Každý z nás je jedinečný, vzácný
a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.
Jen s vaší pomocí se podaří prolomit lhostejnost rozumných,
obměkčit srdce zraněných a nabídnout pomoc zoufalým.
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Vzpomínka na tři milióny
obětí umělých potratů

Čekáte-li nečekaně dítě
tel.: 800 108 000

pro média uvedla: „I když počet potratů klesá, přesto kvůli nim podle
statistik umírá denně 70 dětí, což je
číslo, na které chceme upozornit.“
Účastníci v Praze, Londýně i Bratislavě nesli bílé kříže symbolizující
zmařené životy potracených dětí. Podobnou symboliku měly i rudé růže
vhozené do Vltavy u sousoší Kalvárie
na Karlově mostě, do Temže v Londýně a do Dunaje v Bratislavě.
Velká Británie si v tomto roce připomíná smutné 40. výročí od legalizace umělých potratů. Za tu dobu zde
bylo usmrceno přes 7 milionů dětí
před narozením. Na Slovensku padlo
za oběť umělým potratům od roku
1957 téměř 1,4 miliony dětí.
Pražské vzpomínkové procesí
podpořili svou účastí zástupci organizací pro život z Německa, Maďarska a Velké Británie.
HPŽ ČR

Foto: Petr Plaňanský

V pátek 28. prosince 2007 o svátku svatých Mláďátek betlemských se
v Praze konalo mezinárodní vzpomínkové procesí. Účastníci si připomněli více jak tři milióny dětí usmrcených před narozením od roku 1957,
od kdy je v České republice v platnosti zákon o umělých potratech.
Setkání pořádalo mezinárodní
sdružení European Voice of the Unborn Children: Protect our Life (EuroProLife), které bylo založeno zástupci
13 evropských zemí: České republiky,
Velké Británie, Polska, Ruska, Irska,
Běloruska, Slovenska, Rumunska,
Chorvatska, Německa, Švýcarska,
Portugalska a Francie. Díky iniciátorovi této vzpomínkové akce Wolfgangu Heringovi z mnichovského Centra
pro život se podobné setkání konalo
tentýž den v Bratislavě a o dva dny
později v Londýně.
Zdeňka Rybová, mluvčí HPŽ ČR,

únor 2008

http://prolife.cz
Informační stránky
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http://linkapomoci.cz
celorepubliková poradna
pro ženy v tísni

http://svobodavolby.cz
projekt zaměřený na
osvětu dospívajících

http://zakony.prolife.cz
monitoring činnosti
Poslanecké sněmovny

Vážení přátelé,
děkujeme za veškerou vaši dosavadní pomoc a prosíme vás o ni
i v tomto roce. Zvláště bychom si přáli, abyste nám pomohli založit místní pobočky a tak měnili smýšlení ve
vašem okolí, protože bez osobního
kontaktu se společnost nezmění.
I letošní Pochod pro život by
mohl být vhodnou příležitostí. Na
zadní straně oběžníku je pozvánka/plakát. Budeme velmi rádi, pokud nám pomůžete dát o akci vědět
svým přátelům osobně nebo prostřednictvím nástěnek. Udělejte si
čas, domluvte se a přijeďte společně.
Dejte nám vědět, kolik se vás chystá
přijet a případně budete-li ochotni
také pomoci, např. s nesením transparentů. Nemusí nás být 200 tisíc
jako ve Washingtonu, ale dva až tři
tisíce hlasů zastávajících se bezbranných by v naší, byť malé zemi nebylo
marných.
Zcela nečekaně zemřela vedoucí
naší poradny Aqua vitae, paní Helena Dubišarová. Zanechala po sobě
čtyři děti. Práci poradny její smrt
neovlivnila, ale samozřejmě klade
větší nároky na všechny ostatní pracovnice. Prosíme proto o modlitbu
zvláště za rodinu paní Heleny i za
poradnu.
Ministerstvo zdravotnictví připravuje další rozšíření umělých potratů – viz str. 2. Prosíme vás, abyste
v této souvislosti oslovili představitele KDU-ČSL a ODS.

ZPRÁVY

Česká vláda v tichosti
připravuje liberalizaci potratů
za pasivního mlčení KDU-ČSL
a konzervativní části ODS?
Ministr zdravotnictví za ODS
předkládá v rámci balíku zákonů,
které se týkají reformy zdravotnictví,
Návrh věcného záměru zákona o specifických zdravotních službách.
Podle tohoto návrhu chce ministr mj. liberalizovat umělé potraty
(umožnit je cizinkám bez ohledu na
legislativu jejich země), zachovat výjimku pro provedení potratu u nezletilých dívek bez souhlasu rodičů či
umožnit umělé oplození osamělým
ženám (není třeba prokazovat neplodnost a dítě bude již předem zplozeno do patologického prostředí bez
otce). Nikde se v návrhu nevyskytuje
výhrada svědomí lékaře. V návrhu
jsou také další sporné body. Celý seznam připomínek lze obdržet na adrese info@prolife.cz.
Návrh obsahuje zajímavé perly,
jako např.: „Odborná zdravotnická
veřejnost zastává názor, že medicínsky
lze hovořit o vývojové přeměně embrya
v lidskou bytost od 12. týdne těhotenství, odkdy je jeho centrální nervová
soustava v určitém stupni vývoje.“
Z balíku pěti návrhů zákonů o reformě zdravotnictví jsou představitelé
KDU-ČSL připraveni vetovat tři kvůli ekonomickým dopadům na pacienty. Výše zmíněný návrh však blokovat
zatím rozhodnuti nejsou, ale pouze
chtějí vznést výhrady z „křesťanského hlediska“. Otázka umělých potratů či umělého oplození ale nestojí na
tom, zda je člověk křesťanem nebo
ne. Např. trauma dítěte, které nikdy
nepozná otce, je vždy stejně hluboké.
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hoto kandidáta k eutanázii a adopcím
dětí homosexuály. Jan Švejnar k těmto otázkám uvedl: „Lidové noviny:
Eutanazie? Odpověď: Jsem proti eutanazii všeobecně. Ale dovedu si představit, že v extrémních případech, kdy
jde už jen o to, aby ten člověk netrpěl,
a je nevyléčitelně nemocný, by byla
možná.* Lidové noviny: Měly by mít
homosexuální páry možnost adoptovat děti? Odpověď: V praxi to ve světě
funguje, takže nevidím důvod, proč by
to nemělo fungovat i u nás.“
Tisíce Francouzů v ulicích Paříže
V neděli 20. ledna 2008 prošlo
ulicemi Paříže na 10 tisíc účastníků
francouzského pochodu pro život.
Motem pochodu pro život byl slogan
„30 let stačí“ a dále se objevovaly hesla jako „Již nikdy nepůjdu na potrat“,
„Mami, zachraň mě, nech mě žít“ či
„Rodina: základ národa“.
Letošní pochod pro život byl podle pozorovatelů významný, protože ve
Francii „je debata o umělých potratech téměř zakázána“.
Umělé potraty byly ve Francii legalizovány v roce 1975. Porodnost ve
Francii hluboce klesla pod prostou
míru reprodukce a obyvatelstvo stárne. V současné době, kdy země začala
podporovat početnější rodiny, porodnost mírně stoupla.

Přeplněná washingtonská
bazilika v předvečer
celoamerického
pochodu pro život
V předvečer amerického pochodu
pro život se v pondělí 21. ledna 2008
v bazilice Národní svatyně Neposkvrněného početí ve Washingtonu konala modlitební vigilie pro život.
Akce za účasti více než 8 000 lidí
včetně mnoha seminaristů a jáhnů
začala mší svatou, kterou se 6 kardinály a 34 biskupy koncelebrovalo přes
400 kněží. Mezi účastníky převažovala mládež.
Hlavním celebrantem byl kardinál
Justin Rigali, arcibiskup ve Filadelfii
a předseda Biskupského výboru pro
aktivity pro život.
Ve své homilii mj. řekl: „Denně vidíme přímé ohrožení lidského života:
umělé potraty, experimenty na lidských embryích a falešné milosrdenství v podobě eutanázie. Účastníci
zítřejšího pochodu se od sebe liší, ale
mají společný cíl: ukončit umělé potraty a všechny útoky na život a budovat kulturu, která život vždy vítá! (...)
Při snaze o svatost a rozvíjení Božích
darů velmi přispíváte Království, po
kterém všichni toužíme, kde nebude
žádný pláč, bolest či smrt. A samozřejmě žádné potraty, eutanázie, mražení embryí jako zboží nebo ničení
lidského života ve jménu vědy.“

LifeSite

LifeSite

HPŽ ČR, Lidové noviny

HPŽ ČR

HPŽ ČR varovalo před
volbou prof. Jana Švejnara
HPŽ ČR zaslalo otevřený dopis
lidoveckým senátorům Petru Pithartovi a Josefu Vaculíkovi. Ti podpořili
kandidáta socialistů Jana Švejnara na
post prezidenta. HPŽ ČR senátory
upozornilo na nepřijatelné postoje toKaždý z nás je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.
Jen s vaší pomocí se podaří prolomit lhostejnost rozumných, obměkčit srdce zraněných a nabídnout pomoc zoufalým.

Foto: www.30anscasuffit.com
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Přes 200 tisíc Američanů
na pochodu pro život
ve Washingtonu
Celoamerický pochod pro život
se každý rok tradičně koná 22. ledna.
Ten den byl Nejvyšším soudem USA
vyhlášen rozsudek Roe v. Wade, který
legalizoval umělé potraty.
Stovky tisíc účastníků si nejprve
vyslechly úvodní proslovy a poděkování různých duchovních osobností
a politiků, včetně prezidenta George
Bushe, který přítomné pozdravil po
telefonu.
Cesta pochodu, která obyčejně
trvá 15 minut, trvala celému davu
hodiny. Účastníci tak vytvořili neuvěřitelné moře pochodujících.
V čele průvodu šly ženy, které
v minulosti podstoupily umělý potrat
a nyní toho litují. Na závěr pochodu, když u Nejvyššího soudu některé
z nich vyprávěly svá svědectví, se na
nebi objevila duha.
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Poláci proti IVF
Stále více Poláků je proti umělému oplození. I když představují
minoritní názor, podle průzkumu
ze začátku ledna 2008 jejich počet
stále roste.
Deník Rzeczpospolita napsal, že
26 % Poláků je proti umělému oplození u manželů. Oproti lednu 2005
se jedná o nárůst 11 %. Autoři průzkumu připisují vzrůstající nesouhlas nedávným prohlášením polských biskupů.
Polští biskupové napsali ke konci roku 2007 vládě otevřený dopis,
v němž kritizovali její podporu IVF,
která podkopává vládní sliby v oblasti ochrany lidského života. Biskupové
nazývají proceduru IVF „uhlazeným
umělým potratem“.
Při umělém oplození se spojí spermie a vajíčko mimo dělohu. Vzniklá
lidská embrya jsou poté implantována do dělohy v naději, že se narodí
jedno dítě, zatímco další embrya během procesu většinou zahynou.
CWN, LifeSite
Každý z nás je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.
Jen s vaší pomocí se podaří prolomit lhostejnost rozumných, obměkčit srdce zraněných a nabídnout pomoc zoufalým.

Foto: Ba rbara Curtis
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Eutanázie? Ne, děkuji,
mám lepší plány pro dnešek – a pro život...
Eutanázie je ohavná
z těch samých důvodů
jako sebevražda, ale
i z mnoha dalších.
Obětování vlastního života
Je rozdíl – zásadní, filosofický –
mezi obětováním vlastního života
a sebevraždou. Ten, kdo vlastní život
obětuje pro druhé – voják pro obranu vlasti, hasič pro záchranu životů
ostatních, skládá životu a světu tu
nejvyšší poklonu. Jeho čin je gestem
existenciálního přitakání dobru života, světa a lidí. Říká: „Život, svět a lidé
jsou takovým dobrem, že stojí za to
žít; proto stojí pro ně – oby oni a ony
mohli žít i nadále – i umřít. Ten, kdo
takto umírá, miluje svět, život a lidi
nesmírně. Miluje je natolik, že pro ně
umírá. Gesto oběti je gestem vrcholně statečným a šlechetným.

Sebevrazi
Sebevrah – teď nemluvím o tom,
kdo si způsobí svou smrt jako gesto
vzdoru, odporu proti nespravedlnosti
(např. Palach) a tedy je v existenciální
afirmaci vůči životu a lidem.
Pod sebevrahem teď míním jen
klasického sebevraha, který si bere
život ze zoufalství a v naštvanosti na
svět a všechny lidi ostatní. Ten aktem
sebevraždy vlastně světu, životu, lidem (a Bohu) vztyčuje prostředník
a říká: „Fuck you! Jste nehodní toho,
abych pro vás žil. Nic na tomto světě
není natolik dobré, abych kvůli tomu
žil. Jděte všichni do prdele!“
Sebevrah tím, že zabíjí sebe,
v sobě vlastně zabíjí celý svět, život,
všechno. Nemá možnost zabít vše,
tak zabije alespoň sebe. Pohnutka je
to však tatáž.
Sebevražda je dále aktem svobody,
který maří jakoukoli svobodu další.

Je aktem svobody člověka, kterým si
člověk možnost své jakékoli další realizace svobody pošlape.
A s tím souvisí i teologický pohled:
sebevražda je hříchem – jediným!,
který znemožňuje lítost nad sebou
samým. Jakýkoli jiný hřích umožňuje
lítost, tedy i pokání, tedy i vykoupení. Úspěšná sebevražda je však jediný
hřích, který jeho pachatel již nemá
možnost litovat.
Pro eutanázii platí vše předchozí,
ale ještě i mnohé další.
Život a realita utrpení
Zaprvé, sugeruje, že život v utrpení a s utrpením nemá hodnotu či
význam; jak pro trpícího, tak i pro
jeho okolí. Že trpící život není hoden
žití. Je to však velice salónní, povrchní, pohodlný, dětinský a primitivní
pohled na život. Bere život jen z jeho
slunných stránek.

Každý z nás je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.
Jen s vaší pomocí se podaří prolomit lhostejnost rozumných, obměkčit srdce zraněných a nabídnout pomoc zoufalým.
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Opravdu svoboda volby?
Zadruhé, je otázkou, zda lidé hodně trpící nebo těžce nemocní jsou plně
schopni se svobodně rozhodnout. Tj.,
zda by jejich rozhodnutí pro eutanázii
bylo skutečně svobodnou, uváženou
volbou, anebo důsledkem tlaku okolí,
okolností či atmosféry. Zda – po legalizaci a hojné aplikaci eutanázie – by
ji již nevnímali jako svou povinnost;
jako něco, co se od nich očekává, aby
nebyli na obtíž svému okolí (rodině,
lékařům). Jinými slovy, zda by si raději nevolili něco jiného, totiž život,
kdyby věděli, že někdo je má skutečně rád a chce o ně pečovat. Tisíce, ba
statisíce řeholních sestřiček po celém
světě, kdyby už nikdo jiný, by velice
rády činily právě toto; z lásky k bližnímu a i ke Stvořiteli, který byl taky
trpícím a Jehož obraz proto po právu
vidí v každém trpícím.
Šikmá plocha
Zatřetí: Nebylo by zavedení eutanázie vykročením na šikmou plochu,
po níž by následoval strmý skluz do
pekel? Myslím tím, nevedlo by zavedení euthanasie postupně k praxi velkého a hromadného zabíjení? Nejdřív
by eutanázie mohla být pojímána
jako usmrcení (a) těžce trpících, (b)
nevyléčitelně nemocných, (c) na jejich
explicitní souhlas. A pak by postupně byly podmínky uřezávány: eutanázie by čím dále tím více začala být
chápána jako zabíjení (A) jakýchkoli
nemocných na jejich souhlas, nejen
těžce trpících; (B) kohokoli, kdo by
trpěl, aniž by byl nevyléčitelně nemocný; (C) těžce nemocných trpících
bez jejich explicitního souhlasu (rozhodl by lékař nebo příbuzní); a nakonec: (D) prostě kohokoli, o kom by
tak rozhodl lékař, příbuzní nebo stát.
Prostě kohokoli nepohodlného.
Nevinní zabíjení
Začtvrté, když někdo páchá sebevraždu, stále lze říci, že je to jeho věc.
V případe eutanázie nám však na scénu nastupuje osoba další: ten, kdo zabíjí. Je jednou věcí říci – např. z libe-

rálního hlediska, že každý dospělý si
může se svým životem udělat co chce,
pokud tím nepoškodí život, svobodu
či majetek druhého. Na tom něco je
a z hlediska trestně-právního (i když
nikoli morálního) s touto tezí nemám
problém; vlastně s ní sympatizuji. Ale
autanázie je přece něco jiného, že?
Tam přece jedna osoba záměrně
zabíjí osobu druhou (byť, připusťme,
z dobrých, leč pomýlených pohnutek).
Ale to je přece problém? Připustit, že
je správné, aby někdo záměrně zabil
jiného nevinného člověka!? Vždyť
přece záměrným zabitím nevinného
života – a hlavně společenskou akceptací takového zabíjení – se ve společnosti relativizuje hodnota každého nevinného lidského života, tudíž
i jeho nedotknutelnost; a následně
jsou garance pro nedotknutelnost životů nás všech podkopány a oslabeny!
Jinými slovy, záměrným zabíjením
některých nevinných životů slábnou
či odpadají důvody, proč je špatné zabít i jiné nevinné lidské životy.
Kdo bude zabíjet?
Zapáté: kdo by měl být tím zabijákem? Zřejmě lékař. Nebyla by to však
degradace a dehonestace důstojného
a šlechetného povolání, vlastně poslání, lékaře? Učinit z osoby, jež má
léčit, zabijáka? Když už eutanázie, tak
alespoň zaveďme formální profesi –
státem licencovanou – zabiják. Aby
to nemuseli dělat lékaři. Vskutku,
prásknout pacientovi do žíly kalium
chloratum, nebo mu nad postelí vztyčit gilotinu – mezi tím již zase není až
tak velký rozdíl! (Ano, já vím, kalium
chloratum méně zadělá lůžko a nemocniční pokoj...)
Perverze spravedlnosti
Zašesté: původně jsem chtěl tady
napsat, že eutanázie by nadobro smazávala hranici mezi nevinným lidským životem a vinným lidským životem; mezi tím, že nedotknutelný je
nevinný lidský život, zatímco lidský
život vinný např. vraždou je po právu
dotknutelný a za určitých okolností
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popravitelný. Jenže tuto hranici by
smazával ten, kdo by tvrdil, že buď
(A) není správná ani eutanázie ani
trest smrti, neboť každý lidský život
je nedotknutelný (jak tvrdí někteří
útlocitní, naivní a sentimentální katolíci, kteří by se měli raději lépe vzdělat
v učení své Církve); anebo (B) eutanázie, potraty, trest smrti jsou všechny
naprosto přijatelné, neboť lidský život
jako takový nemá žádnou inherentní
hodnotu (jak mohou tvrdit obdivovatelé Friedricha Nietscheho, nebo náckové, nejsou-li náhodou obě množiny
identické).
Jenže věci se mají mnohem hůř:
v naši postmoderní společnosti se
totiž najdou „ušlechtilé“ levicově-liberální duše – a je jich hodně, které
tvrdí, že (a) eutanázie samozřejmě má
a musí být, neboť je základním lidským právem, zatímco (b) trest smrti
pro vrahy a zrádce samozřejmě nesmí
být, neboť je porušením základního
lidského práva. To již není jen zatemněním či smazáním zásadní hranice
mezi nedotknutelností nevinného
lidského života a absencí takové nedotknutelnosti v případě života vinného; je to totiž již její naprostou pervertací a perverzí! Vinným nezkřivit
ani vlásek na hlavě, zatímco nevinné
zabíjet jak na běžícím pasu!
Práva zvířat a eutanázie
A to raději nepomýšlím na ty pošuky z hnutí za práva zvířat, pro které je prosté zabití, upečení a snědení
prasete, kuřete, velryby nebo delfína
tou nejobludnější zrůdností; zatímco
eutanázie pro jejich staré, nemocné
rodiče – samozřejmě ano, o tom nemají pochyb, a jak si vlastně někdo,
např. já, dovoluje šahat jim do svědomí, vždyť přece nemají čas se o ně
starat, neboť musí v ulicích demonstrovat, ano, za práva zvířat?!?!
To nechápete, jak jsou ušlechtilí?
Dr. Roman Joch
http://joch.blog.idnes.cz
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Má mít lékař povinnost zabíjet?
Foto: Flickr

Obhájci eutanázie
hovoří především o „právu
pacienta“ na ukončení
života. Méně už se mluví
o tom, že „právo pacienta“
je vždy povinností lékaře.
Mám-li já jako pacient právo na
řádnou lékařskou péči, je povinností
lékaře, aby mi ji poskytl. Bude-li eutanázie legalizována, bude logicky spadat do „řádné lékařské péče“ a tedy
do rozsahu lékařových povinností.
Prošlapaná cesta
výjimečných případů
Činit zde výjimky není snadné
a naráží to na odpor. Všichni víme,
jaké potíže má v EU Slovensko, které
se snaží hájit „námitku svědomí“ pro
lékaře, kteří odmítají provádět umělé potraty. S eutanázií to bude stejné.
Rétorika „výjimečných případů“ je
naprosto zavádějící. Každý ví, že při
legalizaci umělých potratů u nás se
také mluvilo o tom, že mají sloužit
„výjímečným případům“. Výsledkem
jsou 3 miliony mrtvých v naší maličké republice.
Zděšení liberálové
David Steel, liberál, který v roce
1967 prosadil v britském parlamentu legálnost umělých potratů, vydal
před několika týdny prohlášení, kde
přiznává, že je zděšen důsledky svého
činu. „Myslel jsem, že půjde jen o výjimečné případy,“ uvedl. Ale kde má
výjimka své hranice?
Soukromé eutanázie
Navíc je zde další faktor, a tím
jsou laická provádění eutanázie. Není
správné soustřeďovat argumentaci
jen na lékaře: ti jsou vzděláni a vychováni k ochraně života a lze před-

pokládat, že ani po legalizaci se do
eutanázií nepohrnou.
Budou-li ale legalizovány případy
eutanázie provedené lékařem, bude
nemožné stíhat ne-lékaře za zabití příbuzných nebo přátel, budou-li
argumentovat „soucitem“. Už před
více než deseti lety byl v bulvárním
tisku prezentován případ, kdy manžel zabil těžce nemocnou manželku,

s nadpisem: „Růžové podušky dusily
láskyplně“.
Nevyhnutelná hrozba
To, čím legalizace eutanázie hrozí, je tedy faktická legalizace jakéhokoli zabíjení nemocných, starých
a slabých.
Mgr. Michaela Freiová
Res Claritatis

Z činnosti HPŽ ČR
I přesto, že se proti zabíjení nenarozených dětí dělá mnoho, bez vás se k ostatním
lidem informace nedostanou. Role každého je jedinečná a nenahraditelná.
Pravidelná činnost
- distribuce informačních materiálů
- celorepubliková linka pomoci
- monitorování legislativy
- monitorování médií a rozesílání
rešerší zájemcům, kteří mohou
psát reakce do redakcí
- modlitby před porodnicemi
- zajišťování iniciativy Kruciáta

Listopad 2007 – leden 2008
- v poradně Aqua vitae řešeno
156 případů
- příprava a uskutečnění
mezinárodního vzpomínkového
procesí na svátek sv. Mláďátek
betlémských v Praze
- příprava obeslání všech lékařů
v souvislosti s eutanázii

Každý z nás je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.
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Nabídka informačních
a propagačních materiálů
Na odpovědní lístek uvádějte 4-místný kód a počet kusů požadovaných materiálů. Kvůli poštovnému je u některých materiálů uveden minimální počet kusů, který lze zaslat. Veškeré materiály jsou zasílány zdarma. Za jakékoli
dary umožňující další výrobu informačních materiálů budeme vděčni. Ukázky materiálů jsou k dispozici na adrese
http://prolife.cz či http://svobodavolby.cz, kde je možné je i jednoduše objednat.
LETÁKY (min. počet 10 ks)

L001 Hnutí Pro život ČR – základní informace o HPŽ ČR
L002 Aqua vitae – informace o poradně pro
ženy provozující zelenou linku dostupnou zdarma z celé ČR
L003 Kronika života – barevné fotografie
prenatálního vývoje člověka vhodné
pro děti
L004 Člověkem od početí – podrobný popis
prenatálního vývoje člověka a argumenty proti praxi umělých potratů
L006 Vymoženost svobodného světa – abstrakt přednášky o metodách, jakými
byly v USA prosazeny umělé potraty
L007 Vyšetření v těhotenství – popis běžných vyšetření v průběhu těhotenství
a zdůraznění těch, která mají za cíl vyhledat děti, které mohou být zdravotně
postižené, a následně je usmrtit
L009 Přirozené plánování rodičovství – informace Ligy pár páru o symptotermální metodě PPR

PLAKÁTY (min. počet 5 ks)
P002 Plánovaná samota & opravdová rodina – plakát formátu A3 o negativech antikoncepční mentality vedoucí k sobectví a samotě v kontrastu s hodnotami,
které děti přinášejí štědrým rodičům
FILMY

F002 Němý výkřik na VHS – bývalý ředitel největší potratové kliniky na světě
dr. Bernard Nathanson vysvětluje průběh umělého potratu

KNIHY A BROŽURKY

K001 Proč pláčeš, Miriam – svědectví postižených žen a informace lékařů o psychických následních umělého potratu
B002 Jana Beretta Molla – svědectví ženy,
která se svobodně rozhodla dát život
svému dítěti výměnou za život svůj
B003 Touha po dítěti – podrobné informace o neplodnosti, její léčbě a metodách
asistované reprodukce

Pravidelné modlitby v Praze

Eucharistická adorace

Zveme vás k modlitbám u porodnice
u Apolináře (Apolinářská 18, Praha 2)
každý pracovní den přibližně mezi
8.30 a 10. hodinou. Modlíme se čtyři
růžence. Pokud jste nevěřící, můžete
setrvat v tichosti.
Budete-li moci přijít, kontaktujte nás předem na telefonním čísle
736 248 037 (Miloslav Pletánek).

za obnovu kultury života v České
republice, zvláště za děti zabíjené
před narozením a za zachování ochrany
lidí starých a nemocných probíhá
v kostele sv. Bartoloměje (Bartolomějská
ulice, Praha 1) každý všední den
od 12.30 do 17.30 hodin. Zváni jsou
zejména studenti a lidé v důchodu,
neboť ochotných a obětavých lidí je
zatím velmi málo.

OSTATNÍ PROPAGAČNÍ
MATERIÁLY

M001 Model plodu ve 12. týdnu těhotenství
R003 Šňůra na krk – k nošení mobilu s natištěnou webovou adresou kampaně SvobodaVolby.cz a piktogramem miminka
T003 Tričko M – tmavomodré tričko velikosti M s malým logem kampaně SvobodaVolby.cz na prsou
T004 Tričko XL – tmavomodré tričko velikosti XL s malým logem kampaně SvobodaVolby.cz na prsou
T005 Tričko s logem na zádech – tmavomodré tričko velikosti XL s velkým logem kampaně SvobodaVolby.cz na zádech
T007 Dětské tričko – dětské tmavomodré tričko velikosti 140 s velkým logem
kampaně SvobodaVolby.cz na zádech
Poznámka: Neuvedené materiály budou k dispozici, jakmile bude dostatek finančních prostředků na jejich výrobu.

Kruciáta

Od března 2007 se k této modlitební
iniciativě za záchranu nenarozených
dětí oficiálně připojilo přes dva tisíce
lidí, kteří se každý den na tento úmysl
modlí.
Bližší informace o zapojení se jsou na
webové stránce http://kruciata.cz
nebo je možné je obdržet na adrese
uvedené v tiráži.
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Pochod pro život
Praha, 29. března 2008

Od posledního Pochodu pro život bylo legálně usmrceno
před narozením dalších 25 tisíc dětí.
A to i kvůli lhostejnosti a mlčení mnoha z nás, kteří jsme takovému osudu
unikli. Bezohledný zákon nadále umožňuje, aby byly další a další ženy
k zabíjení svých dětí nuceny, a tak hluboce zraňovány.
Mše svatá		
Pochod pro život

29. 3. 2008, 12.30 Chrám sv. Jiljí, Husova 8
29. 3. 2008, 14.00 Staroměstské náměstí

Vnucená volba není nikdy volbou!
http://prolife.cz
Bližší informace: Hnutí Pro život ČR, Hlubočepská 85/64, 152 00 Praha 5, e-mail: info@prolife.cz

