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Milí pøátelé,
s tradièním velkým zpoždìním vám posíláme v poøadí již šesté èíslo obìžníku
zamìøeného na výmìnu informací, týkajících se ochrany lidského života. Toto èíslo je
vìnováno pøedevším rùzným svìdectvím, sestaveným z vašich dopisù. Jsme moc
rádi, že nám píšete, nebo• Vaše zkušenosti jsou èasto úèinným varováním pro druhé.
Otiskneme-li nìjaké svìdectví z USA, nikdy neosloví tak jako svìdectví maminky ze
Šumavy. Posílejte nám, prosíme, i nadále vaše zkušenosti, aby se dostaly ve správný
èas do správných rukou.
DALŠÍ ZPRÁVY
EVROPSKÝ KONGRES HNUTÍ PRO žIVOT
Zaèátkem dubna jsme se zúèastnili Evropského kongresu hnutí pro život ve
španìlské Granadì, poøádaného Papežskou radou pro rodinu a místním
arcibiskupstvím. Mìli jsme možnost inspirovat se materiály evropských pro-life
organizací a navázat osobní kontakty. Bližší informace o pøednáškách jsme
zpracovali do èasopisu Mezinárodní Report (6/2000).
SETKÁNÍ S OTCEM KARDINÁLEM
26.6.2000 se zástupci Hnutí Pro život ÈR setkali s kardinálem Miloslavem Vlkem.
Jelikož úzce spolupracujeme s mnoha farnostmi v celé republice, chtìli jsme otci
kardinálovi pøedstavit charakter naší èinnosti. Kromì tohoto setkání jsme se mìli
možnost osobnì seznámit s Mons. Koèišem (generální vikáø øecko-katolické církve),
Mons. F. Radkovským, Mons. J. Païourem, OFMCap a v neposlední øadì s
arcibiskupem K. Otèenáškem. Rádi bychom se obdobnì setkali i s ostatními
nejvyššími pøedstaviteli našich diecézí a samozøejmì i ostatních církví.
NOVELA POTRATOVÉHO ZÁKONA
Poslanec KDU-ÈSL JUDr. Ing. Jiøí Karas by rád snížil poèet zabitých nenarozených
dìtí pomocí novely stávajícího potratového zákona. Bohužel není schopen najít
dostateènou podporu pro úplný zákaz provádìní potratù, proto jde cestou
zpøísòování legislativy. Cílem jeho iniciativy v delším èasovém horizontu je prosazení
tzv. polského modelu, kde jsou potraty prakticky zakázány s výjimkou ohrožení
života matky a v pøípadech znásilnìní a incestu. JUDr. Karas nás požádal o radu,
jakými zpùsoby zpøísnit stávající potratový zákon. Zpracovali jsme pøibližnì deset
možností a uvidíme, které z nich se podaøí prosadit. Prosíme vás o modlitby, aby tato
iniciativa pøinesla dobré ovoce a aby se aktivnì zapojilo co nejvíce poslancù (hlavnì
z poslaneckého klubu KDU-ÈSL a také z dalších parlamentních stran).
(pokraèování na str. 2)
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CENAP, Trnitá 8, 602 00 Brno, tel./fax: 05-43254891

poøádá víkendový kurz
PØIROZENÉHO PLÁNOVÁNÍ RODIÈOVSTVÍ A VÝCHOVY K RODIÈOVSTVÍ
Termín: 20.-21.10., 17.-18.11., 8.-9.12.2000 (pátek 17-19 hod., sobota 9-17 hod.)
Místo: prostory Poradny PPR, Trnitá 8, 602 00 Brno
V kurzu budou použity materiály nìmeckých a rakouských psychologù, pedagogù a
gynekologù. Po absolvování záladní èásti kurzu je možné pokraèovat v instruktorské èásti (leden
2000). Úspìšní absolventi mohou pùsobit jako instruktoøi PPR.
Základní èást kurzu: Principy PPR s dùrazem na symtotermální metodu, použití PPR ve
zvláštních situacích (nemoc, smìny, kojení, vysazení hormonální antikoncepce), atd.
Instruktorská èást: Orientace v nedostateèných záznamech, pøi více rušivých okolnostech,
pøíprava snoubencù, atd.
Rakouský biskup Andreas Laun zve na semináø „Humane Vitae pro lékaøe“
29.9.-1.10.2000, Salzburg
Pøednášející: Mons. Dr. Andreas Laun, Dr. Rudolf Ehemann, Dr. Joseph Rötzer a další
Bližší informace: MUDr. Ludmila Láznièková, Trnitá 8, 602 00 Brno, tel./fax: 05-43254891

NÌMÝ VÝKØIK
Od Centra pro rodinu v Olomouci jsme nakoupili sto videokazet „Nìmý výkøik“, které
jsou vhodné pro promítání na školách, ve spoleèenstvích apod. „Nekrvavým“
zpùsobem je zde vysvìtlen zpùsob provedení potratu a jsou zmínìny i související
dopady na spoleènost. Film natoèil a slovem provází Dr. Bernard Nathanson, bývalý
øeditel nejvìtší potratové kliniky v USA, který je zodpovìdný za 75 000 potratù.
Koncem sedmdesátých let pochopil hrùzu svého povolání a stal se horlivým
ochráncem nenarozených dìtí.
Krátká poznámka: 14.3.2000 se na pùdì Poslanecké snìmovny uskuteènil semináø Spoleènosti
pro plánované rodièovství a sexuální výchovu (èelnými pøedstaviteli jsou MUDr. R. Uzel a MUDr. J.
Zvìøina) pod záštitou JUDr. P. Buzkové. Semináø mìl za cíl ospravedlnit potratovou praxi v ÈR. Na
semináøi se nìkolik úèastníkù (zvláštì MUDr. Uzel) razantnì vyslovilo proti filmu "Nìmý výkøik" a
to zvláštì proti promítání mládeži. Tento odpor a strach nás mimo jiné inspiroval k distribuci této
videokazety.

POØAD KOTEL
Poèátkem kvìtna jsme se zúèastnili natáèení poøadu Kotel na téma potraty. JUDr.
Ing. J. Karas, kterému jsme se snažili poskytnout odborné informaèní zázemí, v
poøadu velmi úèinnì obhajoval právo nenarozených dìtí na život. K našemu
pøekvapení obecenstvo z velké vìtšiny podporovalo pro-life hodnoty, takže poøad ve
finále vypadal jako setkání pro-life aktivistù zamýšlejících se nad výhodami PPR.
Blíže viz. èlánek na stranì 13.
PETIÈNÍ ARCHY
V èervnu jsme petiènímu výboru Poslanecké snìmovny pøedali první èást
podpisových archù podporujících Deklaraci práv poèatého dítìte. Tyto archy
obsahovaly témìø pìt tisíc vašich podpisù. Nyní oèekáváme pozvání JUDr. Svobody
(pøedsedy petièního výboru a poslance KDU-ÈSL) k jednání petièního výboru, který
by se mìl peticemi zabývat po vyjádøení pøíslušných ministerstev. V pøípadì, že
jednání dopadne negativnì, máme pøipraveno dalších nìkolik tisíc vašich podpisù.
Bohu díky za nì!
Všechny vás srdeènì zdravíme a pøejeme vám a vašim rodinám hojnost Božího požehnání
a milostí.
Za redakci Kateøina & Radim Ucháèovi
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BDÌTE A MODLETE SE...
Michaela Prentisová
Z materiálù, které dostáváte a
pøípadnì také pøes internet jste
svìdky
živé
pracovní
aktivity
omlazeného Hnutí Pro život. Díky
Bohu za nì. Od samého poèátku jsme
si byli ovšem vìdomi, že veškeré naše
úsilí musí být zaštítìno modlitbou a
každý z nás se o to svým zpùsobem
snaží.
Už léta podporujeme vznik skupin,
které se modlí za úctu k životu a za
urèité nemocnice. Ideálnì má taková
skupina 30-31 èlenù, z nichž každý se
jeden urèitý den v mìsíci modlí a postí.
Mohou se také tøeba jedenkrát
mìsíènì scházet ke spoleèné modlitbì.
Nìkteré skupiny se scházejí jednou
týdnì. Kdo by chtìl založit podobnou
skupinu, mùže od nás dostat pomocný
materiál. Dùležité je také najít odvahu
k otevøené konfrontaci se zlem na
místì, kde pùsobí.
Zaèali jsme se tedy v Praze od ledna
2000 modlit pøímo u nemocnice.
Vybrali jsme si ženskou nemocnici u
Apolináøe a schází se nás tam asi šest

každý první a tøetí ètvrtek v mìsíci od
sedmi hodin ráno asi do pùl osmé.
Je to pro nás všechny nová zkušenost
a pocity jsou rùzné. Od trémy a
rozpakù z veøejného „vystoupení“ pøes
dìsivé vìdomí, že se v budovì pøed
námi pøipravují matky a lékaøi na
zabíjení dìtí, až po vdìènost za zbraò
modlitby a pokoj z vìdomí, že proti
Goliášovi potratù bojuje s námi a za
nás všemohoucí Bùh.
Kdo je v té dobì volný a chtìl by se k
nám pøipojit, bude vítán.
Pan Milan Šumpík z Oskavy nám napsal, že
by se rád zaèal modlit pøed nìkterou
porodnicí v Olomouci nebo blízkém okolí.
Prosíme odvážlivce, aby se mu ozvali na
níže uvedenou adresu.
Ještì krátce z jeho dopisu:
„Podle toho jak to pùjde, se pozná, jestli je to
Boží Vùle. Vše zasvìcuji Neposkvrnìnému
Srdci Panny Marie. Milost a Pokoj Vám!“
Kontakt: Milan Šumpík, Oskava 58, 788 01,
tel. 0602 593 112 (pouze ve všední dny od
7.00 do 15.00 hod.)
redakce

Z PLAKÁTU SLOVENSKÉHO SPOLOÈENSTVA žIVOTA
CYKLISTICKÁ MODLITEBNÍ POU• PO SLOVENSKÝCH PORODNICÍCH
Když si díváme malému dítìti do tváøe, nejprve si všimneme jeho oèí. Oèí, které jsou
vnímavé, usmìvavé a hluboké zároveò. Vidíme drobný nosík, kulaté tváøièky a malá ústa,
pøeš•astná, když se usmívají. Je jedno, jestli se díváme na vìtší, malé, nebo právì
narozené dítì. Rozvojem lékaøské techniky se lidský pohled dostal i za brány narození do
místa vzniku nového èlovìka a zjiš•ujeme, že ten krásný dìtský vzhled mùžeme pozorovat
i tady. V dìloze rozeznáváme dítì v plodu, který má za sebou pìt, ètyøi a dokonce i tøi
mìsíce vývoje. Zdá se neuvìøitelné, že by na svìtì byl kdosi, kdo by pøi pohledu na tuto
krásu nechtìl, aby to malé dále rostlo a pøinášelo radost svému okolí i svìtu. Bohužel
žijeme v takové dobì, kde opak je pravdou. Na svìtì jsou to milióny a na Slovensku tisíce
pøípadù roènì, kdy tato nádhera i cennost, stvoøená pro lásku, konèí v koši. Èlovìk, který
má rozvíjet štìstí, dìlá pravý opak. Co se dá s tím dìlat? Nemùžeme chytat ženy, které
jdou na potrat, ani vbìhnout na operaèní sál a vytrhnout doktorovi kyretu z ruky. A tak
zatím nenarozené dítì prohrává v souboji se strachem pøed budoucností, ztrátou kariéry,
spoleèenského postavení a lidským sobectvím a lhostejností. Moc toho nemùžeme udìlat.
Zùstává nám jen jediné - modlitba. Na první pohled se zdá, že to je málo. Ale když si
pøedstavíme, že prosíme Nebeského Otce, který je Pánem svìta, není to až tak málo.
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LÉKAØI, ZAMYSLETE SE!
Jsem matkou pìti dìtí. Pøed èasem
jsem èekala další dì•átko, které jsem s
radostí pøijala. Bohužel se stalo, že ke
konci tøetího mìsíce jsem o dì•átko
pøišla. Dostávala jsem sice udržující
léky, ale nepomohly.
Atmosféra v nemocnici byla velmi
deprimující. Po kontrole ultrazvukem
mi lékaø sdìlil, že mé dítì již od
devátého týdne nežije, že samo
zemøelo. Lékaø mi nezúèastnìnì sdìlil:
„Nemusí Vám to být líto, dìtí máte
dost a radìji byste mìla pøemýšlet o
antikoncepci.“ Bolelo to a nechtìlo se
mi s ním vùbec diskutovat.
Spontánnì jsem porodila mrtvé dítì.
Alespoò tu milost jsem dostala, že
nemusím mít pochybnosti o tom, že by
došlo k omylu. Pak jsem ovšem
musela podstoupit vyšetøení, kterému
se øíká „revize“. Pro personál
nemocnice jsem nebyla matkou, která
ztratila dítì. Pracovali chladnì a
rutinnì, jakoby se nic nestalo.
Nedovìdìla jsem se pøíèinu smrti
mého dítìte, nález z histologie se vrátil
bez udání dùvodu.
Chtìla jsem
alespoò vìdìt, zda to byla dcerka nebo
synek. Lékaø jen zavrtìl hlavou - to se
nepíše.

K tìmto událostem patøí další smutná
„zajímavost“. Nejstarší dcerka musela
zùstat ze školy doma, aby se postarala
o mladší sourozence. Šlo jen o nìkolik
dní. Šla tedy za pøíslušnou obvodní
doktorkou,
aby
jí
vystavila
omluvenku. Paní doktorka se tázala,
co se stalo. „Èekali jsme miminko“,
pøiznala
dcera.
Paní
doktorka
pronesla chápavì: „Aha, už vás bylo
moc, co?“ Dcera nesouhlasila: „Ne,
maminka o dì•átko pøišla“. Lékaøka
se udivenì dotázala: „A kdyby ne, to
by vás bylo zase o jednoho víc?“ Má
stateèná dcera øekla: „Ano“. Lékaøka
mlèela. Hle, zpùsob uvažování
nìkterých lékaøù!
Toto je svìdectví maminky N. N. Víme,
že mnoho lékaøù uvažuje stejnì,
spoleèenská atmosféra je dìtem
nepøátelská. Jsou však i výjimky.
Napište nám i Vy svá svìdectví.
Pomùžete tím i ostatním a možná i
zdravotníkùm, kteøí se snad nad svým
chováním zamyslí. Bude naší snahou,
aby se smutná i radostná svìdectví
dostala také k nim.
Sylva Bernardová

DVÌ ØEŠENÍ
Nechtìné tìhotenství? Jsou dvì øešení:
Ïábel nabízí svou pomoc okamžitì, teï hned. Okamžité vyøešení
problému, okamžitá úleva. Na chvíli. Bolestná ozvìna pak zùstává v srdci
nìkdy do konce života.
Bùh neslyší na naše Okamžitì a Teï hned. Tiše nám nabízí jediné øešení,
pro tuto chvíli zdánlivì tak bolestné. Odmìna však bývá sladká: Radost
z dìtí a pokoj v srdci.
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KÁZÁNÍ MONS. PHILLIPA REILLYHO
Modlitební akce „Operation Rescue“
Jdeme na køížovou cestu, na místo,
které se jmenuje Golgota. Není pøíliš
daleko od míst, kde dnes bydlí lidé,
kde se prolévá nevinná krev a na
kterém je Kristus ještì stále køižován.
Nekráèíme tam však proto, abychom
odsuzovali, ale jdeme tam s postojem,
s jakým šel na Golgotu sám Kristus.
Plnil vùli Otce a dal svùj život za
záchranu svìta. Pøedevším Maria
tomu rozumìla. Vìdìla, že urèitý èas
bude trpìt. Neprosila, aby nemusela
trpìt, ale trpìla s Ním. Obìtovala svoje
srdce s Jeho srdcem. Obìtovala svého
jediného syna Otci.
Proto musí být náš
úmysl a postoj našeho
srdce takovýto: Jdeme
jako Maria a doprovázíme Ježíše.
Biskupové a kardinálové se modlili pøed
Bílým domem, aby
nebyl schválen „potrat
èásteèným porodem“.
Modlili se i pøed Kapitolem, aby Kongres
USA tento zákon neschválil. Ale prohráli
jsme. Vyzkoušeli jsme
všechno možné: politiky, výchovu, média.
Avšak to, co budeme dìlat nyní, jsme
mìli dìlat hned od poèátku. Zkusíme
to s BOHEM. Když to zkusíš s Bohem
a budeš se ve dne v noci modlit, tvé
modlitby budou vyslyšeny a rychle
pøijde spravedlnost.
Ale ne rychlá spravedlnost, na kterou
myslíme my. Rychlá spravedlnost,
kterou máme my na mysli, je ta,
kterou mìl na mysli i Petr, když pøišli
zatknout Ježíše. Rychle tasil meè a

u•al sluhovi ucho. To bychom rádi
udìlali i my. Angažujeme-li se v hnutí
pro život, vidíme-li to velké a mocné
zlo, co všechno se dìje, chceme to
hned zastavit. Ale co by se stalo,
kdybychom to udìlali? Byla by naše
modlitba vyslyšena? Øíkám vám, že
tato modlitba by byla vyslyšena jen
tehdy, když Bùh uzná, že nyní je pro
to správný èas. Jinak vyslyšena
nebude .
Od zaèátku modlitební pobožnosti až
do konce mlète a dobøe se modlete.
Mnozí z vás se postí. Modlitbou a
postem
zvítìzíme,
protože síla a moc
pøichází od Boha. Když
pùjdeme,
budeme
hovoøit jen s Blahoslavenou Pannou, ne
mezi sebou navzájem.
Prosíme o Mariinu
pøímluvu u Boha. O co
prosíme, co je smyslem a cílem? Musíme
si uvìdomit, že jdeme
na Golgotu. Ale je taky
dùležité, abychom tam
šli
se
správným
postojem srdce. Na
první Golgotì bylo
mnoho lidí a velký
hluk. Mezi tím, kdy bylo pro Pána
všechno pìknì pøipraveno, a mezi
Jeho zmrtvýchvstáním byl tento kopec
- Golgota. A tam se to odehrálo. Tam
nebyl pokoj a mír, ale køik a zuøivost a
všude kolem lidé. Ale stáli tam i dva
lidé, které, jak si myslím, musíme
napodobovat,
abychom
sami
pochopili, co se ve skuteènosti
odehrálo. Byli to svatý Jan a Maria
pod køížem. Na nì se musíme zamìøit.
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Nebuïme pøekvapení, když tam
nebudou všichni. Mysleme na to, že z
dvanácti apoštolù, kterými to všechno
zaèalo, stál na Golgotì jen jeden.
Vìtšina odpadla už døíve. Na neštìstí
mùžeme být i my knìží zrovna tak
zbabìlí jako vy. Jediný rozdíl spoèívá v
tom, že když jsme zbabìlci my, víte o
tom všichni. My knìží øíkáme lidem
nìkdy velice neradi pravdu, protože
máme strach, že ztratíme na
popularitì, že budeme odmítnuti, a že
se ocitneme v trapné situaci. Když se
však angažujeme a zapojíme se,
musíme unést trochu této „trapnosti“.
Tyto nepøíjemnosti však pominou.
Chceme postupovat tak, aby bylo vždy
jasné, že existuje nekoneèné Boží
milosrdenství. Dùležité je následující.
Bùh nemá zájem odstranit potratáøe a
ukonèit dnes jeho èinnost, kdyby
tento potratáø nezmìnil své srdce.
Doposud jsme to vždy zkoušeli s
politikou a médii. Ale existuje jedno
omezení všech èinù a sice, že cokoliv
dìláme, máme to dìlat s Boží vùlí v
srdci. Myslet na to, co je Boží vùle,
znamená pøijmout za své nekoneènì
dlouhé Boží utrpení. Nìkdy to lidé
nechápou a myslí si, že Bohu je to
jedno, když pøihlíží prolévání nevinné
krve, že je slabý a proti tìmto lidem
nic nedìlá.
Takto
smýšlející
však
vùbec
nechápou, co to je dlouhé Boží
utrpení. Vyžaduje totiž velkou sílu a
nìžnost. Neexistuje nic silnìjšího než
skuteènì jemná, vlídná a pokorná
osoba, která jako dobrý rodiè trpìlivì
èeká, že se dítì opìt obrátí. Která
hasnoucí knot neuhasí a nalomenou
tøtinu
nedolomí.
Osoba,
která
ponechá èas na obrácení srdce, má
trpìlivost. Tak jako náš Pán. Zajisté
mohl zastavit lidi, aby ho neukøižovali.
Ale on to neudìlal. Dovolil jim jej
ukøižovat a zabít, než by pøipustil,
abychom pøišli do pekla. Pøíèinou
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toho, že se Slovo stalo tìlem a je
povìšeno na køíži, je Jeho láska k
nám. K potratáøi a ženám, které jdou
na potrat, k rodièùm a pøátelùm, kteøí
tam ženy pøivedou. On je chce
zachrá0nit, protože je miluje. A to
musíme dìlat i my.
Buïme sjednoceni s Ježíšem, který
visí na køíži a obìtujme všechny
nepøíjemnosti, které z toho vyplývají,
abychom tam mohli stát s Kristem.
Obìtujme všechno za obrácení srdcí.
Toto obrácení se musí uskuteènit u
otce, u matky, v rodinì, ve spoleènosti.
Tomuto novému životu, tomuto
dì•átku v matèinì lùnì musí být
umožnìno, aby dostalo šanci získat
rodinu, vlast, domov. Proto se srdce
musí otevøít pro velkorysost.
Musíme vìdìt, že døíve, než je dítì
potraceno, je již potraceno duchovnì.
Víte, co to znamená slovo „chtìné“,
které se tak èasto vzpomíná? To není
Boží slovo, protože každé dítì má být
chtìné. Slovo, o kterém musíme
mluvit my, je slovo „vítané“. Každé dítì
by mìlo být vítaným. Je to jako když
pøijdu k nìkomu domù a on øekne:
„Ach, otèe, nevìdìl jsem, že pøijdete.“
A já øeknu: „Hned pùjdu pryè.“ A on
øekne: „Ne, ne, zùstaòte.“ Ale pak
øekne: „No ano, vlastnì jsme mìli jiné
plány a vlastnì nemáme ani dost
jídla.“ A já odvìtím: „Ano, ano,
promiòte, už jdu.“ V této situaci se
cítím nechtìný, protože nezapadnu do
plánù toho èlovìka a zdržoval bych jej
od toho, co zamýšlí. Ale když k nìmu
pøijdu a on øekne: „Ach otèe, nevìdìl
jsem, že pøijdete“, a já øeknu: „Promiò,
hned pùjdu pryè“, a on na to: „Vlastnì
jsme plánovali, že dnes veèer pùjdeme
ven, ale to nevadí. Zmìníme to. A jídlo
- ano, ano, máme dost. Bez problémù.
Prostì se rozdìlíme“, tehdy se cítím
vítaný. A• už to znamenalo jakékoli
obìti nebo zmìny plánù, nazvat nový
život v rodinì vítaným - takovéto obìti
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musí být pøinášeny. I když to nìkdy
zpùsobí nepøíjemnosti pro rodièe,
prarodièe nebo jiné lidi.
Jak zmìníme srdce èlovìka? Jak jej
zmìníme pro otevøení, velkorysé
pøijetí, které je nevyhnutelné, zvláš•
když je dì•átko s vadou a znetvoøené a
potøebuje ještì více lásky a péèe? Vy
toho nejste schopni a ani já toho
nejsem schopen. Toho je schopen
jedinì všemohoucí Bùh. My však
mùžeme naší modlitbou a postem
otevøít dveøe, aby Bùh nechal proudit
svoji milost a tak mìnit srdce. Potom
bude dì•átko vítané. Jsou však i dìti,
které se sice narodily, ale jsou
duchovnì potraceny, protože je rodièe
nikdy skuteènì neakceptovali. Jsou
pøíliš zaneprázdnìní svými vlastními
záležitostmi, než aby uvítali nový život,
vzájemnì se obohatili, milovali a
darovali sebe sama jiným.
Obì• mše svaté je prolitím Kristovy
krve, ne však znamením smrti, ale
znamením života. Kristus prolije svou
krev až do poslední kapky a sjednotí
se s námi ve svatém pøijímání. To je
postoj, s jakým se máme zúèastnit
mše svaté. Prolévat svou krev za jiné.
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To, co dnes udìláme, nebude mít
možná dvacet let žádný efekt. Ale
žena, která dnes podstoupila potrat, si
snad za dvacet let vzpomene, že tehdy
venku stáli lidé v lásce Kristovì.
Pojïme na Golgotu a všemohoucí Bùh
nám pomùže k vítìzství v pravý èas.
Pojïme a budeme se podílet na
dlouhém Božím utrpení. Po mši svaté
vystavíme Nejsvìtìjší svátost. Ti, kteøí
nemohou jít s námi kvùli vzdálenosti a
kvùli potížím s chùzí, zùstanou zde ve
vzývání Nejsvìtìjšího až do té doby,
než se vrátíme. To je neuvìøitelnì
dùležité. My knìží se zaèneme modlit
rùženec a po modlitbì Vyznání víry,
Otèe náš a tøech Zdrávasù vyjdeme v
tichosti z kostela. Pùjdeme v procesí k
potratové klinice. Knìží odrecitují
první èást modlitby, ostatní druhou
èást. Potom se budeme modlit pøed
potratovou klinikou a také pøi návratu
pro závìreèné požehnání. Je dùležité
zachovat od zaèátku až do konce
disciplínu. Mluvme jen tehdy, když to
bude bezpodmíneènì nevyhnutelné a
jinak
držme
„bobøíka
mlèení“.
Vezmìme Golgotu, která se ve mši
svaté slaví liturgicky i mysticky, ke
Golgotì tam venku a srdce se obrátí.
Potom se vrátíme k Pánu, abychom
mu
podìkovali
a
poprosili
o
požehnání. Je to velmi jednoduché a
hluboké, je to pramen vítìzství,
protože tu máme co doèinìní se zlem.
Jako mladý knìz jsem si vždy myslel,
že moje angažování v hnutí pro život
by narušilo mé knìžské úkoly. V hnutí
pro život pracuji již tøicet let. Pomalu
ale jistì jsem zaèal chápat, že to, co
dìlám jako knìz, je jedinou odpovìdí
na tento problém. Toto zlo totiž není
možno
zdolat
žádnou
lidskou
námahou. Pøekonat je lze jedinì
nástroji a prostøedky, které dal Ježíš
své církvi a které jsou zøejmé
pøedevším díky knìžím - obì• mše
svaté. Tam je celý Boží lid pospolu,
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postí se, modlí a prosí o pøímluvu naši
nejsvìtìjší Pannu Marii, Matku Boží.
Všechno lidské snažení je dùležité, ale
my musíme využít moc Ukøižovaného
a vzít do úvahy pøímluvu Marie, Matky
Boží, protože toto zde je démonické.
Musíme se modlit a postit jako vdova,
když jí Pán øekl: „Modli se a posti!“
Toto zlo nemùžeme pøemoci bez
prostøedkù
a
nástrojù
církve.
Laskavým a soucitným postojem
naplnìným modlitbami jdeme a
vydáváme svìdectví životu. Nikdo
nebude moci diskutovat o tom, jak to
dìláme, ale všichni se budou ptát,
proè to dìláme. Dìláme to proto, že si
pøejeme obrácení srdcí, milujeme
matku a potratáøe. Nedìláme to kvùli
odsouzení. Nìkdy se zapleteme do naší
zlosti a frustrace a pronásledují nás
myšlenky jako: „Proè to, Bože,
nezastavíš dnes, teï? Už tomu
koneènì udìlej konec a zniè je
ohnivým bleskem.“ Ale to není postoj
srdce a myšlenky Ježíše Krista na
køíži, nebo Jana a Marie pod køížem.
Bùh trpí dlouho, protože si pøeje
obrácení srdcí, obrácení matky a
potratáøe. Pøeje si i záchranu tìch,
kteøí matky pøivádìjí na potratovou
kliniku. On pro nì umøel, on je miluje.
A to musíme dìlat i my s úmyslem, že
se sami obìtujeme stejnì smýšlejíc
jako Ježíš Kristus, abychom získali
obrácení srdcí. Tam, kde se už zdá, že
temnota a smrt zvítìzily, tam je svìt
vždy
pøekvapen,
když
nastane
zmrtvýchvstání a nový den.
Modlitbou, postem, mší svatou a
pøímluvou Matky Boží skrze, v a s
Ježíšem Kristem nemùže prohrát. To
Bùh nedovolí, protože pøijímáme Boží
vùli za svou a Boží vùle se má stát.
Nestarejme se o to, co jsme dnes
udìlali nebo neudìlali. Jednoduše
nyní nechme konat Boha. Nechme Ho
postarat se o to. Buïme v pokoji. Bùh
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má radost z toho, co dìláme. Dìláme
nìco velmi pìkného pro Boha a pro
život. A on bude konat. Potom
uvidíme, co jsme dnes udìlali. Lidé po
celé zemi dìlají pøesnì to samé, co
dnes dìláte vy. Obìtují se v celé své
bezmocnosti.
Všemohoucí Bùh ukazuje svoji moc,
vždy• zemì patøí Pánu. On obrátí
srdce. Potratáøi se obrátili. Byly
zavøeny
potratové
kliniky.
V
posledních mìsících se jen v oblasti
New Yorku tisíce žen rozhodlo pro
život a bylo zavøeno sedmatøicet
potratových klinik. Chci vás jen
povzbudit. Pokud vás mùže vést
církev, dovolte, aby vás provázel dobrý
pastýø. Potøebujete církev a církev jste
vy. Církev potøebuje vás a vaše
svìdectví. Neèekejte však na nejbližší
modlitební pobožnost proto, abyste šli
ke klinice. Jdìte tam hned. Nebojte se
tam jít a stát tam s rùžencem. Prosit a
být tam pøítomen s laskavým postojem
naplnìným modlitbami. Vra•te se k té
klinice a nabídnìte ženám pomoc.
Nepøipus•te, aby v kterékoli klinice, na
kterémkoli místì umíraly dìti bez
toho, aby venku stál nìkdo z Božího
lidu a modlil se. Ony nemohou umírat
bez naší pøítomnosti. Musíme vydávat
svìdectví i pro ty, kteøí tam pracují.
Bùh si to pøeje zastavit. A vìøte mi, jen
díky vaší pøítomnosti se obrátí srdce
žen, které tam vcházejí. Dìti nesmí
umírat bez naší lásky, bez toho, že by
pro nìkoho nìco znamenaly.
Jde o celý svìt a Maria, Matka Boží,
nás vede. Kráèíme s postojem Jana a
Marie, kteøí stáli pod køížem, a pøitom
sami sebe obìtujeme s Kristem za
odpuštìní høíchù tohoto svìta. Být
pro-life znamená konec koncù
obìtovat se s Kristem.
Podle slovenského pøekladu
Mariany Páterkové z materiálù
JA zum Leben/HLI Rakousko, 1997
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JAK REAGOVAT NA... ?
„K potratu by mìlo docházet zøídka,
mìl by být legální a bezpeèný“
Objasnìní: „Proè by k nìmu mìlo
docházet zøídka, když je to tak
dobré?“
Objasnìní: „Proè jste 'osobnì proti'
potratu, když je to tak dobrá vìc?“
Paralela: „Které jiné vìci 'osobnì
podporujete' a pøitom jste proti
nim?“
Zastánci potratu nìkdy používají toto
heslo popularizované pro-potratovým
prezidentem
Billem
Clintonem.
Kdykoliv zastánce potratu trvá na
tomto sloganu, mìli byste se zeptat:
Když je to tak dobrá vìc a nemá žádné
špatné úèinky ani fyzické ani
psychologické, proè by k nìmu mìlo
dojít zøídka?
„JÁ OSOBNÌ JSEM PROTI...“
Pro-life aktivista se mùže nìkdy setkat
s pro-potratovým politikem, který ze
sebe souká tu starou a otøepanou
sebe-výmluvu: „Já osobnì jsem proti,
ale nechci vnucovat svou morálku
jiným lidem.“ Je to varianta sloganu
„K potratu by mìlo docházet zøídka,
mìl by být legální a bezpeèný“.
Mùžete oponenta zahnat do úzkých
jednoduchou a pøímou otázkou: „Proè
jste osobnì proti potratu?“ Zastánce
potratu bude donucen buï na otázku
odpovìdìt a v tom pøípadì mùžete
odhalit pøetváøku, která se skrývá za
jeho
myšlením,
nebo
odmítne
odpovìdìt.
Tento slogan je nesmyslný, protože od
sebe oddìluje èin a postoj. Když stojí
èlovìk pøed možností volby týkající se
nìjakého morálního problému, je jen
logické, že se bude øídit svým
pøesvìdèením. Proè by mìl nìkdo, kdo
je proti potratu, volit potrat nebo ho

nìjak jinak podporovat?
Když nìkdo používá tento slogan,
zeptejte se ho, které jiné aktivity
podporuje a pøitom je proti nim, a
ihned odhalíte jeho nelogický postoj.
Je 'osobnì proti' rasismu a pøitom proti
nìmu nevystupuje?
Je 'osobnì proti' proti útokùm na
homosexuály, ale odmítá udìlat nìco
konkrétního k jeho zastavení?
Je 'osobnì proti' bombardování
potratových klinik, ale odmítá nìco
konkrétního pro to udìlat?
Neoliberálové
samozøejmì
dìlají
všechno podle svého svìdomí! Tímto
sloganem
'osobnì
proti'
chtìjí
dosáhnout dvou vìcí:
1. Pøedstavit se jako zásadoví, zatímco
sedí na dvou židlích.
2. Ovlivnit ty ménì prùbojné, kteøí
jsou naklonìni pro-life aktivistùm,
aby zùstali stranou a tím podali
pøíklad
„tolerance“
a
„neodsuzování“.
(vybráno z diskusní pøíruèky B. Clowese,
Ph.D. o vedení diskusí se zastánci potratù
v USA; možno objednat na adrese redakce)
pro-llife

pro volbu
(svobodnou)

bez volby
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Z VAŠICH DOPISÙ
A OPRAVDU
R.R.

SI TO NECHÁTE?

Jsem maminka tøí dìtí. Rodièe se mne
snažili vést k pravdì a poctivosti, ale
ve víøe jsem vychována nebyla.
Vdávala jsem se jako pohan. Pod
vlivem školy jsem byla zcela
pøesvìdèena, že náboženství je
pøežitek, protože žádný Bùh není. A o
církvi jsem toho moc dobrého
neslyšela. Ve druhé polovinì 80. let ve
svìtì pøeplnìném lží a nenávistí ke
mnì pronikl pramínek Boží Pravdy a
Lásky. Uprostøed milého spoleèenství
vìøících jsem krok za krokem
poznávala krásu køes•anské víry a o
velikonocích 1992 jsem pøijala svátost
køtu. V té dobì už jsme mìli dvì malé
dìti.
Velmi brzy jsem se doslechla o snaze
dobrých lidí vybudovat zcela znièené
poutní místo Maria Hilf u Zlatých Hor
zasvìcené Pannì Marii - Ochránkyni
nenarozených. Pocítila jsem touhu být
v této vìci aktivní. Znala jsem dívku z
naší vesnice, která ve svém mladém
manželství prožila již nìkolik stresù za
sebou, když ve stálé touze mít dítì o nì
nìkolikrát spontánním potratem
pøišla. A tu mì napadla myšlenka popros
Zlatohorskou
Pannu o pomoc. To jsem
udìlala a také jsem bez
vìdomí oné dívky do
Zlatých
Hor
poslala
nìjakou korunu na její
jméno. Netušila jsem, že
v té dobì je mladá paní
opìt tìhotná. Brzy na to
ji odvezli do nemocnice a
já se pozdìji dozvìdìla
proè.
Opìt
šlo
o
neobvyklé tìhotenství.
Dvojèata, jedno dítì na
správném místì, druhé

mimo dìlohu. Ona v tìch dnech jedno
potratila, aby se to druhé mohlo
èasem narodit živé a zdravé. Snad
jsem si tím léèila cosi zranìného ve
mnì. Dnes jsou mi Zlaté Hory velmi
blízké, i když ne na kilometry.
Když jsem já brzy po svatbì
otìhotnìla, mìli jsme s manželem
velkou radost - budeme mít dítì.
Ponìkud mi vyrazilo dech, když jsem
pøi první návštìvì gynekologa dostala
otázku: „A necháte si to?“ To je pøece
samozøejmé. Brali jsme se proto,
abychom mìli dìti. Když jsem
otìhotnìla podruhé, otázka mì už
nepøekvapila. Vlastnì je to velká
výhoda, že si lidé mohou rozhodnout,
kolik chtìjí mít dìtí a kdy se jim mají
narodit. Úžasný pokrok lékaøské vìdy.
Netrvalo dlouho a otìhotnìla jsem
potøetí,
tentokrát
nechtìnì,
neplánovanì. Bylo nám to jasné:
Dáme to pryè. Jen jednoduchý
lékaøský zákrok a je po starostech. Nic
se nedìje, nìkteøí to nazývají velmi
nevinnì porucha menstruace. Jistì
mì velmi ovlivnily ony otázky
gynekologù pøi každém tìhotenství: „A
necháte si to?“ Pokaždé se ptají aspoò
tøikrát. A žena je velmi jemnì zmani-
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pulována a získává pøesvìdèení, že má
své svrchované právo volit život nebo
smrt. Souhlasili jsme tehdy s onou tak
lékaøsky snadnou „miniinterrupcí“ vím, že to pøirovnali k operaci slepého
støeva - a bylo po všem. Po starostech,
po problémech. Porucha menstruace
nebo zabití dítìte. Zní to velmi rozdílnì
a znamená to totéž.
Bylo to v roce 1988. V tomtéž roce
jsem
se
poprvé
dostala
do
køes•anského spoleèenství a v roce
1992 jsem pøijala svátost køtu. Teprve
ve svìtle køes•anské víry jsem si
uvìdomila, co je to potrat, a pochopila
jsem nesprávnost svého èinu a
hrùznost dnešních gynekologických
praktik. „A necháte si to?“ Proè se
ptají každé s takovou samozøejmostí?
Zjednodušili jsme si život, to ano, ale
za jakou cenu? Zabili jsme vlastní
dítì. Tížila mì ta myšlenka. Jestliže
èlovìk svého høíchu lituje, Bùh
odpouští. Byl to høích z nevìdomosti.
Pøesto jsem zatoužila tento dluh
splatit lépe. Témìø po deseti letech se
nám narodil náš nejmladší chlapec na mé pøání a já se radovala z toho, že
dluh je skuteènì splacen. Byla jsem
š•astná.
A také mì naplòovalo radostí, když
jsem slyšela o tom, jak na Maria Hilf
rozkvétá nové poutní místo. Otevøená
náruè Panny Marie, která jakoby
volala: „Pojïte ke mnì, vy všechny
maminky, které se bojíte o svoje dìti,
které jste je ztratily, já budu prosit s
vámi svého Syna a ten dá vzejít
novému životu v rodinách i národech.
Pojïte se mnou všichni a proste se
mnou mého Syna za nevinné dìti,

11

které nikdo nechce, za rodièe a lékaøe,
kteøí zabíjejí.“
Se ètvrtým dítkem už nikdo nepoèítal,
ale stalo se. Tentokrát už nebylo co
øešit. Ano, slyšeli jsme náøky rodièù,
ale taky jsem vìdìla, co probíhá uvnitø
v duši. A tentokrát už by to nebyl
høích z nevìdomosti. „A vy si to
opravdu necháte? Lidi, mìjte rozum a
dejte to pryè!“
Chce se mi køièet do celého svìta:
„Maminky, víte, co pod svým srdcem
nosíte? Víte, jaký je to dar pøímo z
Nebe? A v modlitbì volám: Pane,
odstraò z naší spoleènosti tu modernì
krutou kulturu smrti. Dej svìtlo tìm
lékaøùm a zdravotníkùm, uèitelùm a
politikùm, kteøí s klidem v hlase mluví
o jednoduchém lékaøském zákroku a o
svobodné volbì. Kteøí zabíjejí v
matkách odvahu, když znovu a znovu
kladou tu hroznou otázku: ´A opravdu
si to necháte?´“
Dnes už chodím s velkým bøíškem a
doufám, že s Boží pomocí pøivedu v
tomto jubilejním roce (v srpnu) na svìt
naše ètvrté dítì. Upírám své oèi k
Pannì Marii, Ochránkyni života, který
nosím v sobì a vroucnì za nìj u ní
prosím.
Nevìøím tomu, že nejsou ženy, kterých
se potrat nijak nedotkne. Vždy• koho
by se psychicky dotkla „porucha
menstruace“. Ale myslím, že na druhé
stranì málokterá z toho vyvázne tak
š•astnì jako já. Potrat je lákavé jablko
ze stromu poznání. Výdobytek
moderní civilizace. Která žena zná
pøedem jeho následky? Jediná
správná cesta je ANO životu.

„Každé novorozenì pøináší poselství, že Bùh ještì neztratil svoji dùvìru v lidi.“
Tagore
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DOPISU

M. T., OLOMOUC 28.4.2000

Když se èlovìk zamyslí nad Deut
30,19-20 nutnì si musí uvìdomit, že
každý provedený potrat staví celý náš
národ v prokletí a nemùžeme se divit,
že situace je tak bezútìšná.
Jestliže jsme si vybrali zákony, které
odporují Božímu øádu a Božím
pøikázáním, pak nemùžeme oèekávat
Boží požehnání, které by se jistì
projevilo i po ekonomické stránce.
Jasný pøípad vidíme v Irsku, kde jsou
potraty zcela vylouèeny a Irská
republika
prožívá
nebývalý
hospodáøský rozkvìt. Kdyby nebylo
Božího požehnání, nepomohla by ani
Evropská unie. Tímto chci jen
upozornit na fakt, že kdyby si
veøejnost uvìdomila to, že žádný
potrat není soukromou záležitostí a že
nezùstane bez následkù, mohlo by
veøejné mínìní nabrat jiný smìr...
Pøitom si ale uvìdomuji, že i když
odpùrci potratù jsou u nás v menšinì,
nejsme tak nemohoucí, jak by se na
první pohled zdálo. Nedávno jsem
mohla zažít krásné svìdectví Boží
milosti pro jednu maminku, èekající
své druhé dítì. Dozvìdìla jsem se od
známé, že tato žena má za dva dny
termín potratu. Stihla jsem obvolat
nìkteré vìøící, takže jsme se za ni
modlili zhruba jen jeden den. Modlitby
ale šly k Bohu v podstatì z celé
republiky, i když jich nejspíše nebylo
mnoho. Ale „modlitba srdcem“ nahradí
množství a tak jsme se mohli dozvìdìt
za nìjaký èas, že dotyèná žena na
potrat nešla, i když ji manžel
vyhazoval z domu a o dítìti nechtìl ani
slyšet (chtìl auto). Bùh použil její
rodièe, kteøí ji podpoøili. Sláva Pánu!
V mìsíci bøeznu jsme konali veèeøadlo
na odèinìní urážek za høíchy potratu a
musím øíci, že pøedtím nás potkala
øada nemilých vìcí. Zlo velmi bránilo
tomu, abychom se v modlitbì na tento

úmysl setkali. Pøes mnohé tìžkosti se
šestihodinové veèeøadlo uskuteènilo a
vìøím, že jsme mohli i takto zachránit
mnohé poèaté dìti...

Z DOPISU
R.R.
To, co se zdálo velmi pravdìpodobné,
už máme potvrzeno od lékaøe.
Vánoèní dáreèek. Dítì roku 2000.
A• žije! A• tedy ŽIJE!
Nebudeme mu v tom bránit.
Èlovíèku mùj malý, èlovíèku náš,
vítáme tì mezi námi.
Budou nás pøesvìdèovat,
že nejlepší øešení pro naši rodinu
je tvoje smrt!
Budou nás pøesvìdèovat,
že nejlepším øešením pro naše ètyøi dìti
je jedno z nich zabít!
Neboj se! Já jsem i tvoje máma.
Povinností matky je pøece
bránit svoje dìti.
Nabídnou nám útulné prostøedí jatka malých nevinných dìtí.
Nepøáli jsme si tì,
nepoèítali jsme s tebou,
ale náš Otec, Bùh, který je v nebesích,
s tebou poèítá,
miluje tì a možná má s tebou velký plán.
Proto, že jsme tì neplánovali,
pøece nemáme právo tì zabít.
Proè to svìt nechápe?
Proè je dnešní svìt tak krutì moderní?
Proè je dnešní svìt tak modernì krutý?
Lidi, mìjte rozum a dejte to pryè!
Cožpak neumíte do pìti napoèítat?
Jak to utáhnete, co tomu dáte do života?
Dejte to pryè!
Myslete na svoje tøi dìti, které máte.
Myslíme na svoje dìti
a tebe drobeèku, který ještì
nemáš tváø ani jméno,
tebe, kterého si nikdo nepøál,
tebe, který už žiješ mezi námi,
aniž to okolní svìt tuší,
se bude uèit MILOVAT.
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JEDNA

MAMINKA PÌTI DÌTÍ NÁM NAPSALA

SVÉ SVÌDECTVÍ:

Pøeèetla jsem si knížku „Proè pláèeš,
Miriam“. Velmi na mne zapùsobila!
Kdysi jsem také byla v situaci, že bych
šla na „miniinterrupci“, jak bylo tehdy
„moderní“. Naštìstí jsem tìhotná
nebyla. Mìla jsem už ètyøi dìti - a to
dvojèata ještì nemìla rok. Prožila jsem
týden pekla, bylo to strašné. Prosila
jsem Boha, a• nejsem tìhotná, že bych
nezvládla tøi mimina. Nechtìla jsem
zabít své dítì. Jsem matka ponìkud
moc starostlivá a vystresovaná hned
ze všeho (hlavnì nemoci dìtí). Pøála
jsem si, aby si Bùh dítì „vzal“ a dal mi
ho až pozdìji.
Když dìti trochu povyrostly, tak mne i
napadlo, že bychom „mohli“ mít ještì
miminko. A pak se nám neèekanì

poèalo ještì páté dítì. Ale že jsem
tìhotná, jsem netradiènì zjistila až
skoro po dvou mìsících. Bylo nám
nejprve z toho nanic. Ale když i doktor
pøi ultrazvukovém vyšetøení øekl, že
„miminko má asi 7-8 týdnù a tluèe mu
srdíèko“, tak jsem si uvìdomila, že
nosím v sobì život a pocítila jsem
štìstí a zaèali jsme se na dì•átko tìšit.
I když jsem byla trochu neklidná z
toho, že lidé budou øíkat, že jsme se
zbláznili. Tehdy ještì v mém okolí
nebyl nikdo s tolika dìtmi. Nyní je jich
už daleko více a jsou to katolické
rodiny.
Veøejnost žije v dobì temna - co se týèe
nenarozeného života. Proto je nutné o
tom mluvit a psát, tisknout letáèky a
brožurky. Napadlo mne: „Nezabíjej své
dítì, zabiješ i sebe!“

BRAVO, PANE POSLANÈE!
Jiøí Krotký, Chomutov

Kdo nevidìl televizní Kotel [4.5.2000]s moderátorkou paní Jílkovou a poslancem
KDU-ÈSL panem Jiøím Karasem, pøišel o mnoho. O zábavu i o pouèení. Obával
jsem se, že bude poslanec Karas vystaven útokùm ze strany pøítomných
zastáncù potratù, zastáncù tzv. „práva žen na potrat“ atd., nebo• právì
problematika potratù byla tématem Kotle. Opak byl pravdou. Poslanec Karas od
zaèátku až do konce sám ovládl scénu a zajistil vážný dialog s diváky a krátkými
a jasnými vìtami zodpovìdìl všechny dotazy. Moderátorky nebylo vùbec
zapotøebí. Její konfrontaèní scénáø se nevydaøil. Zcela ohromena tím, že
obecenstvo stojí vìtšinou za poslancem Karasem, zmohla se pouze na výkøiky:
Vy jste tady samí katolíci! Dìti jsou nechtìné! Dítì je dítìtem teprve, když má
vytvoøenou šedou kùru mozkovou! apod.
Poslanec Karas vysvìtloval moderátorce její pochybené názory za bouølivého
potlesku všech pøítomných divákù. Otázku plánovaného rodièovství
prostøednictvím neplodných období nechtìla moderátorka vùbec pøipustit a
obrátila se proto na pøítomného doc. MUDr. Hacha. Ten potvrdil úèinnost
zmínìné metody ve svém manželství. Šokovaná, že jí konfrontace nevyšla,
dopustila se paní Jílková invektiv vùèi poslanci Karasovi, když ho osoèila, že
jemu by v sexuálním životì nepomohla ani viagra. Pan Karas útoky paní Jílkové
s klidem a nadhledem vyvracel a bezpeènì obhájil svá tvrzení o zrùdnosti
potratu. Bylo to zdaøilé vystoupení a pan poslanec Karas si získal vìtšinu
posluchaèù.
týdeník HLAS, 23.-29.5.2000
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PØEDEVŠÍM POTØEBUJE KOPEC LÁSKY
L.D., Èeskomoravská vysoèina
Moc ráda bych pomohla tìm
maminkám, které právì teï rozhodují
o životì a smrti svého dì•átka tak, jako
jsem kdysi rozhodovala i já. Když jsem
otìhotnìla, vìdìla jsem hned od
poèátku, že se vdávat za otce mého
dítìte nebudu, nemùžu. A takto jsem
to oznámila i svým rodièùm. Moc jsem
se bála jejich reakce a vzhledem k tìm
svým obavám jsem si dodateènì
uvìdomila, že kdyby mi rodièe tenkrát
øekli: pùjdeš na potrat, šla bych asi
bez velkého rozmýšlení. Považovala
bych to za špatné jednání, høích svých
rodièù, nikoliv mùj a to mì tenkrát
dost (i když samozøejmì naprosto
falešnì) uklidòovalo. Byla (by) to pro
mì jakási polehèující okolnost.
(Tenkrát jsem také znala dívku, která
byla ze strany rodièù doslova
donucena jít zabít své dítì. Vìdìla
jsem o ní, že by si to miminko nejradìji
však ona sama nechala)
Pro mé rodièe to samozøejmì byl šok.
Máma mì nazvala „lehèí dívkou“ (to
nebylo nic nového pod sluncem), ale
pøes všechny mé obavy mì z domu
nevyhodili. Samozøejmì mi nìkolikrát
naznaèili, že vzhledem k naší finanèní
situaci by se klonili k alternativì
smrti, nikdy mi to však pøímo neøekli.
Jak se tedy rozhodnout? Bøímì, které
teï ulpìlo na mých bedrech, bylo
daleko tìžší než kdyby to za mì
rozhodlo okolí, rodièe. V dobì, kdy
jsem oznamovala skuteènost nového
života svým rodièùm, zbýval jen týden
do legálního usmrcení dítìte (do 3.
mìsíce). Já osobnì jsem samozøejmì o
tìhotenství vìdìla døíve, se svou
lékaøkou jsem si již zaøizovala potrat.
Nebyla jsem si svým rozhodnutím
vùbec jistá. Vznesla jsem jednou v

ordinaci lékaøky dotaz, zda je možné si
verdikt smrti pro dítì rozmyslet i po
pøedešlém
veškerém
úøedním
zajištìním. Gynekoložka mne ujistila,
že ano, že když si to rozmyslím tøeba
tìsnì pøed celým zákrokem, budou mé
rozhodnutí respektovat. Do jisté míry
mne toto uklidnilo. Lékaøka mne
správnì
také
varovala
pøed
nebezpeèími, které mohou být spojeny
s absolvovaným umìlým potratem výslovnì upozoròovala na následnou
možnou neplodnost.
Mám dìti velmi ráda a život bez nich si
nedovedu pøedstavit a mohu øíci, že to
byla „poslední kapka“, která mne
naklonila jednoznaènì na stranu
života. Oznámila jsem tedy své
lékaøce, že si své dítì ponechám. K
mému velkému pøekvapení mi lékaøka
radostnì a mile øekla: tak jste se
rozhodla pro lepší øešení.
Nebylo mi mnohdy vesele, být
svobodnou matkou znamená jistý
nenormální stav a spoleènost (zvláštì
na malé vesnici) vás vnímá jinak,
odmìøenìji, než vdanou paní a je to
pochopitelné. Štìstím a radostí mne
však naplòovala skuteènost klíèícího
života pod mým srdcem. Bylo mi líto
také mých rodièù, že na jejich bedrech
ulpìla èást mého bøímì svobodného
mateøství, ale vždy jsem øíkala, že
onen malý tvoreèek pøece za to
nemùže a tudíž není možné jednat
jinak, než zachováním jeho života.
Byl to skuteènì krásný pocit, když se
mi narodil chlapeèek. V tu chvíli jsem
teprve
naplno
pocítila
krásné
mateøství, které je pro každou ženu
obrovským darem. Nikdy pøedtím bych
nevìøila, že dítì mùže tak pozitivnì
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ovlivnit ženu. Samozøejmì jsem si
vyèítala, že jsem svému synovi nedala
otce.
Když byly synovi témìø tøi roky, našla
jsem svého nynìjšího muže a pøijali
jsme spolu svátost manželství.
Koneènì jsme byli úplnou rodinou.
Když jsme chtìli druhého potomka,
nebylo to snadné. Druhý syn se nám
narodil až 15 mìsícù po svatbì s
porodní váhou 1000 g v 7. mìsíci
tìhotenství. První 4 mìsíce tohoto
tìhotenství probìhly bez problémù,
ale pak se mi výraznì zvýšil tlak.
Strávila jsem mnoho týdnù v
porodnici na rizikovém oddìlení, kde
nám lékaøi stále zdùrazòovali, že
pokud nastanou vážné komplikace,
budou se samozøejmì snažit primárnì
zachránit mùj život. Je to nepochybnì
správný postup, pokud není možno
jednat jinak, je nutné zachránit život
matky, i když to stojí život
nenarozeného dítìte. Nevyhnutelné
jednání je takto ospravedlnìno.
Tehdy jsem se obracela èasto k Bohu,
aby mi dal zdravé dítì. Vše jsem pro
nìj obìtovala. V sedmém mìsíci jsem
zaèala krvácet, pøestávala jsem mít
pohyby
a
chlapeèkovo
srdíèko
pøestávalo pracovat. Tehdy jsem
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podstoupila císaøský øez a lékaøi
zachránili mì i mé dítì.
Moje maminka mi brzy po porodu
druhého chlapeèka telefonovala.
Øekla, že je š•astná, že mì tenkrát
nedonutila k potratu, když jsem
èekala svého prvorozeného syna. Od
této životní epizody ubìhlo již nìkolik
let a oba synové jsou už školáci. Máme
z nich všichni velikou radost, asi
takovou jakou mají všichni rodièe ze
svých dìtí.
Dovolím si malinký dodatek nakonec:
Když jsem prožívala ony tìžké chvíle
tìsnì pøed narozením svého druhého
syna, hodnì jsem se modlila k Bohu.
Dnes vím a chci tímto apelovat na
ženy v podobných situacích, které
jsem absolvovala já - a to jak s tím èi
oním výsledkem (nemám právo soudit
ženy, které se pod nátlakem okolí, z
nevìdomosti podrobily smrtelnému
umìlému zákroku) - že Bùh je
milosrdný, dobøe vás zná a ví, v jaké
jste situaci, jak se cítíte a chce vám
pomoci. Nìkdy mu nerozumíte, ale
vždycky mu vìøte, že On vede tou
správnou cestou. K darování života
staèí malinko místeèka, o bochník
chleba týdnì víc, ale pøedevším dítì
potøebuje kopec lásky. A ta rodièovská
je úplnì zadarmo.
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Milá maminko,
pokud Vám bìhem vyšetøení v tìhotenství lékaøi sdìlili, že Vaše dítì je
nebo bude pravdìpodobnì postižené, nutí Vás k potratu a ráda byste si
o tom všem s nìkým promluvila, mùžete nám zavolat na telefonní èíslo
0619-531117. Budete-li potøebovat jakoukoli pomoc, budeme se Vám ji
snažit zprostøedkovat.
Linka pro matky èekající postižené dítì:
0619-531117 nebo 0604-605513
Díky ti, maminko,
za tu nádhernou katedrálu,
kterou jsi postavila
z cihlièek vlastního tìla.
Vybudovala jsi pøíbytek
pro novou nesmrtelnou duši.
Ani andìlé nedostali od Boha
takovou milost a moc!
Podílela jsi se na Božím stvoøitelském zázraku Bùh spojil svoje síly s tvými
v tomto stvoøitelském èinu
a tak jste spolu dokázali,
že na této zemi
není nic vznešenìjšího
než být matkou.
Proto žádná bytost
nemùže být tak blízko
Bohu Stvoøiteli
jako lidská matka.
Jako ty, moje maminko!
Dìkuji ti,
že jsi mi darovala život.
Tvoje dcera
zaslala MUDr. Eleonóra Lukáèová,
Spišská Nová Ves, Slovensko)
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