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Vážení přátelé,
přejeme Vám vše dobré v roce 2005 a doufáme, že se i v tomto roce podaří podobně jako v roce loňském vnášet do naší společnosti otázky týkající se úcty k lidskému životu.
Možnosti máme teoreticky dvě —
skrze sdělovací prostředky nebo prostřednictvím osobního svědectví v našem okolí.
První varianta je velmi sporná, neboť moc masmédií je sice obrovská co do
plošného dopadu, ale na druhé straně
neuvěřitelně mělká a lidé za půl hodiny
neví, co četli či viděli. Nelze také očekávat, že by z čista jasna masmédia změnila svůj obecně pro-potratový postoj.
Oslovení lidí skrze osobní svědectví např. prostřednictvím modliteb
před porodnicemi, rozdávání materiálů, přednášek ve školách, zapojení se
do diskuse v čekárně u lékaře nebo vytváření nástěnek trvá nepoměrně déle,
zato jejich dopad je mnohem hlubší.
Nemá smysl naříkat na nepřízeň
okolí, neboť je to zcela na nás.
redakce
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Krajský soud v Brně potvrdil
právo na modlitbu před porodnicí
Krajský soud v Brně svým rozsudkem potvrdil oprávněnost demonstrace občanského sdružení Hnutí Pro život
ČR (HPŽ ČR) proti usmrcování nenarozených dětí v porodnici na Obilním trhu
v Brně. Naopak pokus Úřadu MČ Brno-střed o zákaz shromáždění označil za
protiprávní.
Úřad MČ Brno-střed musel žalobci
— HPŽ ČR — uhradit i veškeré soudní
výlohy. Zástupce svolavatele, pravoslavný kněz Libor Halík, tak bude moci dál
touto formou demonstrovat proti usmrcování nenarozených dětí v porodnici
na Obilním trhu v Brně.
Úřad MČ Brno-střed zakázal tomuto
občanskému sdružení řádně ohlášenou
demonstraci proti umělým potratům,
prováděným v největší brněnské porodnici na Obilním trhu. Své rozhodnutí
odůvodnil údajnou hlučností a podpořil jej nesouhlasnou peticí několika desítek osob. Důvodem měly být dokonce i údajné stavební práce na veřejných
prostranstvích.
HPŽ ČR proto podalo na Úřad MČ
Brno-střed žalobu, neboť se domnívalo,
že tímto krokem je porušeno základní
ústavní právo, na němž spočívají pilíře
naší svobodné společnosti — svoboda
slova.
Krajský soud v Brně ve svém rozhodnutí neshledal na činnosti HPŽ ČR
žádné pochybení. Konstatoval, že na
straně demonstrantů žádné překročení
právních norem, jež se mohou k takové
formě vyjadřování vztahovat, nenašel.

Porodnice na Obilním trhu v Brně

HPŽ ČR vidí v soudním rozhodnutí dobrou zprávu, že žĳeme v právním
státě.
V příštích měsících tak budou moci
pokračovat nejen velké demonstrace
za zastavení potratů, ale i každodenní modlitební setkání před vchodem do
brněnské porodnice za nenarozené děti,
matky i zdravotnický personál. Po osobních konzultacích s lékaři kliniky totiž
bylo potvrzeno, že umělé potraty na žádost byly sice omezeny, avšak i nadále
se zde provádějí umělé potraty potenciálně nemocných nenarozených dětí.
Také jsou usmrcovány nenarozené
zdravé děti těch matek, u nichž existuje zdravotní indikace k provedení zákroku. Porodnicko-gynekologická klinika
na Obilním trhu patří zároveň mezi jedno z největších center asistované reprodukce v ČR. Z tohoto důvodu je zřejmé,
že k počtu provedených potratů je třeba
přičíst také úmrtí počatých dětí během
jednotlivých procesů umělého oplozování žen.
vlastní tisková zpráva HPŽ ČR
5. listopadu 2004

Oběžník Hnutí Pro život ČR 1 / 2005

3

Ochrana lidského života jako legislativní záměr
Poslanec Jiří Karas na semináři v Poslanecké sněmovně, organizovaném ve spolupráci s Hnutím Pro život ČR koncem listopadu 2004, oznámil, že hodlá předložit
návrh zákona o důstojnosti lidského života. Měl by konceptuálně pojmout ochranu
lidského života po celou dobu jeho trvání.
MF Dnes to interpretovala jako nový
zákon o zákazu potratů a eutanázie. „Cílem záměru je upřesnit ústavní pořádek
České republiky. Měl by jasně deﬁnovat
počátek lidského života, měl by stanovit
způsoby ochrany ve všech jeho stádiích,“
řekl Karas ČTK.
Předseda KDU-ČSL Miroslav Kalousek následně ve vedení strany prosadil přijetí usnesení, podle něhož poslanci a senátoři nemají usilovat o právní ochranu
člověka od početí prostřednictvím trestního zákona. Pražská organizace Mladých

křesťanských demokratů vyzvala k celostranické diskusi, jakým způsobem bude
KDU-ČSL usilovat o ochranu lidského života od početí.
Podle ČTK se současný ministr spravedlnosti Pavel Němec vyjádřil, že podobné návrhy nebude tolerovat. Poslanec Karas k tomu uvedl, že je „nemile překvapen
netolerantností pana ministra Němce. Měl
by si ujasnit, že žĳe v demokratické společnosti a každá skupina občanů má právo vyslovit svůj názor“.
Semináře v PSP ČR se zúčastnilo několik desítek zástupců neziskového sektoru
i odborné veřejnosti z ČR i zahraničí. Své
příspěvky přednesli mj. emeritní soudce
Ústavního soudu JUDr. Antonín Procházka
a vedoucí Ústavu histologie a embryologie
LF v Plzni Doc. MUDr. Jitka Kočová, CSc.
RC, ČTK, HPŽ ČR

Výňatek ze záměru návrhu zákona o důstojnosti lidského života
Návrh zákona by měl upřesnit ústavní pořádek ČR, zvláště Listinu základních práv a svobod v oblasti nedotknutelnosti a důstojnosti lidského života, vyplývající z jeho jedinečnosti
a neopakovatelnosti.
Připravovaný zákon by měl mj. upravovat tyto oblasti:
- vyjasnění a deﬁnice počátku lidského života — početí, od doby splynutí lidských pohlavních buněk
- potvrzení nedělitelné a jedinečné hodnoty člověka, z níž plyne jeho důstojnost, a to bez
ohledu na stupeň jeho vývoje, genetické a jiné zdravotní dispozice — jako ochrana a prevence před dnes stále častější eugenickou praxí
- zabránění manipulaci s lidskými pohlavními buňkami, zaměřené k eugenickému využití
(početí člověka s deﬁnovanými vlastnostmi, pohlavím, schopnostmi)
- tělesné postižení či genetická predispozice nesmí být důvodem k odmítnutí běžné zdravotní péče
- zabezpečení zvláštní ochrany před usmrcením osobám ve zranitelném postavení: v prenatálním období, dětství, stáří a v nemoci
- žádný člověk nesmí být vlastněn druhým člověkem v žádné fázi svého vývoje
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Pochod pro život 2005
Pochod pro život se bude vzhledem
k Velikonočním svátkům letos konat 2. dubna 2005, v sobotu ve Velikonočním oktávu.
Kardinál Miloslav Vlk nás jako ordinář
pražské diecéze požádal, abychom neorganizovali před vlastním pochodem Mši sv.,
jak tomu bylo v minulých letech, a doporučil, aby účastníci Pochodu pro život využili pravidelných bohoslužeb v centru města,
např:
11:30 v kostele sv. Bartoloměje
(Bartolomějská, Staré Město)
Transparenty
Pokud si budete chtít brát s sebou transparenty, zvolte, prosíme, pokud možno
„pozitivní“ téma, zvláště jedná-li se o fotograﬁe. Je řada jiných vhodných příležitostí, kdy je možné použít např. záběry potracených tělíček — v informačních stáncích
v centrech měst, či na menších shromážděních, kde se lépe organizačně zvládnou
případné problémy s jednoznačným poselstvím směrem k veřejnosti.
Rozdávání materiálů
Pochod pro život začne ve 13 hodin
programem na Staroměstském náměstí (tedy o hodinu dříve než v minulých letech!). Poté se účastníci odeberou v průvodu na Václavské náměstí, kde bude Pochod
pro život zakončen zpěvem Svatováclavského chorálu. Ty, kteří chtějí pomoci s rozdáváním informačních materiálů v průběhu pochodu, prosíme, aby si o ně napsali
na adresu redakce, materiály jim s předstihem zašleme poštou.

Růže jako symbol nevinnosti
Vezmete-li sebou růži jako symbol
zabitých nevinných dětí, budete ji moci
položit u sochy sv. Václava. Po skončení akce budou růže následující pondělí přeneseny před porodnici u Apolináře v Praze a před porodnici na Obilním
trhu v Brně, kde se každý pracovní den
konají modlitby za zastavení umělých
potratů.
Doprava
Ty, kteří by rádi přĳeli a shání dopravu, prosíme, aby napsali na adresu
redakce. Taktéž prosíme o informaci ty,
kteří pojedou a nebudou mít plně obsazená auta nebo autobusy.
Radim Ucháč
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Federalizace rodinného práva
...chceme upozornit na trend, který
v kontextu stávajících ideových sporů o povaze a účelech manželství a rodiny považujeme za nevhodný a potenciálně výbušný. Je jím postupná „harmonizace“ rodinné
politiky na úrovni Evropské unie. Navzdory opakovaným příslibům ještě z doby před
přistoupením České republiky k EU, že problematika rodinné politiky zůstane v kompetenci členských států, není tento závazek
zřejmě považován nadále za směrodatný.
V předtuše podobného vývoje přĳala
Slovenská národní rada v roce 2003 Deklaraci o svrchovanosti členských států Evropské unie
v kulturně-etických otázkách, ve které
„považuje za užitočné a potrebné rešpektovanie princípu zvrchovanosti členských štátov Európskej únie v kultúrno-etických otázkach, ktorý
spočíva v ponechaní rozhodovania o kultúrno-etických otázkach ochrany života a dôstojnosti ľudskej bytosti od počatia až po smrť, ochrany
rodiny a inštitúcie manželstva ako základu spoločnosti, ako i rozhodovania o veciach s tým súvisiacich v oblasti zdravotníctva, výchovy a vzdelávania, vo výlučnej právomoci členských štátov,
rešpektovanej Európskou úniou.“
Dílčí otázky rodinného práva jsou předmětem tzv. Haagského programu, který Rada
EU přĳala na svém zasedání 5. 11. 2004.
Jeho původní znění bylo na žádost Slovenské republiky a za podpory Finska, Rakouska a Malty pozměněno v tom smyslu, aby
členské státy EU nebyly nuceny na svém
území uznat za závazné ty modely „rodinného soužití“, jež jsou či budou uznány za
klasické rodině rovnocenné na území jiných
členských států EU. Přesto došlo na posled-

ní chvíli k úpravám, kterým již nebyla slovenská delegace schopna zabránit a jež opět
otevírají prostor pro homogenizaci rodinného práva a z ní vyplývajících politik na
území celé EU. Předmětem sporu je kapitola 3.4.2. (Vzájemné uznávání rozhodnutí), konkrétně poslední věta 4. oddílu kapitoly, kde
se praví: „Pravidla uniformního hmotného práva mají být zaváděna jako vedlejší pomocný nástroj tehdy, je-li to vzhledem k potřebě vzájemného uznávání rozhodnutí nutné nebo tehdy,
zlepší-li to spolupráci soudních orgánů v občanských záležitostech.“
Tato formulace dává prostor pro prosazení takových úprav rodinného práva, které umožní jejich faktické uznání na území
členských států EU, navzdory většinovému
nesouhlasu národní politické reprezentace.
Snaha zavést prostřednictvím evropského
integračního procesu určitou agendu i do
těch států, které ji odmítají, vzbuzuje obavy
prorodinně zaměřených organizací a občanů z jeho ideologického zneužití.
Považujeme za důležité, aby česká politická reprezentace, včetně té její části, jež zastupuje zájmy České republiky v orgánech
Evropské unie, učinila vše pro to, aby původní slib, který byl dán kandidátským zemím před vstupem do Evropské unie, byl
zachován. Považujeme za potřebné, aby ve
společensky citlivých morálně-kulturních
otázkách byly členským státům EU v duchu
subsidiarity ponechány kompetence k vlastním legislativním úpravám dané problematiky, nepodléhajícím schvalovacímu řízení či
soudním procedurám ze strany EU.
Společnost pro podporu rodiny: Dopis na leden 2005
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Úryvek z přednášky Mons. Philipa Reillyho

Když lidé slyší o veřejných modlitbách
před porodnicemi, kde se provádějí potraty,
často namítají: „Jsou přece i jiné způsoby
boje za nenarozené...“ Jaký je váš názor?
V Americe jsme zkoušeli všechny
cesty, ale nebylo to nic platné. Kultura
smrti se stále šířila a místa, kde se potraty provádějí, dále vzkvétala...
Proč?
Protože nikdo nepřišel přímo na
ta místa, kde děti umírají, nebyla zde
žádná viditelná oběť. Teprve potom, co
se zde lidé začali modlit, se v Americe
všechno změnilo. Malé děti by neměly umírat bez toho, že se zde někdo na
tomto místě za ně modlí. A vás se lidé
budou ptát: „A byli jste tam, kde ty děti
umírají?“ A když byl ukřižován Pán Ježíš, kde byli apoštolové a kde byli jeho
následovníci...?
Takže, když vám lidé budou říkat, že
existují i jiné cesty, jak chránit nenarozené, neposlouchejte je. My už jsme vyzkoušeli všechny cesty. Ale nikdo nebyl
přímo na tom místě, kde se děti zabíjejí.
Nikdo se nemodlil ani za ty děti, ani za
jejich matky a za lékaře, kteří to provádějí... Ale teď posledních patnáct let se
už více jak sto biskupů a pět kardinálů
modlí veřejně na těchto místech spolu
s ostatními věřícími za nenarozené děti.
V těchto volbách, které se konaly
v USA, hlavní věcí, o které se voliči rozhodovali, nebyla ekonomika nebo válka s terorismem, ale existence potratů. Lidé chtějí kulturu života. Prezident
Bush byl zvolen prezidentem proto, že

řekl, že bude chránit děti a rodinný život a mluvil jasně o Bohu. To byl ten důvod, proč jeho protikandidát prohrál.
On totiž řekl: „Já nechci chránit děti, já
chci, aby bylo potratů ještě víc, já nebudu jmenovat soudcem nikoho, kdo je
pro život.“ To byl ten důvod. A v Americe mnoho lidí volilo život. Otec, stojící před místem, kde děti umírají, matky,
otcové a děti, kteří se modlí za nenarozené, svojí modlitbou upozorňují, co se
děje, a teď každý v Americe ví, že zde
umírají děti...
Takže vám říkám, abyste neopakovali
ty chyby, které jsme dělali dvacet let. Politika, vzdělání, zákony a všechny ty věci
jsou také velmi důležité, ale když nikdo
není na tom místě, kde se potraty provádějí, všechny ty věci dohromady neuspějí. Když není vidět oběť, nikdo to nebere
vážně. Nikdo nebere ani vážně politiky,
kteří jsou pro život, ale každý politik, který je pro život, naslouchá vám, protože
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ví, že vy jste lidé, kteří stojí na tom místě.
Na svém místě. Vy jste svědci.
Pokračujte dál v tom, co děláte, ostatní se přidají. Nějací lidé z hnutí pro život
přece musí „být na Golgotě“, tam kde
umírají nevinní. Nemusíte se bát, protože Bůh vám bude žehnat. A rychleji než
kdokoli jiný vrátí do vaší země kulturu
života.
Modlete se za všechny, kteří chodí do nemocnice z jakýchkoliv důvodů.
Buďte k nim laskaví. I k těm matkám,
které chtějí jít na potrat, i k těm lidem,
kteří tam pracují. Věřte, že oni nechtějí
toto zlo. Když budete křičet, protestovat, skandovat, bude pro ně velmi obtížné s vámi souhlasit, ale když tam budete
stát s láskou a s modlitbou a chcete, aby
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v nemocnici zabíjení skončilo — oni to
chtějí také.
Mnohokrát se nám stalo, že lékaři a personál z nemocnice se k nám přidali, zažili jsme, že lidé v bílých pláštích
vycházeli a připojovali se k naší modlitbě. Nechtěli být zapojeni do zabíjení, nechtěli to dělat. Vy jim dáváte zdroj naděje, že to jednou skončí, takže lidé, kteří
původně přicházejí z jiných důvodů, nakonec budou s vámi souhlasit, budou
pro vás pomocí.
Zůstávejte v Božím Duchu, v duchu
lásky, a když vydržíte v té mírumilovné
modlitební přítomnosti, Bůh změní lidská srdce.
Dávejte lásku.
Z přednášky Mons. Phillipa Reillyho v Brně

MODLITEBNÍ SETKÁNÍ
Zveme všechny lidi dobré vůle ke společné modlitbě růžence, žalmů a proseb
za nenarozené děti, těhotné maminky, zdravotnický personál a jiné potřeby.
• Praha — před vchodem do porodnice U Apolináře
každý pracovní den od 7 do 8.30 hodin modlitba růžence
kontaktní osoba: Miloslav Pletánek, tel.: 736 268 037
• Brno — před vchodem do porodnice na Obilním trhu
každý pracovní den od 10 do 12 hodin modlitba žalmů
každá 2. sobota v měsíci modlitební Pochod pro život
kontaktní osoba: Libor Halík, tel.: 721 211 477
• Olomouc — před porodnicí Fakultní nemocnice
každý poslední čtvrtek v měsíci od 16 hodin modlitba růžence
od 18 hodin mše sv. v dominikánském klášterním kostele
„Za zastavení zla potratů“
kontaktní osoba: Markéta Tomečková, tel.: 606 739 313
• Kladno — posluchárna v nemocnici
každá 2. sobota v měsíci v 16 hodin modlitba růžence
kontaktní osoba: manželé Prentisovi, tel.: 312 686 642
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Svědectví lékařky
Zúčastnila jsem se v Parlamentu semináře, pořádaného poslancem Jiřím
Karasem za účelem seznámit účastníky s návrhem zákona, o němž denní
tisk psal stylem vlastním novinám.
Škoda, že se stejným zaujetím nepíše o nenarozených dětech, o zmařených prázdných životech žen, které „si
nemohly dovolit“ dítě a pak, když ho
chtěly, to najednou nešlo, o výčitkách
svědomí a příbězích žen, které chodí
kolem dětských pískovišť, kde si mohlo hrát i jejich dítě.
Znám pár takových žen a jako lékařka, která v rámci státní zkoušky
z gynekologie a porodnictví byla přítomna mnoha porodům i potratům,
bych se ráda podělila o své zkušenosti.
Při každém porodu jsem měla slzy
v očích, protože zázrak života a zázrak lásky je vždy nový a vždy jímavě
uchvacující. I při každém potratu jsem
měla slzy v očích.
Doporučuji novinářům domluvit
si možnost přítomnosti na sále, kde
se provádějí potraty — jeden za druhým, po 10–15 minutách, jako na běžícím pásu, na jehož konci jsou zakrvavená malinká roztrhaná tělíčka, která
mohla žít, radovat se, milovat, přinášet radost.
Kdysi jsem jako medička spolupracovala na výzkumu, k němuž se používala fetální játra. Pan doktor mě jako
studentku vyslal na sál, kde se prováděly potraty a kde jsem čekala na ma-

linká játra dětí, které sice už mají ručičky, ale nikdy je nepoloží mamince
kolem krku... Dodnes je mi z toho špatně, a to už uplynulo celých 22 let!
Když jsem se pohybovala v tomto
prostředí, byla jsem mnohokrát svědkem zoufalého pláče maminek, které
byly okolnostmi donuceny k potratu.
Přesto, že se takzvaně rozhodly, bylo
pro ně poté co se probraly z narkózy,
mnohdy šokující a těžkou skutečností,
že jejich děťátko už nežĳe.
Jsou lidé, kteří v případě několikatýdenního embrya hovoří o shluku buněk!
Mohu vám říci, že byste možná
byli překvapeni, kdybyste viděli šestitýdenní až devítitýdenní človíčky, které nám přinesla doc. Kočová z Ústavu
embryologie v Plzni!
Lidský život začíná podle embryologů v okamžiku splynutí vajíčka
a spermie! Už v tuto dobu je rozhodnuto, zda se narodí modrooká blondýnka nebo tmavovlasý kluk, jak bude
velký, silný, chytrý, obratný, zda to
bude druhý Mozart, Einstein nebo docela obyčejný človíček, který se bude
umět radovat ze života, ze sluníčka,
anebo zda to bude třeba i zamračený
morous — ale živý.
Co se potratů týče, já sama jsem
trošku na rozpacích, zda řešit tuto
smutnou a bolestnou situaci zákonem
— zákazem. Jsem mnohem více nakloněna řádné prevenci těchto situací, výchově mladých lidí k uvědomění
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si hodnot života, lásky, sexu, manželství a rodičovství, k odkladu zahájení
pohlavního života na dobu, kdy budou plně schopni nést všechny následky svého sexuálního života — včetně
těhotenství, kdy budou schopni oboustranně věrného monogamního vztahu. Rozhodně by všechny dívky měly
vědět, o čem je potrat — dlouho předtím, než by hrozilo riziko, že se samy
do takové situace dostanou!!!
Znám ženu, která byla svým partnerem ve 22 letech dotlačena k potratu. Nikdy pak nemohla mít vlastní
dítě. Dnes jí je už 84 let a vždy má při
této vzpomínce slzy v očích. Už 62 let
se marně snaží s touto skutečností vy-
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rovnat. Jenže to jsou situace, které nelze vrátit!!!
Co kdyby se namísto planých kritik psaly takovéto živé příběhy živých
lidí? I média mají svou zodpovědnost! A otázku potratů určitě stojí za
to otevřít — minimálně proto, aby se
lidé více zamýšleli nad tím, že intimní
vztah dvou lidí není jen pro momentální uspokojení sexuální tenze, ale že
bychom se na něj měli dívat jako na
vzájemně oddaný životodárný vztah
a přistupovat k němu s úctou k možnosti početí nového života.
Nebuďme cyničtí tváří v tvář životu.
I naše maminka měla možnost volby...
MUDr. Marcela Rozehnalová
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Jak reagovat na... ? — Morálka a umělé potraty
„Nemůžete uzákonit morálku!“
Paralela: „Samozřejmě, že můžete uzákonit morálku! Proč nejmenujete našemu publiku jeden zákon, který nějakým
způsobem morálku neuzákoňuje?“
Paralela: „Proč mi vnucujete vaši morálku tím, že mě nutíte platit za potraty?“
Paralela: „Počkejte. ‚Neuzákoňuje‘ se
snad morálka, když se tvrdí, že lidský
život začíná narozením? Nepředepisuje
se tím určitý náboženský standard počátku lidského života?“
Tentokrát mohou mít zastánci potratu pravdu — s výjimkou, kdy potrestání není příliš přísné. Např. Saúdská Arábie — jestliže něco ukradnete, vaše pravá
ruka je uříznuta. Když spácháte cizoložství, jste ukamenováni. V Saúdské Arábii
neexistuje téměř žádné cizoložství nebo
krádež. Znamená to, že tam jsou lepší lidé
než my ostatní? Samozřejmě, že ne. Znamená to, že jsou poslušní zákona z pouhého strachu a ne z přirozeného dobra.
Kdokoliv používá tento slogan, je příliš naivní, co se týče skutečného života ve
společnosti. Samozřejmě, že lidé mohou
uzákonit morálku! Děláme to stále! Uzákonění morálky je primární záměr každého ze sta tisíců existujících nebo navrhovaných zákonů. A je naprosto nutné
pro přežití jakékoliv společnosti.
Záměr tohoto sloganu
Člověk, který používá tento slogan,
říká: Nechci, aby se někdo nebo něco
vměšovalo do mé nemravnosti! Jeden

záměr tohoto sloganu, který je používán
téměř všemi skupinami zastánců potratu, je pokusit se zařadit potrat, eutanázii,
pornograﬁi a jiné sporné otázky mezi
církevně-státní konﬂikty. Slogan tvrdí,
že kdo se pokouší postavit mimo zákon
nějaký nemorální čin, dělá tak z pouhé náboženské motivace. Takové osoby
se tudíž pokoušejí ustavit náboženskou
víru jako zákon země a taková činnost je
samozřejmě neústavní.
Křesťanský základ
V USA je v platnosti více než 250 tisíc zákonů a nařízení, která představují více než deset tisíc různých místních,
městských, krajských, státních a federálních jurisdikcí. Každý z těchto čtvrt miliónu zákonů morálně soudí, že jisté chování není možno tolerovat — od vraždy,
špionáže a znásilnění až k parkování na
zakázaných místech nebo nezastavení na stopce. Většina důležitých zákonů
USA je založena na Desateru a židovsko-křesťanské tradici a mnohé z nich přímo
uzákoňují morálku pro dobro jednotlivce a společnosti. V rozhodnutí McGowan
v. Maryland Nejvyššího soudu USA stojí:
„Téměř každý trestní zákon ukazuje na
nějakou náboženskou zásadu.“
• Nezabĳeš: zákony proti vraždě, pokusu o vraždu, zabití, lhostejné vraždě,
pokusu o sebevraždu, zmrzačení živých
a mrtvých osob, vlastnění neregistrovaných zbraní, opilství, řízení v opilosti,
hazardnímu vystavování se nebezpečí,
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únosu, prodeji a užívání nelegálních nebezpečných drog.
• Nepokradeš: zákony proti loupeži,
podvodu, krádeži, rozkrádání, zlodějství a zpronevěření peněz.
• Křivé svědectví: zákony proti urážce
na cti, hanobení a křivé přísaze.
Soudce Po er Stewart shrnul celou
situaci v rozhodnutí McRae v. Mahews:
„To, že židovsko-křesťanské náboženství je proti krádeži, ještě neznamená, že
státní nebo federální vláda nemůže ustanovit zákony, které zamezují rozkrádání. Je zajímavé sledovat reakci zastánce
potratu, který byl vyzván, aby uvedl jediný zákon, který do jisté míry neuzákoňuje morálku!
Nevnucujte mi vaši morálku!
Objasnění: „Samozřejmě se pokouším
vnutit vám svou morálku. Cožpak to
není smysl všech veřejných diskusí —
přesvědčit ostatní o platnosti svých názorů?“
Paralela: „Cožpak se vy nepokoušíte
o to samé právě zde tím, že hájíte ‚svobodnou volbu‘?“
Objasnění: „Co máte na mysli? Nemáte
ve skutečnosti nějaké námitky proti mé
pouhé přítomnosti zde, když hájím pro-life stanovisko?“
Pro-life aktivista by neměl být dotčen tímto heslem. Samozřejmě se snažíme „vnutit svou morálku“ jiným lidem!
Cožpak to není smyslem všech aktivit,
debat a veřejných rozprav — přesvědčit ostatní o morálnosti a korektnosti
svých názorů? Jestliže se pro-life aktivista snaží vnutit svou morálku jiným,
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jeho oponent, zastánce potratu, je stejně
tak vinen tím, že se pokouší vnutit svou
(ne)morálku pro-life aktivistovi. Tento
slogan je zmenšenou variantou sloganu
„Nemůžete uzákonit morálku!“. Rozdíl
je v tom, že zastánce potratu zde oslovuje pro-life aktivistu osobně a nekritizuje hnutí pro-life nebo křesťanská hnutí
všeobecně.
Analýza sloganu
Zastánce potratu, který používá tento slogan, ve skutečnosti samozřejmě nic
nenamítá proti tomu, že se pro-life aktivisté snaží „vnutit mu svou morálku“.
Znamenalo by to jistý druh nátlaku ze
strany pro-life aktivistů nebo spolupráci ze strany zastánce potratu, z čehož se
pravděpodobně nestane ani jedno ani
druhé. Zastánce potratu ve skutečnosti říká, že má námitky proti pouhé přítomnosti pro-life aktivisty a jeho smělosti zastávat toto stanovisko. Nic by
zastánce potratu tak nepotěšilo, jako
kdyby byl názor jeho oponenta postaven zcela mimo zákon. Zastánce potratu
při použití tohoto hesla prostě říká: „Zavři hubu!“ Jak prohlásil William Barclay:
„Svět by nic nepřivítal tak rád jako mlčící církev. Jestliže zastánce potratu použĳe tento slogan jako „krajní případ,
pro-life aktivista si může být jist, že debatu vyhrává. Může odpovědět objasněním: „Co máte na mysli?“ Zastánce potratu pak obvykle začne naznačovat, že
pro-life aktivisté nemají právo o potratu
mluvit. Pak by se mohla diskuse vydat
kterýmkoliv směrem, takže pro-life aktivisté musí být připraveni na jakoukoli možnost.
Brian Clowes: „Základy úspěšné diskuse“
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Vranovské fórum o rodinné politice v Evropě
Ve dnech 18.–21. listopadu 2004 se ve Vranově u Brna sešli zástupci rodinných organizací z jedenácti postkomunistických zemí Evropy, aby vyjádřili své znepokojení nad obnovou
komunistických přístupů k rodině a lidské svobodě v dokumentech a politice EU. Schválili deklaraci, kterou zašlou členům Evropského parlamentu a dalším veřejným činitelům. Ustavili „Vranovské fórum“, které plánuje v ročních odstupech monitorovat stav rodinné politiky
v rámci EU. Pracovní konferenci uspořádala Společnost pro podporu rodiny ve spolupráci
s Občanským institutem a sdružením YMCA-Živá rodina.
RC, 25. 11. 2004

Vranovská deklarace 2004
My, účastníci první Vranovské
(středo- a východoevropské) konference o rodině, která se konala 18.–
21. listopadu 2004, jsme se sešli, abychom vyjádřili svůj společný pohled
na dnešní pozici přirozené rodiny, založené na manželství, v Evropské unii
i celé Evropě.
Jako zástupci prorodinných organizací z České republiky, Estonska, Chorvatska, Lotyšska, Litvy, Maďarska,
Polska, Rumunska, Ruska, Slovenska
a Slovinska jsme formulovali naši společnou zkušenost s komunismem a jeho tlakem na rodinu a ve světle této
naší společné minulosti jsme hodnotili
dnešní situaci.
Komunistická diktatura chtěla zrušit všechny tradice, a proto zaútočila
i na rodinný život, počínajíc traumatem milionů rodin roztržených válkou,
deportacemi, vězením, nucenou prací
a násilím všeho druhu a pokračujíc nátlakem na ženy, aby opustily své domovy kvůli placené práci a dávaly své děti

do státních zařízení, jež byla současně
i místy indoktrinace. Komunistický stát
měl vyřešit všechny problémy rodin
(například péči o postižené osoby) bez
aktivní účasti rodiny. Navíc komunismus ve většině zemí a časových období
propagoval rozvody a potraty.
Přesto se rodina stala pevností odporu proti ideologické manipulaci. Stala se paralelní polis, ve které byl uplatněn
prostor pro svobodu slova a svobodu
projevu. Nejspíš proto jsou naše země
více soustředěny na hodnotu rodinného života než většina evropského Západu. Stavíme se také podezíravěji ke
kolektivní výchově i k tendencím znevažovat přirozené rozdíly pohlaví.
Z demografických důvodů ustavily komunistické režimy své systémy
finanční a instituční podpory rodin,
jež se v jednotlivých zemích lišily.
V průběhu transformace po pádu komunismu se v řadě zemí tato podpora oslabila.
Komunistický kolektivismus byl
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velmi zřetelnou hrozbou pro instituci
rodiny. Na druhé straně jsme, společně
se západní částí Evropy, nyní vystaveni skrytější manipulaci konzumně orientovaného individualismu a brainwashingu médií a reklamy. To může být
pro jednotu a stabilitu rodiny podobně
nebezpečné, protože se potlačuje identita člověka. Z hlediska rodiny jsou oba
tyto směry vlastně ideologickými dvojčaty, protože se opět
• zpochybňuje ochrana života od
početí do přirozené smrti,
• podrývá jedinečná úloha ženy
v rodině a společnosti nedostatkem
úcty k mateřství a přehlížením ekonomické i společenské hodnoty neplacené
práce matek, vytvářejících domov.
Jako rozhodní obhájci rodiny jsme
znepokojeni tím, že se tu pod jinými
hesly křísí komunistické přístupy. Rozhodně odmítáme:
• veřejnou kontrolu rodiny a soukromého života lidí,
• nepřátelské postoje k nenarozenému, postiženému a dohasínajícímu lidskému životu,
• ﬁnanční a jiná omezení práva rodičů na volbu vzdělání pro děti,
• diskriminaci manželských párů
v rodinných podporách,
• jakoukoli diskriminaci velkých
rodin,
• zpochybňování živitelské úlohy
ženatých mužů,
• oslabování svobody náboženství
a svobody slova,
• ideologickou kontrolu veřejné řeči
a veřejného vyjadřování.
Opírajíce se o psychologické i sociologické zkušenosti a připojujíce se
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k závěrečné deklaraci Třetího Světového kongresu rodin v Mexiko City
2004 i k Chartě z Gardy z roku 2003,
vybízíme odpovědné lidi na celém
světě, aby
• zvažovali všechna rozhodnutí
o rodině z hlediska potřeb těch nejslabších členů lidského společenství, totiž
dětí,
• podporovali instituci manželství
jako trvalého svazku jedné ženy a jednoho muže i rodinu jako základ společenské infrastruktury a optimální
prostředí pro výchovu dětí i péči o nemocné a staré lidi,
• přĳali komplementaritu pohlaví
jako nezbytnou součást života člověka
i společnosti a stavěli se proti zápasu
mezi pohlavími,
• zajistili matkám skutečnou možnost svobodného rozhodnutí, zda zůstanou doma nebo přĳmou placené zaměstnání,
• prosazovali úlohu a odpovědnost
mužů jako manželů a otců,
• uznali, že rodina, jako klíčový činitel utváření příštích generací, je zdrojem pro budoucnost a nemůže být redukována jen na příjemce podpory,
• přiznali rodičům právo volit za
jejich nezletilé děti, aby se zajistilo, že
politika bude více odrážet dlouhodobé
cíle společnosti,
• odmítli sociální inženýrství, jež
ohrožuje zdravý vývoj lidské osobnosti, zvláště v raném dětství,
• prosazovali PRAVOU toleranci,
která umí přĳmout slabé, malé, staré
a na druhých závislé a otevřít jim své
srdce.
Ve Vranově u Brna 21. 11. 2004
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Pozitivní změna v OSN
Snahy americké vlády o ochranu lidského života před narozením mají další úspěch: generální tajemnice UNICEF
Carol Bellamy, zastánkyně potratů, odstoupila a byla nahrazena Annou Venemanovou, která ráda cituje myšlenky
Matky Terezy.
Jmenování paní Bellamy v roce 1995
a podpora legalizace potratů ze strany UNICEF způsobilo, že Vatikán v roce 1997 stáhl svoji ﬁnanční podporu
UNICEF.
Dá se předpokládat, že by se UNICEF
mohl vzdát své pro-potratové ideologie

a znovu se vrátit ke svému původnímu
poslání.
K otázce potratů se paní Venemanová vyjádřila takto: „Nemyslím si, že
toto téma je pro poslání UNICEF podstatné.“
Jim Hughes, viceprezident americké
pro-life organizace Right to Life Federation k tomu řekl: „Můžeme být opatrně
optimističtí. UNICEF však budeme znovu podporovat až tehdy, kdy se budou
starat o všechny děti bez rozdílu stáří,
a k tomu patří i děti nenarozené.“
RC, Kathnet, 24. 1. 2005
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Nabídka pomoci
Milá maminko, pokud Vám během vyšetření v těhotenství lékaři sdělili, že Vaše dítě
je nebo bude pravděpodobně postižené, nutí Vás k potratu a ráda byste si o tom všem
s někým promluvila, můžete nám zavolat. Budete-li potřebovat jakoukoli pomoc, budeme se Vám ji snažit zprostředkovat.
Linka pro matky čekající postižené dítě: 566 531 117 nebo 604 605 513
Linka pro pomoc těhotným maminkám v tísni: 736 766 660
GYNEKOLOGICKÉ AMBULANCE
MUDr. Ludmila Lázničková, Masarykova 31, Brno
Ordinační hodiny: St 15—19, Čt 8—12, Pá 8—12 (sudý týden)
(tel. ordinace: 542 221 540; objednání pacientek: přednostně v CENAPu
denně od 8 do 18 hodin osobně nebo telefonicky — viz níže)
MUDr. Xenie Preiningerová, Jaroměřice nad Rokytnou
Ordinační hodiny: Po 13-16, St 6.30—17.30 (tel.: 568 440 045 — objednávání)
MUDr. Hana Žáková, Gen. Svobody 24, Havířov–Šumbark
Ordinační hodiny: Po, Čt, Pá 7—13, Út, st 13—17 (tel.: 596 883 024 — objednávání)
Centrum naděje a pomoci provozuje poradnu PPR (tel: 543 254 891), pro ženy a dívky (543 331 470), pro těhotné a kojící maminky (543 331 471), pro neplodné páry
(543 331 472) a poradnu pro ženy v přechodu (543 254 891).
Cenap, Hybešova 40, 602 00 Brno, e-mail: cenap@volny.cz, hp://www.volny.cz/cenap
PhDr. Dagmar Štefancová (tel.: 222 512 184) nabízí posilu nastávajícím maminkám,
které mají obavy z budoucnosti, příp. komukoliv, kdo si potřebuje popovídat o svých
starostech či o bolestech, které ho tíží.
Duchovní podpora a modlitba na úmysly spojené s očekáváním narození dítěte:
Sestry premonstrátky, 411 82 Doksany 1, tel.: 416 861 197
Tvrdí Vám, že dítě, které čekáte, bude postižené? Stává se, že někteří lékaři nutí ženy
k potratu, když mají podezření, že dítě je postižené. Nezřídka se přes tyto prognózy
narodí zdravé dítě. Manželé, kteří mají vlastní či adoptované děti, jsou ochotni přijmout i dítě, které čekáte, pokud by se opravdu narodilo postižené a neměla byste
sílu se o ně postarat. (adresa redakce v tiráži)
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Různá oznámení
Díky velkorysé ﬁnanční podpoře rodiny jedné pacientky získala MUDr. Xenie Preiningerová do své ordinace v Jaroměřicích nad Rokytnou (viz. Nabídka pomoci) kvalitní
přístroj pro ultrazvuková vyšetření. MUDr. Preiningerová stále provozuje ordinaci, v níž
nepodporuje umělé potraty a nepředepisuje hormonální antikoncepci. Z toho důvodu je
ﬁnanční rozpočet na provoz ordinace pochopitelně nelehkou záležitostí, ale zájem pacientek stále pomalu roste. MUDr. Preiningerová pracuje také jako lékařka v nemocnici na
gynekologicko-porodnickém oddělení v Třebíči. Proto je možné, aby pacientky doprovázela při specializovaných vyšetřeních, event. i u porodu na tomto pracovišti.
REKOLEKCE HPŽ ČR NA MARIAHILF
Rekolekce pod vedením P. Pavla Mayera OP se budou konat od pátku 18. března
2005 do neděle 20. března 2005 na poutním místě Mariahilf ve Zlatých Horách.
Vzhledem k omezené ubytovací kapacitě prosíme zájemce o přihlášení nejpozději
do čtvrtka 10. března 2005. Bližší informace a přihlášky na adrese redakce.
Lékárna sv. Josefa v Českém Těšíně hledá do trvalého pracovního poměru věřícího magistra nebo magistru, kteří svými postoji podporují život. Byt k dispozici.
Kontakt: Lékárna sv. Josefa, s. r. o., Jablunkovská 1916/76a, 737 01 Český Těšín,
tel.: 558 741 923, tel./fax: 558 740 357, mobil: 603 731 644, e-mail: lekarnasv.josefa@seznam.cz.
CHCETE POMOCI OBNOVIT KULTURU ŽIVOTA?
• Pošlete nám kontakty na své přátele, kterým můžeme zasílat tento oběžník.
• Pište nám své osobní zkušenosti s obnovou kultury života.
• Pište si o informační materiály, které Vám rádi zašleme, abyste je mohli šířit ve
svém okolí.
• Pomozte jakýmkoli darem, umožníte tak další výrobu informačních materiálů.
• Modlete se s druhými za obrácení společnosti.
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životu od početí do přirozené smrti, především k životu nenarozených dětí, starých, postižených
a nevyléčitelně nemocných lidí, podporovat rodinu a šířit vědecké poznatky o souvisejících
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