vyzvánìly zvony v tento
den od 15 hodin po dobu nejménì 15
minut. Veøejnost je tøeba upozornit, že
se bude zvonit, kdy a proè. Lze tak
uèinit pomocí nástìnek, místního
rozhlasu, farních a obecních zpravodajù, okresních èi mìstských novin.
Zvláštì nevìøící by mìli vìdìt, proè
zvony vyzvánìjí. Pokud to bude možné,
je vhodné, aby se na veøejnosti rozdávali letáky jako napø. „Kronika
života“. Tam, kde takováto vìtší akce
nebude možná, prosíme o vytvoøení
nástìnek na toto téma.
(Letáky „Kronika života“ a jiné vhodné
materiály pro nástìnky jsou k dispozici na
adrese redakce.)

DALŠÍ POMOC HPŽ
Manželé Prentisovi nám v souvislosti s
vyhlášením Deklarace práv poèatého
dítìte doporuèili paní Zdeòku Rybovou, která se posléze stala tiskovou
mluvèí Hnutí Pro život ÈR. Jelikož je to
žena, automaticky máme vìtší šanci
vyhnout se útokùm ze strany médií,
jako napø. že „nevíme, o èem mluvíme“, „nenávidíme ženy, když jsme
proti potratùm“, apod. Veškerý styk
s veøejností je tedy veden pøes Zdeòku
Rybovou.
SETKÁNÍ HLI - CS
Dne 13.11.1999 probìhlo setkání
organizací sdružených v HLI-CS. Za
Hnutí Pro život ÈR se jej zúèasnila
Sylva Bernardová, manželé Ucháèovi a
David Prentis, který zároveò zastupoval i Ligu pár páru.
Prezidentem HLI-CS je MUDr. František Matušina, který je oficiálním
zástupcem mezinárodní pro-life organizace Human Life International
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v Èeské republice.
Na tomto setkání se dohodly dvì
spoleèné akce. První je vyjádøení
podpory Svatému Otci - tuto výzvu
uveøejnil v listopadu týdeník Svìtlo.
Druhou pøipravovanou akcí je tradièní „Zvonìní“ 28.12. na svátek Mláïátek. Koordinátorem je dr. Matušina,
na kterého se obracejte se žádostí
o podrobnìjší informace a materiály.
Adresa HLI-CS: Zázmolí 9, 622 00
Brno.
NÁVŠTÌVA Z USA
Ve dnech 18.11. až 25.11.1999 byla v
Èeské republice na „inspekèní“ návštìvì reprezentantka mezinárodní organizace Human Life International se
sídlem v USA Daiva Carneckis. Daiva
pochází z Litvy a je regionální
koordinátorkou pro støední a východní
Evropu. Setkala se s nìkterými pro-life
aktivisty, s nìkterými politiky pøi
vyhlášení Deklarace práv poèatého
dítìte, snažila se pochopit naši èeskou
mentalitu a zdejší prostøedí. Hluboký
dojem na ní zanechalo setkání s
Davidem Rejlem (vydavatel Mezinárodního Reportu) a prof. MUDr.
Kvìtoslavem Šiprem.
Ujistila nás, že HLI chce podporovat
veškeré aktivity smìøující k záchranì
dìtí èi k pøedmanželské a manželské
èistotì. Zdùraznila, že primární
podpora HLI se vztahuje na osvìtovou
a vzdìlávací èinnost a že jakákoli
osoba èi organizace mùže požádat o
finanèní podporu svých projektù bez
jakéhokoli omezení. Napø. Hnutí Pro
život ÈR získalo pro rok 2000 grant na
vydávání svého obìžníku ve výši 1800
USD. (Díky tomu snad budou moci být
pøíští èísla „nadívána“ dalšími a
dalšími letáky.) Pro bližší informace
ohlednì grantù kontaktujte zástupce
HLI v ÈR: MUDr. František Matušina,
Zázmolí 9, 622 00 Brno.
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DEKLARACE PRÁV
22.11.1999
Pøedpokládáme, že o této akci jste již
byli informováni z rùzných jiných
zdrojù. Napø. poslední èíslo Mezinárodního Reportu pøineslo podrobnou
reportáž z této akce. Rádi bychom Vás
tedy seznámili s tím, co vyhlášení
pøedcházelo.
O vyhlášení Deklarace jsme zaèali poprvé uvažovat v èervnu 1999. 1. èervna se paní Sylva Bernardová a P. Maxmilián Filo zúèastnili slavnostního vyhlášení Deklarace práv poèatého dítìte
v Bratislavì. Paní Bernardová se vrátila celá nadšená a jenom si spolu s otcem Maxmiliínem povzdechli, že tam
(tzn. na Slovensku) je to o nìèem jiném. Naši pøátelé na Slovensku mají
otevøenou podporu nejen biskupù, ale
dokonce i politikù (slovenskou Deklaraci podpoøil svým podpisem i slovenský premiér Mikuláš Dzurinda).
Zanedlouho se nám však ozvali pan
poslanec dr. Jiøí Karas a jeho asistent,
pan Ferdinand Peroutka, které tato
akce rovnìž velmi oslovila, a nabídli
nám, že vyhlášení Deklarace pomohou
zorganizovat na pùdì Parlamentu ÈR.
Velkou pomocí v oblasti intelektuálních otázek nám byl Obèanský Institut
v èele s Michalem Semínem, který nás
èasto a dobøe varoval pøed potencionálními chybami.
Umìlecké sdružení Elgar v èele s Milošem Bokem bylo schopné zajistit
hudební program na opravdu velmi
vysoké úrovni a jim tedy patøí náš
velký dík.
Bìhem nìkolika spoleèných schùzek
jsme mnoho èasu strávili nad textem
Deklarace, nad tím, jaký zvolit zpùsob
oslovení veøejnosti, nad zajištìním
výzdoby, profesionálního natáèení,
fotografa, programu, apod.
Dále následovali individuální schùzky,
nebo• podobnou akci jsme ještì nikdy
neorganizovali, a tak jsme se uèili od
VYHLÁŠENÍ

POÈATÉHO DÍTÌTE

každého, kdo byl ochoten nám vìnovat
èas.
Pùvodnì jsme na celou akci žádali
o grant HLI. Nejprve vše vypadalo na
nejlepší cestì, ale nìkolik dní pøed
samotným vyhlášením se ukázalo, že
nic nedostaneme. V tu chvíli jsme byli
moc vdìèní za každý pøíspìvek, který
jste poslali, a umožnili tak dùstojný
prùbìh celého slavnostního vyhlášení.
Opravdu ještì jednou moc dìkujeme!
Velice nás potìšila úèast mnohých
z Vás na vyhlášení Deklarace. Nìkteøí
jste vypadali opravdu velmi dojati nad
tím, že se téma záchrany poèatých dìtí
dostalo alespoò (zatím) symbolicky na
pùdu poslanecké snìmovny, a i nad
tím, že jste se mohli èasto po dlouhé
dobì opìt setkat s pøáteli. Pouze nás
mrzí, že s námi nemohl být pøítomen
MUDr. Zdenìk Hejl. Alespoò jsme na
nìj vzpomnìli pøi mši svaté, která
pøedcházela vyhlášení Deklarace,
a kterou celebroval otec arcibiskup
Karel Otèenášek spolu s P. Pavlem
Mayerem OP a P. Romualdem Robem
OP.
Potìšila nás celkem pøíznivá reakce
masmédií jak celostátních, tak i regionálních. Samozøejmì se budeme dále
snažit o to, aby téma potratu z nich
nezmizelo a burcovalo tak svìdomí
lidí.
Nyní bude následovat organizování
podpisových petièních akcí, které mají
za cíl podnítit legislativní složky ke
zmìnì potratového zákona z roku
1986. V této souvislosti jsme požádali
všechny naše otce biskupy o podporu,
kterou nám vyjádøili a velmi nás
potìšilo, že Deklaraci podpoøili.
Kardinál Miloslav Vlk nám dokonce
vyjádøil podporu jménem biskupské
konference (viz poslední strana).
Díky Vám všem, kteøí jste vyhlášení
Deklarace umožnili, a prosíme Vás o
modlitby, aby tato akce pøinesla
kýžené ovoce.
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PROSBY A VÝZVY
GYNEKOLOGOVÉ
Rádi bychom Vás požádali o spolupráci pøi hledání gynekologù, kteøí
jsou proti potratùm. Jejich ordinace
potom mùžeme dále doporuèovat. Máme zprávu o tom, že v zahranièí existuje organizace podporující lékaøe,
kteøí odmítají provádìt potraty. V pøípadì, že znáte takové gynekologyporodníky, dejte nám, prosíme, vìdìt.
ÚSTAVNÍ SOUD
Protože nevíme, jak úspìšné budou
petièní akce související s Deklarací
u našich legislativních orgánù, a zda
je podnítí k vìtší aktivitì ve prospìch
ochrany nenarozených dìtí, hledáme
i další cesty, jak stávající legislativu
zmìnit.
Jednou z možných cest je stížnost
u Ústavního soudu na špatné zákony.
Stížnost mùže podat 41 poslancù nebo
17 senátorù a mj. i kterýkoli obèan,
který utrpìl újmu díky legislativì.
Pro napadnutí potratového zákona
potøebujeme najít muže (musí to být
manžel, nikoli pouze partner), jehož
manželka podstoupila potrat. Podmínkou pro podání stížnosti je dále, že
k potratu došlo maximálnì dva mìsíce
pøed podáním stížnosti.
V pøípadì, že byste vìdìli o nìkom,
kdo by byl ochoten pøispìt k záchranì
jiných nenarozených dìtí, ozvìte se
nám.
NÁLEPKY PRO ŽIVOT

POTRAT

(otiskujeme mírnì upravený text letáku pana Milana Šumpíka, 788 01
Oskava 58)

zastavuje
tlukoucí
srdce

Zapojte se do apoštolátu
pro život. Rozšiøujeme nálepky s textem „POTRAT zastavuje tlukoucí
srdce“. Cílem je rozšíøit tyto nálepky

po celé naší zemi a tak pøispìt k ochranì nenarozených a k ozdravení
nemocných svìdomí tak mnoha lidí.
Jak se na tomto díle podílet?
1. Modlete se za úspìch celé akce. Obìtujte své malé obìti. Bez Boží milosti
se nic nezdaøí!
2. Rozšiøujte nálepky. Napište na výše
uvedenou adresu, jaký poèet požadujete a nálepky Vám budou zdarma
zaslány.
3. Znáte nìkoho, koho by toto dílo
také zaujalo? Darujte mu tento
letáèek.
4. Pošlete na výše uvedenou adresu jakoukoliv èástku, bude použita na tisk
a šíøení nálepek.
Myslím, že každý mùže pomoci a to je
právì ta hlavní myšlenka: žádné velké
skutky, ale tichý a vytrvalý nesouhlas.
Silou lásky porazit nenávist.
Chci apelovat na všechny! Potrat má
dalekosáhlý dopad na celý národ a nièí
mír v srdcích lidí. Matka Tereza øíkala:
„Jak mùžete chtít, aby se lidé nezabíjeli
navzájem, když dovolíte zabíjet dìti vlastní matkou. Potrat je pøímá vražda nevinného vykonaná samotnou matkou, je to
válka vedená proti dítìti.“ Krátce øeèeno:

Potrat = Válka. Nesmíme se nechat
ukolébat zdánlivým mírem!
Skonèím slovy Františka kardinála Tomáška adresovanými vìøícím v roce
1990: „Je zlo, které pøevyšuje všechno ostatní - zabíjení nenarozených. Je to nejvìtší høích této doby... My všichni jsme
vinni, protože nemáme dost odvahy ozvat
se všude bez ohledu na následky... Nechali jsme se uspat, namísto abychom
burcovali svìdomí národa a vytvoøili zeï
proti tomuto neslýchanému zloèinu, který
zachvacuje celý svìt.“

Vše zasvìcuji Neposkvrnìnému Srdci
Panny Marie, která je Matkou každého
života, zvláštì tìchto malièkých.
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ÈLENSTVÍ V HNUTÍ PRO ŽIVOT ÈR
Nìkteøí z Vás projevili zájem o èlenství
v Hnutí Pro život ÈR. Bìhem øíjna
a listopadu jsme od Vás obdrželi hodnì finanèních pøíspìvkù, na složenkách však vìtšinou neuvádíte variabilní symbol. Nevíme tedy, zda o èlenství
máte zájem nebo ne. Prosíme Vás,
abyste se nám ozvali, jestli se chcete

stát èleny. Zatím z toho žádné velké
výhody pro Vás neplynou, jedinou
výhodou je obdržení knihy „Proè
pláèeš, Miriam“ zdarma a zpráva o
èinnosti a hospodaøení Hnutí Pro život
ÈR, kterou obdržíte spolu s pøíštím
èíslem obìžníku. Èlenská základna je
dùležitá zejména kvùli novináøùm,
kteøí se na poèet èlenù èasto ptají.

JAK REAGOVAT NA... ?
"JE TO MOJE TÌLO." "TÌLO ŽENY, JEJÍ VOLBA!"
Pokraèujeme v seznamování s jednoduchými argumenty a zpùsoby vedení dialogu pøi
rozhovorech s lidmi, které budete chtít získat pro pro-life èinnost èi odvrátit od
propotratových postojù. Texty jsou pøevzaty z pøipravované knihy Briana Clowese Ph.D.
koncipované jako pøíruèka pro efektivní vedení debat v USA. Pøestože nìkteré argumenty
“zavánìjí” trochu americkým stylem, myslíme si, že se lze jimi inspirovat, nebo• mentalita a
argumenty zastáncù potratu jsou ve všech zemích stejné.

Shrnutí odpovìdí pro-life aktivity na
argumenty uvedené v nadpisu:
1. Objasnìní: "Tìhotná žena již
zplodila, spolupodílela se na
vytvoøení zcela odlišného bytí."
2. Paralela: "Jestliže je nenarozené
dítì èástí matky, protože je v ní,
stáváme se èástí pokoje tím, že
jsme v nìm?"
3. Objasnìní: "Jak mùže být dítì
mužského pohlaví èástí matky,
která je ženského pohlaví?"
Èí tìlo?
Pro-life aktivisté souhlasí s tím, že
žena má právo nad svým vlastním
tìlem. Také podporují "reprodukèní
svobodu" žen.
Avšak právo na soukromí a kontrolu
vlastního tìla v žádném pøípadì
neznamená právo na zmaøení tìla
jiného èlovìka. A když žena poèala, již
zplodila. Jediná otázka, která zùstává,
je, zda zabije nebo ne.
Je zajímavé, že první, kdo pøišel s argumentem "ženského tìla" ve prospìch potratu, byl Marquis de Sade.

Øekl: "Potrestání matek za vraždu
dítìte je bezpøíkladná ohavnost. Kdo
má vìtší právo zbavit se plodu než ta,
která jej nosí? … Vmìšovat se do
rozhodnutí
ženy
je
hloupost
pøesahující všechny možné hranice."
(The Marquis de Sade citován v "Yet Another
Effort, Frenchmen". Juliett (New York, Grove
Paperbacks, Inc.), 1968, str. 336, 782 a 783. Je
zajímavé, že romány de Sadeho byly plné
nìkolika vracejících se témat, z nichž jedno z
nejsilnìjších bylo potìšení, které jistí narušení
jedinci mají ze zabíjení tìhotných žen a
nenarozených dìtí. V jednom svém románu
popisuje s velkou libostí napíchnutí tìhotné
ženy rozžhaveným železem, které prošlo jejím
tìlem i tìlem jejího nenarozeného dítìte, jak je
popsáno v knize dr. Kennetha M. Mitznera.
"The Abortion Culture". Triumph, bøezen 1973,
str. 20-24.)

Samozøejmì, že je pravda, že dítì je
uvnitø matèina tìla. Ale tím se ještì
nestává èástí jejího tìla, zrovna tak,
jako se nestaneme èástí auta tím, že
v nìm sedíme. Ani jiná živá stvoøení
uvnitø tìla ženy a zcela na ní závislá napø. tasemnice nebo jiní parazité nejsou èástí jejího tìla. Jsou fyziologicky zcela oddìlená a odlišná stvoøení.
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Obvyklá odpovìï zastáncù potratu
Vìtšina zastáncù potratu bude namítat, že dítì je zcela závislé na matce
a to jí dává "právo" na to, aby se svého
dítìte zbavila. To je odlišný argument
a mìlo by se o nìm podle toho debatovat. Použijte paralelu, abyste ukázali,
že tím zastánce potratu øíká, že lidé
mají právo zbavit se tìch, kdo jsou na
nich závislí - jako jsou novorozeòata,
nemocní a starší. Poukažte na to, že
tyto "opoždìné potraty" se již dìjí na
celém svìtì.
Podobná situace se týká kosmonautù
ve vesmíru. Jsou zcela závislí na své
vesmírné lodi - vzduch, voda, jídlo,
a všechny ostatní potøeby. Kdyby mìli
vystoupit z lodì nechránìni, nebyli by
schopni žít a zahynuli by. To platí i pro
životaneschopný plod. A pøece by žádný myslící èlovìk nenamítal, že kosmonauti jsou pouhou èástí vesmírné
lodi a jako takoví urèeni ke znièení!
Fertilizace in-vitro pøichází s jiným zajímavým pohledem. Øeknìme, že máme zkumavku s nedávno oplozeným
lidským vajíèkem nebo lidským embryem. Bylo by to vajíèko nebo embryo
èástí zkumavky, na které je závislé pro
svou výživu? Logická odpovìï je samozøejmì záporná.
Jiný zpùsob, jak pøimìt obecenstvo,
aby si uvìdomilo nesprávnost sloganu
o "ženském tìle", je vyzvat zastánce
potratu, aby vyjmenoval jednu jinou
èást ženského tìla, která se odpojí
a opustí její tìlo po urèité dobì tak jako
dítì.
Žena a dítì: Odlišná existence,
odlišné povahy
Kdyby dítì bylo èástí tìla ženy, mìlo
by stejné rysy jako matka. Genetici
koneckoncù mohou urèit osobu, ze
které buòka pochází podle genetické
struktury.
K ozøejmìní faktu, že dítì je odlišná
bytost, zvažte tato fakta, která ani
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zastánci potratu nepopøou:
- Všechny matky jsou ženy. Asi polovina jejich dìtí je mužského pohlaví. Jak
mùže být lidská bytost mužského i
ženského pohlaví?
- Matka i dítì mají èasto jinou krevní
skupinu.
- Dítì mùže být jiné rasy než matka.
- Každá buòka v tìle matky má øadu
chromozomních rysù, které jsou zcela
odlišné od každé buòky v tìle dítìte.
- Když se plod usadí v dìložní stìnì,
bílé krvinky útoèí, aby jej zahubilo,
a plod se musí bránit. Matèin imunní
systém to nepovažuje za "své". Z toho
vyplývá, že není èástí jejího tìla.
- Dítì mùže zemøít, aniž by zemøela
matka. Matka mùže zemøít, aniž by zemøelo dítì (dítì mùže být zachránìno,
pokud je životaschopné).
- Dítì spouští proces, který kulminuje
tím, že opouští matèino tìlo. Vyzvìte
zastánce potratu, aby uvedl nìkterou
jinou èást tìla, u které k tomu dohází.
Argument cizopasníka
Potratáø Warren Hern užívá klasického novojazyka, když ve své knize
Abortion Practice tvrdí na str. 14:
"Vztah mezi tìhotnou ženou a plodem
je možno chápat jako vztah mezi hostitelem a parazitem."
Když zastánci potratu tvrdí, že "plod je
parazit", uznávají jeho odlišnost - protože parazité nejsou nikdy èástí hostitelského tìla. Kdyby plod byl zároveò
parazit i èást matèina tìla, znamenalo
by to, že matka je také parazit!
Feministky budou pøi tomto srovnání
nahlas protestovat. Tento zpùsob uvažování o "nenarozeném dítìti jako
o parazitu" je hluboce nelogický.
Podle biologie jsou všichni parazité
odlišná stvoøení, závislá na pøežití na
hostiteli. Lidský plod není parazit;
tento výraz používají zastánci potratu,
aby zbavili lidskosti ty, které chtìjí
zabít.
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POŽITEK PROTI LÁSCE
Patrik Svoboda
Nedávno vyšel v USA pøeklad jedineèné knihy, kterou napsal profesor univerzity v Lovani v Belgii a èlen papežských poradních komisí pro demografii
a bioetiku, P. dr. Michael Schooyans,
a kterou nazval "Evangelium proti svìtovému zmatku" ("The Gospel Confronting World Disorder"). Kniha je jedineèná v tom, že rozpoznává ve svìtovém dìní dvì cesty za štìstím: jedna
volí požitek a práva pro sebe, druhá
volí lásku a službu. Kolem nich, pøesnìji kolem jejich støetnutí, se toèí svìtová politika mezinárodní i domácí.
V knize se neustále prolínají a prostupují tøi složky: sledování myšlenkového vývoje od doby Asyøanù až po souèasnost, který vedl k vytvoøení postmoderní kultury; pøíèiny a prostøedky,
které vedly k tomu, že pøevládla nad
kulturami ostatními; a postoj køes•anství vùèi její povaze a dùsledkùm.
Rozsáhlé a vìrné citace pramenù
a peèlivé vyvozování závìrù z premis
zajiš•ují vysokou erudici a akademickou hodnotu knihy; souèasnì jsou na
úkor ètivosti a zastiòují hlavní
strukturu.
Tento èlánek se zabývá její druhou
složkou, tj. pøíèinami a prostøedky
svìtovosti a moci postmoderní kultury, protože porozumìní této èásti je nepostradatelným klíèem k pochopení
velkých obrysù svìtového dìní a i nejmenších zásahù do denního života
jednotlivcù i národù.
Nesluèitelnost obou cest za štìstím je
výstižnì vyjádøena v zásadním postoji
jedné z knih vydávaných v USA a rozšiøovaných v zemích tøetího svìta jako
smìrnice sexuální výchovy. Jde
o smìrnice pro uèitele a jmenuje se
"Uloupený orgasmus" ("The Great
Orgasm Robery“). Toto je základní

zamìøení této "rodinné, reproduktivní
a zdravotní" výchovy :
"Sex je švanda [v originálu "fun"]. Vyskytuje se ve všech formách, a všechny
jsou dobré. Dìlejte a požadujte to, co
vám dává potìšení. Nezøíkejte se požitku kvùli staromódním ideám o tom, co
je dobré nebo normální. Prostì si to
vychutnejte."
Pøedpokladem této cesty ke štìstí je
svoboda výbìru a sebenaplnìní a jeho
logikou je, že všechno, co podmiòuje
lidskou existenci, znásilòuje autonomii èlovìka, a že jeho autonomie musí
být úplná, totální, aby zabezpeèila svobodu výbìru. „Aby byl svobodný, èlovìk musí být pánem nad smrtí, musí
být schopen zpùsobit smrt, dokonce
i vlastní smrt... být pánem nad svým
vlastním životem a nad životem jiných,
jednotlivec musí tedy být pánem nad
smrtí vlastní i jiných". (Pozn.: Pokud
neuvedeno jinak, citáty jsou pøevzaty
z knihy "Evangelium proti svìtovému
zmatku").
Svoboda výbìru tìch, kdo ji mají, je
pod tlakem mas chudých lidí a národù, obývajících tuto omezenou planetu, a proto tato svoboda výbìru musí
být zabezpeèena na prvním místì tím,
že bude omezen poèet chudých "ve
jménu vyšších zájmù". Pøíliš mnoho
lidských bytostí, zejména tìch chudých, ohrožuje ekologický systém a
"pro jeho ochranu je nutné kontrolovat
demografický vývoj" prostøednictvím
dvojího opatøení: "bude nutné zintenzívnit všechny prostøedky, které umožòují kontrolovat rùst populace" a provìøit znalosti a techniku, které by umožnily chudým lidem snížit míru úmrtnosti. Uprchlíkùm z Kosova UNFPA
(Populaèní fond OSN) poslal miliony
antikoncepèních prostøedkù, aby posí-
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lil "reprodukèní zdraví", ale neposlal
žádané oèkování a základní léky proti
nakažlivým nemocem. Stejné poøadí
naléhavosti je uplatòováno vùèi chudým vrstvám "chudých národù" a je
spojováno se slibem, že jejich životní
úroveò stoupne úmìrnì ke snížení
poètu dìtí. Zkušenost ukázala, že tento slib je klamný: ti, kdo nemají skoro
nic, co by mohli vydat na dìti, samozøejmì nemohou totéž "skoro nic" ušetøit tím, že mají dìtí ménì; jenom ti,
kdo jsou s to vydat znaènìjší èástky na
dìti, mohou je ušetøit snížením poètu
dìtí a tyto úspory utratit pro vlastní
potìšení.
Opatøení proti chudým jsou zamìøena
v první øadì na ty, kdo jsou ze všech
nejchudší: nic nemají, všechno potøebují a jsou zcela bezbranní, jejich chudoba je úplná a dokonalá: nenarozené
dìti. A když je zajištìno, že jejich právo
na život je možné porušit, okruh osob
podrobených "odebrání života" je rozšiøován: od "plodù" na novorozeòata
(pøejmenovaná na "neonaty"), pak na
ty, kdo jsou nevyléèitelní, senilní, potom na ty, jejichž životy podle mínìní
druhých nestojí za to být žity a nakonec i na ty, jejichž životy "nejsou ve veøejném zájmu" buï proto, že jsou "na
obtíž" nebo proto, že udržovat jejich život "se nevyplácí". Státní zøízení, ve
kterém právo na výbìr urèitých jedincù nebo jejich skupin zahrnuje právo
na vládu nad smrtí je nesluèitelné
s demokracií a s Všeobecnou deklarací
lidských práv z roku 1948, proto tato
práva musí být potlaèena "sametovým
spiknutím" ("a gentle conspiracy"),
které vyvrcholí v nový druh totality.
Nìžné sametové spiknutí
Když takto objasnil axiomy protipopulaèní politiky, prof. Schooyans podrobnì rozebírá tøi otázky: kdo šíøí tuto
ideologii, jak se to dìlá a kdo má z toho
prospìch. V tomto rozboru se opírá
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o literaturu zastáncù tohoto nového
svìtového názoru, zejména o autorku
Marilyn Fergusonovou (která první
razila termín "sametové spiknutí").
Sametové spiknutí je založeno na objevu nového druhu zápasu o moc: navodit naprosté opuštìní dosavadního
svìtového názoru a jeho nahrazení novým u kritického poètu jednotlivcù,
kteøí mají moc dostateènou k tomu,
aby zmìnili radikálnì kulturu spoleènosti prostøednictvím sítì sestávající
ze skupin (sítí) takto uvìdomìlých jednotlivcù. Tato sí• tvoøí "integrovanou
segmentovanou polycentrickou sí•",
která je dosud v dìjinách nevídaným
a neporazitelným držitelem moci. Taková sí• sítí nepotøebuje organizovat
své složky; všechny sítì jsou spojeny
stejnou vidinou nové svìtové struktury. Tato vidina je zdrojem jejich sounáležitosti spolu se zavržením starého
"paradigmatu" (paradigma znamená
v této souvislosti víc než svìtový názor;
je nejen souborem názorù na svìt, minulost a lidstvo, ale také a pøednì souborem zásad, ze kterých byl svìtový
názor vytvoøen; nové paradigma znamená soubor zcela nových zásad, ze
kterých vyplývá zcela nový pohled na
svìt, minulost a lidstvo, a z tohoto nového pohledu pak je autonomnì vyvozen nový program pro budoucnost
lidstva s novou strukturou kultury,
hospodáøství a politiky). Organizováním by integrovaná segmentovaná polycentrická sí• ztratila své výhody:
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nepostižitelnost a pružnost. Nepotøebuje mít èleny - jakožto hnutí nemá
èlenství, jenom neformální pøináležitost a úèast na aktivitách, sloužících
nové struktuøe lidstva, jeho stoupence
identifikuje dostateèným zpùsobem.
Jeho stoupenci "jsou nepostižitelní
a pøesto pøítomní všude, v nejrozmanitìjších kruzích, institucích a dokonce
v církvích a odvozují svou moc ze vzájemných koalicí, kombinací talentù a
kontaktù" a mají, podle ocenìní vlastních mluvèích, "neformální skupiny novátorù v agenturách Kongresu a zejména v byrokraciích vlády, kde jsou s to
dosáhnout financování svých projektù
a zdání oficiálnosti. Nepotøebují komplikovat vlastní úkol zakládáním nových
institucí. Existující instituce slouží bájeènì jako startovací základna pro nové
paradigma, mezi nimi zejména rùzné
agentury Spojených národù", protože
ty se prakticky nikomu nezodpovídají.
Stoupenci nové struktury lidstva zajistí spolupráci soukromých organizací,
kde mají vedoucí postavení, a agentur
OSN. Z této vzájemné spolupráce roste obdoba "železných trojúhelníkù" v hospodáøství: agentury OSN
dávají (pod pojmenováním
"nevládní
organizace")
punc oficiálnosti soukromým organizacím, umožòují jim úèast na tvorbì
vùle OSN a povìøují je rùznými úkoly v èlenských
státech, i když k tomu nemají právo. Soukromé organizace financují rùzné
projekty nového svìtového
poøádku z fondù velkých,
hlavnì amerických nadací, a podporují
ve volbách, zejména v mediích, svým
vlivem kandidáty, kteøí pak hlasují pro
finanèní a politickou podporu OSN pøi
debatách o rozpoètu; zde jde o èástky,
dosahující roènì miliard dolarù.
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Kniha popisuje v podrobnostech, jak
jednotlivé agentury OSN spolupracují
se soukromými organizacemi stejného
smýšlení nebo jak je zakládají, jak organizují a financují svìtové konference
odborníkù stejného smýšlení a jak
tímto zpùsobem vytváøejí zdroje navenek nestrannì odborného, avšak ve
skuteènosti zmanipulovaného svìtového veøejného mínìní, jehož názory byly
už pøedem pøipraveny a rozhodnuty.
Jejich pøedem dohodnuté závìry jsou
pak jednotlivými agenturami OSN
pøedloženy valnému shromáždìní OSN
jako mezinárodnì pøijatá usnesení
nebo doporuèení, a když jsou rámcovì
pøijata, používají "svých" nevládních
organizací, aby takto pøipravenou politiku provádìly na území jednotlivých
èlenských státù, aèkoliv jim na to stanovy Spojených národù nedávají právo. Je to "sametové" omezování svrchovanosti jednotlivých státù.
Pokud narazí na odpor, byrokracie
agentury, která konferenci nebo sjezd
organizovala, svùj návrh neodvolá, ale
vytvoøí
"jednomyslnost"
tím, že svùj program zahrne do širšího programu,
proti kterému odpor není
možný. Pokud neprojde
návrh na legalizování potratu, organizátoøi sjezdu
nebo konference podají návrh na podporu "reprodukèního zdraví", a jestli
ani tento návrh neprojde,
projde jednomyslnì návrh
na "právo žen na zdravotní
péèi", ve kterém je zahrnuta podpora reprodukèního
zdraví. Tím se zase rozumí
neomezené právo na potrat, chránìné
návrhem na zákaz "nuceného tìhotenství", kterým se rozumí jakékoliv
omezení potratù zákony pøíslušného
státu. Takové omezení jako "nucené tìhotenství" se tak stane zloèinem proti
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proti lidskosti a podléhá stejným
sankcím jako napøíklad genocida.
Je to jen jedna ukázka metod, jimiž
byrokracie OSN, reprezentovaná na
rozhodujících místech oddanými stoupenci vidiny lepšího svìta, dovede pøekroutit svìtovou politiku tak, aby postupnì její politiku uskuteèòovala. Napøíklad Konference o populaci a rozvoji, uspoøádaná v New Yorku u pøíle-

žitosti 5. výroèí obdobné konference
v Káhiøe, nejednala ani o populaci, ani
o rozvoji, ale pouze výhradnì o sexu,
sexu a sexu, protože ve vidinì lepšího
svìta je sex hlavní souèástí lidského
potìšení. Proto jsou mu podøízeny
všechny ostatní cíle, i budoucnost
lidstva má být podle toho ztvárnìna.
(dokonèení v pøíštím èísle)

PØEDURÈENO K ŽIVOTU
(z knihy „Proè pláèeš, Miriam“)
Vypoèítaný termín porodu byl 25.
prosince. Co však mùže dìlat malá
bezmocná bytost v dìloze proti plánovanému potratu? Co mùže dìlat jeho
matka, když se dostane pod tlakem
okolností do falešných rukou? Co mohou dìlat budoucí prarodièe, když se
jim vlastní dítì vymkne z rukou? Následující svìdectví pochází z prvního Mezinárodního sympozia žen po potratu v
kanadské Ottawì v roce 1992.
"Jako dobrovolnice týmu nadace "Ano
životu" jsem již mnoha mladým ženám
dìlala tìhotenské testy. Ale v tu dubnovou nedìlní noc, kdy jsem dìlala
test své sedmnáctileté dceøi, se mi tøepaly ruce. Test byl pozitivní. Dívaly
jsme se na sebe a nemohly jsme tomu
uvìøit a ona zaèala plakat. Následující
den jsme udìlali zkoušku krve, která
výsledek potvrdila. Nìkolik dní jsme
mluvili o jejím tìhotenství. Využila
jsem všech svých zkušeností, které
jsem sesbírala bìhem své poradenské
èinnosti. Mùj manžel a já jsme jí øekli,
že jí mùžeme pomoci v každém rozhodnutí, které udìlá - kromì potratu. Pomùžeme jí s miminkem a budeme ji
stoprocentnì podporovat. Øekla, že by
potrat nepøežila a že snad adopce by
pro ni byla nejlepší alternativou.

Pak šla zpátky do školy a vìci se zaèaly
mìnit. Její zpùsob jednání, který byl
do nynìjška otevøený a výbušný, se
drasticky zmìnil. Byla tichá a odmìøená. Hovoøili jsme s ní a drželi ji v náruèí, když plakala; teï nám už nedovolila
se jí dotýkat. Vìdìla jsem, že se nìkdo
pokoušel její rozhodnutí zmìnit a brzy
nato jsme se dozvìdìli, kdo to byl. Hovoøila telefonicky s organizací "Plánované rodièovství" ("Planned Parenthood"); poradila jí to kamarádka. Moje
dcera navázala kontakt s jednou z jejich "poradkyò smrti". Pro rodièe dospívající dívky je takøka nemožné si
pøedstavit, jak logicky jednají tito lidé
s mladými ženami. Tato poradkynì jí
øekla, že je nyní dostateènì stará, aby
se sama mohla rozhodovat. A že miminko by jí navždy zmìnilo život. Øekli, že jí pomùžou a že všechno udìlají
tak, jako by se nic nestalo. Úskoènì jí
vysvìtlili: "Tví rodièe to nepotøebují vìdìt, protože jejich souhlas stejnì nepotøebuješ." To byl nejvìtší triumf této
organizace k pøesvìdèení dospívajících, aby udìlali nìco, co by jejich rodièe nikdy nedovolili. To dítìti dovoluje
jednat proti pøesvìdèení rodiny.
Naše dcera nám oznámila, že se už
rozhodla. Øekla, že potrat je pro ni jediným øešením. Zeptala jsem se jí,
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jestli ví, že zabije své miminko a naše
vnouèe. Odpovìdìla: "Ano!" Všechny
její odpovìdi byly mechanické a bez
citu. Jedinou možností, jak tuto tìžkou situaci vydržet, bylo zatvrdit sebe,
své svìdomí a skuteènost potratu.
Potrat byl naplánován na 11. kvìtna.
Modlili jsme se od té doby, co jsme
udìlali tìhotenský test. Od nynìjška
jsme nemìli témìø žádnou nadìji, proto naše modlitby a modlitby našich
pøátel zintensivnily. Modlili jsme se za
život našeho vnouèete. Zastánce potratu zabije miminko naší dcery a my
jsme proti tomu nemohli nic udìlat.
Otec miminka øekl naší dceøi, že zaplatí výdaje spojené s potratem a zaveze ji
na kliniku.
Ráno 11. kvìtna opustila dùm tiše a
pohroužená do sebe. V oèích mìla
strašidelnì prázdno. Náš dùm byl jako
hrob. Já ani její otec jsme nebyli
schopni mluvit. Modlili jsme se za naši
dceru a duši miminka, které nikdy neuvidíme. Všechno bylo nyní v Božích
rukou a my jsme jej úpìnlivì prosili.
Vìdìla jsem, že od toho dne nebude
náš rodinný život stejný. Když odpoledne pøišla domù, vypadala pøíšernì.
Plakala a chodila jako ve snu; nìjakém
strašlivém snu. Do hnìdého papírového sáèku jí zabalili antikoncepèní pilulky, prášky na zøedìní krve, antibiotika a prášky proti bolesti a s tím ji
poslali zpátky k nám domù. Starala
jsem se o ni, ale nedokázala jsem se
zeptat, jaké to bylo. Vìdìla jsem, co jí
udìlali a co se stalo s dítìtem.
Všichni jsme se snažili jak se dalo, aby
život pokraèoval dál. Ztráta byla
obrovská a nemìli jsme žádnou nadìji.
Slova "Buï vùle Tvá" neustále zaznívala v našich myšlenkách. Nikdy jsem si
nedovedla pøedstavit, co má Všemohoucí s námi v plánu. Po ètyøech týdnech musela jít u "Plánovaného rodièovství" na kontrolní vyšetøení. Zdálo
se, že naše modlitby byly vyslyšeny.
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Vrátila se hysterická. Zdravotní sestra,
která ji vyšetøila, jí øekla, že dìloha je
ještì stále zvìtšená. Udìlali jí znovu
tìhotenský test a øekli jí, že je ještì
stále tìhotná. Potrat provedli neúplnì!
Všichni ti tzv. "pøátelé" z "Plánovaného
rodièovství" se nyní postavili proti ní a
tvrdili jí, že se takové vìci nedìjí. Dostali strach, že odvedli nespolehlivou
práci. Snažili se naplánovat nový potrat, ale naše dcera utekla domù. Když
mi vyprávìla, co se stalo, málem jsem
se zbláznila strachem i úlevou. Dokonce jsem se pokoušela s nìkým z "Plánovaného rodièovství" promluvit, ale
odmítli se mnou jednat. Prosila jsem
našeho Stvoøitele, aby mi ukázal, co
bychom mìli dále dìlat. Museli jsme
zjistit, jestli miminko ještì žije nebo je
už mrtvé. Objednala jsem dceru na
pøíští den k místnímu gynekologovi.
Tu noc jsem cítila v našem domì Boží
moc a vìdìla jsem, že budu v následujících dnech jeho nástrojem. V lékaøské ordinaci jsem bìhem vyšetøení mé
dcery zùstala v èekárnì. O nìco pozdìji mì zdravotní sestra zavolala dovnitø.
Tam v malé místnosti byla moje dcera.
Pažemi si objímala kolena. Kolébala se
dopøedu a dozadu, plakala a øekla nì-
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co, èemu jsem nerozumìla. Klekla
jsem si k ní, ucho jsem pøiložila k jejím
rtùm a slyšela jsem ji øíci: "Slyšela
jsem tlukot srdce svého miminka!"
Dítì žilo!
Ještì jednou jsem pocítila, jak se nás
dotkla Boží ruka. Lékaø se zeptal, jestli
si chce miminko nechat a ona
zašeptala: "Ano". Dále jsme museli jít
na ultrazvukové vyšetøení, abychom se
podívali na stav miminka. Zjistí se
možná
zmrzaèení
nebo
fyzické
abnormality. Kupodivu jsem vìdìla, že
se už nemusím za to dítì modlit. Pøíští
den bìhem ultrazvukového vyšetøení
mé dcery jsem miminko poprvé
uvidìla. Vidìli jsme, jak hýbe pažemi,
nožièkami a hlavou. Jeho malé srdíèko
bilo. Obì jsme zíraly na tento zázrak.
Nakolik jsme to mohly posoudit,
miminko vypadalo dobøe. Muž, který
vyšetøení provádìl, neøekl nic, ale
všichni samozøejmì vìdìli z podkladù,
že toto miminko bylo poškozeno
"Plánovaným rodièovstvím".
Cestou ven dívka v recepci øekla se slzami v oèích mé dceøi: "To je zázrak!"
Dcera odpovìdìla jen: "Já vím."
Odpoledne mi zavolala zdravotní
sestra a øekla, že lékaø chce s námi
prodiskutovat nález ultrazvukového
vyšetøení. Její hlas znìl vážnì, já jsem
se lekla. Ale nìco se stalo s mojí
dcerou. Úplnì klidnì mi øekla: "Mami,
s miminkem je všechno v poøádku."
Byla neochvìjná a v jejích oèích jsem
vidìla Kristovo svìtlo. Lékaø sedìl za
velkým a drahým stolem. Podíval se
zachmuøenì na moji dceru a øekl, že
nález poukazuje na nìjaké abnormality. Miminko má deset a pùl týdne
a jeho uši vypadají neobvykle. Pokraèoval ve výkladu a používal zmatené
a protichùdné medicínské výrazy.
V hlavì mi zaznìl poplašný signál.
Neznala jsem ho osobnì. Mé dceøi øekl,
že nyní je ten správný èas, kdy se dá
tìhotenství ještì znovu zvážit. Tento
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muž chtìl také, aby její miminko
zemøelo! Moje dcera se na nìj podívala
a pøímo mu øekla: "Ne."
Objednali jsme se k jednomu
známému gynekologovi v Houstonu,
zastávajícímu právo na život. Pøi první
návštìvì jsme se pokusily mu vysvìtlit
všechno, co se doposud odehrálo.
Pøekvapenì se podíval pøes pracovní
stùl na moji dceru a øekl: "Tomuto
malému miminku je pøedurèeno, aby
žilo."
Termín porodu byl 25. prosince. Ještì
jednou jsem cítila v místnosti Boží
pøítomnost. Každé dva týdny se
provádìla ultrazvuková vyšetøení.
Každé z tìchto vyšetøení ukázalo, že
miminko roste normálnì bez fyzických
abnormalit. Mezitím se ta novina
rozšíøila v naší obci a církevním spoleèenství. Konaly se i opravdové
modlitební pobožnosti. O mìsíc døíve,
24. listopadu, se nám narodila
vnuèka. Naše dcera mìla stahy jen
dvacet minut. Miminko vážilo 2.7 kg
a bylo v každém ohledu perfektní.
V našem kostele se o Velikonocích
zpívá jedna píseò. Jmenuje se: "My,
kteøí jsme kdysi byli mrtví." Zpívá se
v ní: "Rozdìlme si bolest, kterou jsi ty
musel trpìt, když jsi umíral.
Zùstaneme živi, smrti budeme
vzdorovat. Znovu vstaneme z mrtvých." Když jsem se poprvé podívala do
oblièeje té malé duše, v mysli jsem
slyšela tuto píseò. Pro nás byla jednou
mrtvá, ale nyní byla živá v náruèí naší
dcery. Naše slzy byly slzy radosti ze
zmrtvýchvstání. Naše dcera byla
vyvolena, aby dostala nesmírnì mnoho
lásky, péèe a odpuštìní od Krista.
Život nás všech nebude už nikdy
stejný."
(vybráno z knihy „Proè pláèeš Myriam“;
knihu je možno objednat
na adrese redakce)
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SLOVA MATKY TEREZY
Je to skuteènì válka proti nevinnému
dítìti… ale jestliže akceptujeme, že
matka mùže zabít své vlastní dítì, jak
potom mùžeme øíci jiným lidem, že se
nemají navzájem zabíjet. Jak pøemluvíme ženu, aby nešla na potrat? Musíme
ji vždy pøesvìdèovat s láskou a my si
musíme pøipomínat, že láska znamená
být ochotný, být pøipraven dávat až do té
doby, kdy to nebolí. Ježíš dal dokonce
svùj život za druhé. A matce, která
pomýšlí na potrat, je potøeba pomoci milovat, aby dokázala milovat. To znamená
dávat až do té doby, kdy to nebolí, vaše plány, váš volný èas, aby byl
respektován život dítìte. Protože dítì je nejkrásnìjším Božím darem rodinì,
který Bùh stvoøil, aby miloval a byl milován. Každá zemì, která povoluje
potrat, neuèí národ, že lidé se mají navzájem milovat. Uèí ho používat násilí
aby dosáhl toho, co chce. Nejvìtším nièitelem lásky a míru je potrat.

TAJEMSTVÍ Š•ASTNÉHO MANŽELSTVÍ
Jan Chlumský
Založení rodiny po vstupu do manželství pøestalo být bìžným jevem.
Mnoho žen èi dívek otìhotní pøed vstupem do manželství. Pøibývá bezdìtných párù, neúplných rodin i rodin
s vážnì narušenými vztahy. Dítì však
potøebuje mámu i tátu nejen jako dárce života a živitele, ale potøebuje cítit
jejich lásku a ochranu, potøebuje je
i jako první uèitele, kteøí napomáhají
rozvíjet jeho schopnosti a potøebuje je
jako pøíklad lásky i jako vzor ženské
a mužské životní role. Také potøebuje
sourozence jako spoleèníky a pomocníky jeho výchovy. To, co èlovìk mùže
získat ve spoleèenství vlastní rodiny je
jiným zpùsobem nenahraditelné. Jak
již bylo uvedeno, èlovìk je ovlivòován
od samého svého poèátku vztahy jeho
blízkých. Potøebuje-li lásku už pøed
svým narozením, ještì více potøebuje
cítit její projevy po vstupu do tohoto
svìta. Nemá jen tìlesné potøeby, ale

i psychické. Získat vìdomosti je snadnìjší než mít správný postoj k rodièovskému poslání. Nestaèí touha po
dítìti, ta mùže sama o sobì být zamìøena i egoisticky. Jako touha nìkoho
vlastnit, vychovávat, øídit ho.
Potøebujeme vidìt pøíbìhy radostného
života, které by nám pomáhaly dodávat nadšení a odvahu i pro vytváøení
poèetnìjších rodin. To, co nám dosud
pøedvádìla o rodinném životì televize,
to nám je nedá. Rodinný život má budoucnost jen ve vìtší a stálejší lásce.
V takové, která podle nejrozšíøenìjší
knihy na svìtì, "je trpìlivá, laskavá,
nezávidí, nevychloubá se a není
domýšlivá. Nejedná neèestnì, nehledá
svùj prospìch, nedá se vydráždit,
nepoèítá køivdy. Nemá radost ze
špatnosti, ale vždy se raduje z pravdy.
A• se dìje cokoliv vydrží, vìøí, má
nadìji, vytrvá a nikdy nezanikne."
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Toto byl úryvek z kapitoly „Rodinný
život aneb otázka š•astné budoucnosti“
z trilogie Jana Chlumského „Tajemství
š•astného manželství“.
První díl trilogie „Abychom si rozumìli...“ pøináší nejen psychologické znalosti potøebné pro možnost ideálního
partnerského vztahu, ale pomáhá poznávat i smysl života a zabývá se mnoha problémy, které š•astný život nabourávají, dotýká se i problému AIDS.
Druhý díl trilogie „Nový život“
seznamuje s poèátkem lidského života
a s prenatálním vývojem. Rùst a vývoj
plodu pøibližují fotografická dokumentace i tabulka rùstu od poèetí do
porodu. Další èást publikace je

vìnována pøípravì na porod a
informacím o celé problematice
plánovaného rodièovství. Význam zde
mají i svìdectví a pøíbìhy ze života.
Tato publikace má za cíl být
pomocníkem a prùvodcem na cestì ke
štìstí i spoluúèastníkem v rodinné
výchovì.
Tøetí díl trilogie „Na vlnách transcendence“ doplòuje obsah tajemství š•astného manželství, které se týká všech tøí
složek lidské osobnosti.
Trilogii Jana Chlumského „Tajemství
š•astného manželství“ vydala v roce
1998 Matice cyrilometodìjská. Knihu je
možno si objednat na adrese MCM,
Dolní námìstí 24, 771 11 Olomouc.

ÈLOVÌKEM OD POÈETÍ ...
Doporuèujeme Vaší pozornosti vynikající knihu „Èlovìkem od poèetí“ od
Barbary a Dr. Johna Willkeových.
Jedná se o pøeklad knihy "Abortion Questions & Answers" („Potrat Otázky & odpovìdi“) vydané v roce
1993 nakladatelstvím Cor Jesu
v Èeském Tìšínì. Na pøekladu se podílel i nedávno zesnulý MUDr. Zdenìk
Hejl. Jak už sám podtitul napovídá,
kniha je psána formou otázek a odpovìdí a zabývá se tématy jako vývoj
plodu, potraty a zdravotnické a sociální otázky. Cena jednoho výtisku je
60 Kè. Knihu „Èlovìkem od poèetí“ si
mùžete objednat na adrese: Hnutí Pro
život ÈR, Sylva Bernardová, Janská
26, 586 01 Jihlava.

vyuèují další manžele a snoubence
PPR. Èeská poboèka LPP se sídlem
v Kladnì zprostøedkovává kurzy PPR
po celé Èeské republice a na
Slovensku.
Na adrese Liga pár páru, David &
Michaela Prentisovi, Fügnerova 43/9,
272 01 Kladno, tel./fax: 0312-686642,
e-mail: prentis@orfinet.cz si mùžete
objednat tyto informaèní letáèky:

Liga pár páru je mezinárodní mezidenominaèní køes•anská organizace pro
šíøení pøirozeného plánování rodièovství. Dobrovolné uèitelské páry

Tisk tìchto letákù stojí více než 1 Kè,
proto, pokud máte o nì zájem, pošlete,
prosíme, pøedem napø. ofrankovanou
obálku.

PPR – bezpeèné, zdravé, spolehlivé
Tvoøivá zdrženlivost
Antikoncepce - proè je špatná?
Nitrodìložní tìlísko a hormonální
antikoncepce
Mùže kojící matka znovu otìhotnìt?
První tøi roky
Radosti a úskalí sexuality

Adeleida, jedna z pìti pomocníkù, s kterými jsem zaèínal, obìtovala svoje
rakovinou postižené tìlo za zavøení jedné potratové kliniky. Nikdy nenaøíkala a
umøela na svátek Mláïátek. Vloni na svátek Mláïátek oznámil majitel pozemku, že
neprodlouží klinice smlouvu.
P. Reilly
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STANOVISKO

K VYHLÁŠENÍ

DEKLARACE

PRÁV POÈATÉHO DÍTÌTE

22. 11. 1999

kardinál Miloslav Vlk, pøedseda Èeské biskupské konference
Deklaraci vítáme jako jasné pøipomenutí jedineèné hodnoty lidského života již od poèetí,
a jeho nedotknutelnosti. Tento poznatek, hluboce zakotvený v køes•anské kultuøe,
zdùrazòovaný nynìjším papežem, a v nejnovìjší dobì dokládaný poznatky exaktních vìd,
jako je embryologie èi vývojová psychologie, spoèívá v pøesvìdèení o tom, že èlovìk je
èlovìkem od poèetí a nikdy by se jím nemohl stát, pokud by jím od zaèátku nebyl.
Nenarozené dítì je nejen hodno ochrany už od poèetí, ale má na veškerou ochranu i právo.
Vzhledem k tomu, že jeho vývoj je úzce spjat s osobou, postoji matky i obou rodièù,
a vzhledem k tomu, že nejvhodnìjším prostøedím pro harmonický vývoj dítìte je rodina
založená na manželství jako trvalém svazku muže a ženy, zaslouží podporu, ochranu
a pomoc i rodina a manželství. Církvi leží na srdci zejména slabí, opomíjení, ti, kteøí se
sami o svá práva hlásit nemohou, a proto znovu a znovu zvedá hlas v jejich prospìch.
I my, biskupové Èeské republiky, jsme již tak vícekrát uèinili. Oceòujeme a podporujeme
úsilí všech, kdo se konkrétnì nasazují pøi vytváøení civilizace života a lásky, v tomto
pøípadì tìch, kdo se angažují ve prospìch nenarozených dìtí.
V Praze 28. 11. 1999

Vítám, že se na naší mediální scénì objevuje informaèní obìžník Hnutí Pro život. Je tøeba,
aby se co možná nejširší veøejnost dozvìdìla pravdu o rùzných skrytých a legislativou
podporovaných útocích proti lidskému životu a také o programech, které nabízejí pomoc
tìm lidem, kteøí èasto v nouzi a v neznalosti lepších cest, souhlasí se zdánlivì neškodnými
a snadnìjšími formami øešení. Teprve nahlédnutí pravé povahy a dùsledkù umìlých
potratù, abortivní antikoncepce, manipulace s lidskými embryi a jiných zloøádù dnešní
doby, mùže otevøít dveøe úèinné nápravì. K tomu mùže nový obìžník velmi pøispìt.
Pøeji proto jeho redaktorùm a vydavatelùm hodnì síly a vytrvalosti a dávám jim k jejich
záslužné práci své požehnání.
P. Damián Nìmec OP
Provinciál Øádu bratøí kazatelù
Jeden z dùvodù snadné manipulace s lidmi je jejich nevzdìlanost a nedostatek informací.
Jsem rád, že nový informaèní obìžník Hnutí Pro život pomùže odstranit tyto nedostatky v
tak dùležité oblasti našeho života.
P. Vojtìch Kodet, O.Carm.
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