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Skutečná pomoc ženám, dětem i společnosti
Nečekaně těhotná? Muž vás na řešení nechal samotnou? Nevíte, co máte dělat?
Stát podsouvá ženám jen jednu cestu
– zbavit se dítěte a to nyní i pokrokovou
smrtící tabletou. Je to barbarské vůči dítěti, zanechává jizvy na duši matky a dalších
zúčastněných, ničí vztahy a devastuje celou
českou společnost.
Projekt Nesoudíme. Pomáháme jde jinou cestou. Nabízí pomoc matce i dítěti,
aby nejednala pod nátlakem a nesouhlasila s usmrcením dítěte z donucení. Snaží se
o to, aby otec dítěte převzal za ženu i dítě
zodpovědnost. Nabízí pomoc rodin, které
jsou ochotné těmto maminkám nezištně
pomoci. Mnoho ochotných dobrovolníků
pomáhá s distribucí informačních letáčků

do gynekologických a dalších ambulancí,
do lékáren, knihoven, nemocnic, škol a jiných veřejných prostorů.
Na Vysočině se podařilo získat pro pomoc matkám ředitele Jihlavské nemocnice,
primáře gynekologicko-porodnického oddělení v Novém Městě na Moravě, primátory
a starosty řady obcí a představit projekt na
Rádiu Region a v řadě webových stránek
a tištěných zpravodajů jednotlivých obcí.
Můžeme takto oslovit ale jen zlomek
společnosti. Všemocná mašinérie státu je
v rukách, které neslouží českým zájmům.
Mezinárodní finance promazávají soukolí
procesu demoralizace národů. Křesťanství,
které je jediným garantem pravé svobody,
mravnosti i naděje, je ničeno zvenčí i ze-

vnitř. Naším úkolem ale není zachránit svět.
Naší povinností je bez kompromisů prosazovat dobro tam, kde jsme, a prostředky,
které máme. Každé zachráněné dítě za tu
námahu stojí. Děkujeme každému za jeho
pomoc.
Radim Ucháč

Čekáte-li nečekaně dítě
volejte 800 108 000
prolife.cz
Informační stránky
Hnutí Pro život ČR

linkapomoci.cz
celorepubliková poradna
pro ženy v tísni

necekanetehotna.cz
projekt prevence
nucení žen k potratům

modlitbyzanejmensi.cz
modlitební úsilí
za obnovu kultury života

Motiv projektu Nesoudíme. Pomáháme – http://nesoudimepomahame.cz

Zprávy

Na český trh byla v těchto dnech zavedena potratová tableta zabíjející dítě do 49. dne
těhotenství. Hnutí Pro život ČR spolupracuje s právníky a gynekology na podání soudního
napadení způsobu použití preparátu.
Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) schválil loni v červnu tři preparáty působící
potrat dítěte v prvním trimestru: Mifegyne, Mispregnol a Medabon. První dva preparáty
distribuuje v ČR firma Nordic Pharma. Ta k nim dodala také edukační materiál. Podle něj
žena ve zdravotnickém zařízení pouze užije tři tablety Mifegynu. Následně může lékař
ženu propustit. Po 36 hodinách užije žena čtvrtou tabletu, tentokrát Mispregnolu. K samotnému potratu tak může dojít mimo zdravotnické zařízení, což je v rozporu s českou
legislativou i s podmínkami registrace SÚKLu.
Petici protestující proti legalizaci potratové tablety, kterou zorganizovalo Hnutí Pro
život ČR, podpořilo loni více než 70 tisíc lidí. Přesto se ČR stala 25. zemí v Evropě, kde je
potratová tableta schválena. V době, kdy česká populace vymírá, nabízí stát místo pomoci
rodinám další metodu zabíjení. Gynekologové propagují tento způsob potratu jako šetrnější. Důsledek potratu je však vždy stejný: mrtvé dítě, zraněná matka.

Foto: archiv

Hnutí Pro život ČR usiluje o napadení potratové tablety soudní cestou

Web s nelegálním prodejem potratové tablety

prolife.cz

Rezignoval český vysokoškolský pedagog propagující infanticidu

Foto: ČT

Vlnu pobouření vyvolaly názory ředitele Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové
JUDr. Miroslava Mitlöhnera, CSc., publikované v letošním prvním čísle Časopisu zdravotnického práva a bioetiky. Autor v článku „K právním a etickým problémům spojeným
s narozením těžce malformovaného jedince“ navrhuje zavedení nucených potratů a nucené eutanazie (vražd) těžce postižených dětí. JUDr. Miroslav Mitlöhner publikoval text
stejného znění již v roce 1986 v časopise Československé zdravotnictví.
prolife.cz

Počet chirurgických potratů se v roce 2013 opět mírně snížil. Celkově bylo zabito
22 714 dětí před narozením, tj. o 318 méně než v roce 2012. Počet miniinterrupcí klesl
o 329. Počet eugenických potratů (ze zdravotních důvodů) klesl o 138. Počet spontánních potratů se naopak zvýšil, a to o 192. Zvýšil se rovněž počet případů mimoděložního
těhotenství. Nejvyšší počet umělých potratů byl registrován u žen se dvěma a více dětmi
a u nesezdaných žen. V počtech nejsou zahrnuty děti usmrcené prostřednictvím raně
potratových tablet, hormonální antikoncepce, ani v důsledku procesu umělého oplození.
Od roku 2009 pokračuje pokles počtu narozených dětí. V roce 2013 se narodilo
106 751 dětí, tj. o 1 825 méně než v roce 2012. Úhrnná plodnost je 1,46 dítěte na ženu.
Pro zachování současné české populace je třeba minimálně 2,1 dítěte na ženu.
uzis.cz

Ruce dítěte usmrceného v 11. týdnu

Foto: prolife.cz

Miroslav Mitlöhner

Umělé potraty v roce 2013

Anne Grethe Erlandsen

Evropská komise odmítla předložit legislativní návrh požadující ukončení financování aktivit ničících lidská embrya a financování potratů v rámci tzv. rozvojové pomoci a zablokovala tak žádost téměř dvou miliónů občanů EU s odůvodněním, že Evropský parlament
i členské státy nedávno příslušnou unijní politiku projednali a schválili.
Zástupci iniciativy se v dubnu setkali na neveřejném jednání se zástupci Evropské komise a následně se konalo veřejné slyšení v Evropském parlamentu. Evropská komise se
domnívá, že stávající stav je plně vyhovující a financování destruktivního výzkumu má
pokračovat. Rovněž bude zachováno financování propotratových činností organizací typu
IPPF či Marie Stopes z prostředků členských států EU pod záminkou snížení úmrtnosti
matek v rozvojových zemích. Proti rozhodnutí Komise zvažuje iniciativa Jeden z nás odvolání k Soudnímu dvoru Evropské unie.

Foto: ec.europa.eu

Evropská komise odmítla iniciativu Jeden z nás

Komisařka pro výzkum, inovace a vědu
Máire Geoghegan-Quinnová

europe.eu, oneofus.eu

Hnutí Pro život ČR a Res Claritatis podpořili zprávu Evropského centra pro právo a spravedlnost (ECLJ) o zabíjení dětí, které přežijí potrat. Zpráva byla vypracována pro OSN
v kontextu pravidelného hodnocení Velké Británie Výborem pro práva dítěte OSN. Velká
Británie nerespektuje práva dětí narozených živě po tzv. neúspěšném potratu a potracených v pozdním stadiu těhotenství. Z dostupných studií z roku 2005 vyplývá, že někteří
novorozenci jsou ponecháni bez pomoci více než deset hodin, než umřou. Jsou zde poru-
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Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.

Foto: Flickr, jmr

Potrat a infanticida jsou mučením a porušováním práv dětí

Zprávy

šována základní lidská práva: právo na život, právo na základní péči a právo nebýt vystaven mučení. ECLJ ve své zprávě mj. cituje Úmluvu o právech dítěte, kde je např. výslovně
uvedeno, že „dítě pro svou tělesnou a duševní nezralost potřebuje zvláštní záruky, péči
a odpovídající právní ochranu před narozením i po něm“. O děti živě narozené v důsledku vyvolaného potratu by tedy mělo být pečováno podobně jako o předčasně narozené
děti, z nichž mnohé jsou zachráněny díky neonatální péči.

Stop genocidě se brání u Nejvyššího správního soudu pokusu o umlčení
Krajský soud v Ústí nad Labem podpořil Městský úřad v Chrastavě, který zakázal demonstrace za zastavení umělých potratů. Účelovým zdůvodněním bylo, že doprovodné
drastické fotografie by mohly vidět a citově zranit děti a seniory, a to přestože pořadatel
učinil veškerá možná opatření, aby malé děti nebyly s uvedenými fotografickými panely
konfrontovány. Stop genocidě požádalo o součinnost sbor městské policie, avizovalo
umístění varování v dostatečné vzdálenosti od panelů a panely měly být umístěny obrácenou stranou a ve vzdálenosti 40 metrů od části náměstí, kde se nachází škola. Pokud
by Nejvyšší správní soud, ke kterému se Stop genocidě odvolalo, zákaz potvrdil, jednalo
by se o precedent k výraznému omezení svobody slova. Stop genocidě upozorňuje na
probíhající genocidu českého národa, prováděnou umělými potraty, při které je ročně
zavražděno přes 20 tisíc dětí. Součástí demonstrací jsou informační panely a petice požadující změnu barbarského zákona.

Petiční výstava Stop genocidě

Foto: stopgenocide.cz

eclj.org

prolife.cz

Slovensko: Manželství je jedinečný svazek mezi mužem a ženou
Foto: alianciazarodinu.sk

Poslanci slovenské Národní rady schválili ústavní ochranu manželství. Novela slovenské
ústavy nyní definuje manželství jako „jedinečný svazek mezi mužem a ženou. Slovenská
republika manželství všestranně chrání a napomáhá jeho dobru. Manželství, rodičovství
a rodina jsou pod ochranou zákona. Zaručuje se zvláštní ochrana dětí a mladistvých.“
Tato novela však zahrnovala i ústavní změny v justici.
Zároveň bylo zamítnuto téměř totožné znění novely ústavy včetně dalších pozměňovacích návrhů, které pro některé poslance vypracovala Aliancia za rodinu, ale které nebyly
podmíněny jinými ustaveními. Tyto pozměňovací návrhy se mohly týkat i první novely. Týkaly se opatření, která by znemožnila přijetí zákona o registrovaném partnerství
a adopcích dětí homosexuálními osobami. Většina poslanců však hlasovala proti.
nrsr.sk, prolife.cz

Slovensko: Aliancia za rodinu chce referendum o ochraně rodiny
Slovenská Aliancia za rodinu zahájila petiční akci za vypsání referenda o ochraně rodiny. Slováci tak mohou odpovědět na čtyři otázky, které by následně měly
legislativně zakotvit, že otec a matka jsou pro děti vždy tím nejlepším. Aliancia za
rodinu věří, že splní podmínky pro vyhlášení referenda, tj. získá 350 tisíc podpisů.
alianciazarodinu.sk

Itálie: Stále více lékařů odmítá vykonávat potraty
Podle nových průzkumů dva ze tří italských lékařů uplatňují výhradu svědomí v případě potratů. Italské ministerstvo zdravotnictví potvrdilo, že v roce
2011 69.3 % lékařů odmítlo vykonat potraty, v některých regionech je to více
než 85 %. K této otázce se nedávno vyjádřil Evropský výbor pro sociální práva
Rady Evropy, který podpořil stížnost evropské pobočky Mezinárodní federace
pro plánované rodičovství (IPPF), že příliš mnoho italských lékařů může uplatnit
výhradu svědomí a nepodílet se na vykonávání potratů.
ipsnews.net, LifeSiteNews.com, radiovaticana.cz

Evropský soud pro lidská práva: Tělo zemřelého dítěte není odpadem

Touáááááářichází?
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áťáááěá
áčáá

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozhodl, že těla mrtvě narozených
dětí nesmí končit jako nemocniční odpad. Jednalo se o případ občana Chorvatska, kdy tělo jeho mrtvě narozeného dítěte bylo spáleno spolu s nemocničním
odpadem. Evropský soud pro lidská práva potvrdil, že nemocnice pochybila
a porušila práva rodičů.

áááýáááá

echr.coe.int

áěááýááEwýáHLHHá

Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.

wwwRcenapRcz
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Foto: Liga pár páru

Zbavili jsme se pilulky

Setkání učitelských párů na konferenci Ligy pár páru

Zbavili jsme se pilulky,
abychom si zachránili manželství
David a Michaela Prentisovi
vedou v České republice
od roku 1991 organizaci
Liga pár páru. Za tu dobu
pomohli už stovkám párů
objevit důstojnost a krásu
lidské plodnosti a sexuality
prostřednictvím přirozeného
rozpoznávání plodnosti.
Nemalým dílem tak mnohým
přispěli ke šťastnějšímu
prožívání manželství.
Proč jste se začali věnovat šíření
přirozeného rozpoznávání plodnosti?
David [D]: Ze zkušenosti vlastního manželství a svědectví jiných jsme pochopili
jeho pozitivní vliv na vztah manželů k sobě
navzájem, jejich vztah k dětem a jejich
chápání sexuality a plodnosti na rozdíl od
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destruktivního vlivu antikoncepce a antikoncepčního chování. Poznali jsme, jak
manželům pomáhá, když žijí v souladu se
svým tělem, s tím jak je Bůh stvořil, a nechtěli jsme si to nechat pro sebe.
Z jakých zkušeností jste vycházeli?
D: V roce vydání encykliky Humanae vitae
1968 jsem studoval evangelickou teologii
v Německu. Jako evangelík jsem se necítil
být vázán učením katolické církve, ale ze
zvědavosti jsem encykliku koupil, protože
způsobila velkou kontroverzní diskuzi. Cítil
jsem, že papež píše pozitivně o manželství
a sexualitě, ale nezabýval jsem se hlouběji
jeho argumenty, protože jsem byl svobodný a nebylo to aktuální.
Teprve před svatbou s Michaelou na
konci roku 1973 bylo potřeba řešit otázku
regulace početí. Oba jsme chtěli děti, ale
až později. Manželka měla ještě studovat
a dítě se do té situaci nehodilo.
Věděl jsem, že existují přirozené metody, které používali především katolíci.
Nebyly prý spolehlivé, a proto mívali kato-

líci velké rodiny. Zamítl jsem nitroděložní
tělísko, protože je abortivní. K tomu řekl
Michaelin gynekolog: „Když vůbec chcete
mít dětí, neberte DANU (nitroděložní tělísko)!“ Bariérové metody jsme odmítli jako
nespolehlivé. Zbyla hormonální antikoncepce – „pilulka“. Mysleli jsme si, že brání
ovulaci. Nevěděli jsme, že může také působit abortivně.
Pilulka je dnes vnímána jako nutnost
k bezstarostnému sexu a tím
i spokojenému manželství. Jak to bylo
u vás?
Michaela [M]: Nebyla to šťastná volba.
Nebyla jsem nadšená. V mojí rodině vládla
nedůvěra k chemickým lékům vůbec. Teď
jsem měla brát každý den pilulku, i když
jsem nebyla nemocná. Když jsem si stěžovala, odpovídal David: „A co chceš jinak
dělat?“ Lepší řešení jsme neměli. V průběhu času můj odpor k pilulce rostl a přenášel se i na vztah k manželovi. Proč jsem
měla brát prášky jen kvůli jeho pohodlí,
abych byla stále k dispozici? Často jsem

Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.

Zbavili jsme se pilulky

Foto: Liga pár páru

a pro mne jako teologa byly zvlášť zajímavé
myšlenky o morálním dopadu antikoncepce. Četl jsem poprvé, že má antikoncepční přístup negativní vliv na vztah k dětem
a prakticky vede k potratům. Že kazí manželské vztahy, což může vést k rozvodům. To
odpovídalo naší zkušenosti. Přitom manželé,
kteří regulují početí přirozeně, potraty a rozvody nemívají. Touží po dětech a přijímají je
s láskou a proto mívají větší rodiny. V té době
jsem se znova vrátil k Humanae vitae.

David a Michaela Prentisovi

pilulku zapomněla vzít, což působilo další frustraci; pilulku jsem musela brát dál
a k tomu jsme museli používat kondom.
Navíc u mne pilulka působila ztrátu libida.
D: Protože jsem jako evangelický farář měl
dost práce, neměl jsem na manželku ani
moc času. Toužila po dítěti a bylo jí protivné brát pilulku proti jeho početí. V prvních letech našeho manželství začala dělat
poznámky o možném rozvodu. Říkala to
jako žertem, ale bylo to příliš vážné téma
na vtipkování.
M: Ani pro mne to ovšem nebyla legrace;
instinktivně jsem vnímala nesoulad v našem vztahu a neuměla jsem problém komunikovat tak, aby to David pochopil.
Kdy došlo u vás k obratu?
M: V roce 1978 jsme objevili knihu Ingrid
Trobischové Radost být ženou. Obsahovala i kapitolu o přirozené regulaci početí,
konkrétně symptotermální metodě (STM).
Koupili jsme si doporučovanou příručku
Dr. Josefa Rötzera Počet dětí a manželská
láska – směrnice k regulaci početí a já jsem
rozhodla: „Když to vychází jiným lidem, budeme to používat také.“
Jak jste na to reagoval?
D: Manželčina ostrá a důrazná reakce mě
překvapila. Netušil jsem, že ji ta pilulka tak
zraňovala. Představa manželského života
v harmonii s ženským cyklem mne oslovovala. Měl jsem ale obavy, zda je ta metoda účinná. Současně mi bylo naprosto jasné, že od
své manželky už nikdy nebudu chtít, aby brala pilulky. Tato fáze našeho manželství byla
definitivně u konce. Metoda ale účinkovala

a našemu manželství prospívala. Přestaly vtipy o rozvodu. Byli jsme vyrovnanější.
M: Naše manželství rozkvetlo. Změna byla
přirozeně pro mne větší než pro Davida.
Už jsem nemusela polykat pilulky s jejich
vedlejšími účinky. Naše soužití dostalo úplně jiný koncept. Místo abych byla k dispozici, až bude David mít čas, začal se teď
on přizpůsobovat mému cyklu a brát mne
vážně v mém ženství.
A jak jste říkali, nenechali jste si
zkušenosti pro sebe.
D: Zpočátku ano a nestarali jsme se, co dělají jiní. V roce 1982 jsme se přestěhovali na
Orknejské ostrovy ve Skotsku, kde jsme se
poprvé setkali s jinými manžely, kteří používali přirozené metody a seznámili nás
s materiály americké organizace Couple
to Couple League (CCL) [Liga pár páru].
Překvapilo mne, že byly ještě důkladnější
než rakouské texty, které jsme dosud znali.
Zabývaly se podrobně situací po porodu

Konec konců právě kvůli informacím
o vlivu antikoncepce na potraty a rozpady
manželství s Vámi děláme i tento
rozhovor.
D: Podle informace Ligy byla rozvodovost
mezi manžely užívajícími přirozené metody
jen asi 2 % ve srovnání se všeobecnou rozvodovostí 50 %. V roce 1984 byly najednou
tři rozvody v kruhu naší rodiny a známých,
které jsme zažili velmi bolestně. Vzhledem
k rozhodující roli způsobu regulace početí na manželský vztah jsme cítili povinnost
o přirozeném přístupu informovat. Nechali
jsme se proškolit jako dobrovolní instruktoři STM, ale mé snahy ji šířit ve Skotské
církvi působily velké rozpaky a výsměch.
Mé angažmá v hnutí pro život tam vyvolalo
ještě ostřejší protireakci .
Došlo mi postupně, že Katolická církev
dnes jako jediná zachovává zdravé morální zásady. Ostatní odpadly. Mezi přáteli
v hnutí pro život jsme časem pochopili, že
encyklika Humanae vitae je v naší době kritickou zkoušku věrnosti Bohu.
A jak jste se dostali ze Skotska do České
republiky?
D: Postupně jsem ztrácel ve Skotské církvi půdu pod nohama. Vše se stalo v době
„Sametové revoluce“. A protože manželka
je rodilá Češka, začali jsme uvažovat o odchodu do tehdejšího Československa s plánem založit pobočku CCL. Ústředí v USA
naši myšlenku podpořilo. Přestěhovali jsme

Metoda rozpoznávání plodnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nepoškozuje zdraví ženy
umožňuje spolehlivě předcházet nebo napomáhat početí dítěte
umožňuje žít sexualitu v souladu s přirozeností muže i ženy
napomáhá dát sexualitě řád, a brání zevšednění manželského objetí
je prevencí k podléhání sobectví a zneužívání druhého
vede k úctě k tělu druhého bez manipulace
cvičením ovládání vášní vede k pravé svobodě ve všech oblastech života
učí ohledu na dobro druhého
vede k budování kvalitních a pevných manželských svazků
je přátelská k Bohu, dětem, manželství i životnímu prostředí
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Zbavili jsme se pilulky

...pomáhají rozvíjet
lásku, sebeovládání,
zdrženlivost, věrnost,
pokoj a radost...
se v srpnu 1991. Postupně jsme dozrávali
s rodinou k rozhodnutí stát se katolíky, což
se uskutečnilo o Velikonocích 1995. Viděno
z naší dnešní perspektivy bylo pro nás přijetí tohoto způsobu života jedním z prvních
kroků na cestě do Katolické církve. A nejsme v tom ojedinělí. Nic netáhne tolik jako
krása pravdy! A v naší době je učení Katolické církve o regulaci početí nejen krásné,
ale zároveň nenahraditelné pro záchranu
západní civilizace.
Proč mluvíte o víře? Nejsou přirozené
metody v podstatě jen technikou jak
otěhotnět nebo se otěhotnění vyhnout?
M: U přirozených metod regulace početí
nejde jen o techniku. Je to způsob života.
Je to výzva pro muže respektovat manželku v její plodnosti, spolupodílet se na hodnocení záznamů a rozhodování, zda chtějí
počít nebo početí předcházet a případně
se na určitou dobu zříci intimního spojení
z ohledu na rodinnou situaci.
Pro ženu je to výzva napomáhat cestě
k svatosti svého manžela při překonávání
pokušení proti čistotě, láskyplně se mu
odevzdávat i v situacích, kdy její zájem
o intimní styk není tak intenzivní jako jeho

touha. Tím, že přirozené metody respektují lidskou přirozenost a Boží plán s lidskou sexualitou, pomáhají rozvíjet lásku,
sebeovládání, zdrženlivost, věrnost, pokoj
a radost, které Písmo označuje jako ovoce
Ducha (Gal 5,22).
Proč kolem přirozených metod panuje
dokonce i mezi katolíky takové mlčení?
D: Lidé mají mylné představy o náročnosti
a spolehlivosti různých metod a myšlenka
zdrženlivosti je jim cizí. I klérus je nedostatečně informován. Ve zpovědnici se kněz
zřejmě setká spíše s výmluvami, proč lidé
myslí, že nemohou takové metody praktikovat, než se spokojenými uživateli. Nechápou, jak vážně antikoncepce manželství
a rodinu oslabuje.
M: Ani kněží, ani manželé sami nespojují
rozbitá manželství s antikoncepčním přístupem. Studie však mluví jinak (viz http://
www.iner.org). Ze všech stran se lidé svádí
k názoru, že sexualita je zábava, na kterou
má každý právo, a zdrženlivost je prakticky
nemožná a nežádoucí, až nezdravá. Přitom periodická zdrženlivost v manželství
brání zevšednění manželského objetí; cyklus může být prožitý jako střídání dvoření

a líbánek. Pravdivě žitá manželská sexualita
představuje naprosté vzájemné sebedarování a přijímání manželů, které je otevřené
plození dětí.
Liga pár páru je organizace, která není
zaměřena na zisk a jednotlivé vyškolené
páry se jako dobrovolníci věnují dalším
párům. Jakým způsobem se o Vás lidé
dozví a jak Vám mohou pomoci?
D: Název organizace připomíná encykliku
Humanae vitae, kde se doporučuje, aby
znalosti o přirozených metodách předávali
manželé jiným manželům (č. 26). Lidé se
o nás mohou informovat přes webovou
stránku, často přes doporučení přátel
nebo kněze. Jsme ochotní přijet kamkoliv
v republice a pořádat kurz, když mají vážný
zájem alespoň tři páry. Kurzy bývají ve farních prostorách, v obecních centrech nebo
v domácnostech. Máme zájem o rozšíření
sítě instruktorských párů. Školení probíhá
zdarma, zčásti korespondenčně. Chápeme
svou aktivitu jako apoštolát pro čisté manželství. Česká a slovenská Liga jsou jako
jedna velká rodina. Na pravidelných konferencích bývá více dětí než dospělých.

Liga pár páru — lpp.cz
• organizuje pro zájemce kurzy po celé České republice a na Slovensku
• učitelské páry nabízejí individuální přístup téměř ve všech diecézích ČR
• nabízí bezplatné konzultace e-mailem na adrese lpp@lpp.cz nebo telefonicky
na čísle 312 686 642

Billbaord umístěný u dálnice D1 směrem na Brno na 33 km

dítě ničím
nenahradíš

svoboda volby.cz
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22 000 českých
dětí je ročně
usmrceno při
potratech

Trvalý hlas Humanae vitae

„Všem lidem dobré vůle...“
Slova encykliky Humanae vitae
nejsou určena jen katolíkům,
ale všem lidem dobré vůle,
kteří chtějí žít ve šťastném
manželství, vyvarovat se omylů
a hlubokých zranění v podobě
rozvodů, potratů a jiného násilí.
Encyklika nebyla nikdy biskupskou konferencí oficiálně přeložena do českého jazyka. Následující vybrané citace jsou z pracovního překladu Karla Skočovského.

Celistvý pohled na člověka
O otázce porodnosti, jakož i o každé jiné
otázce týkající se člověka, nelze uvažovat
jen v částečných perspektivách – ať biologických a psychologických nebo demografických a sociologických –, ale především ve
světle celistvého pohledu na člověka a jeho
poslání, k němuž byl povolán, které zahrnuje nejen jeho přirozenou a pozemskou, ale
i nadpřirozenou a věčnou existenci.

Vlastnosti manželské lásky
Především je to láska plně lidská, to je smyslová i duchovní. Není to tedy pouhý výraz
pudu a citu, ale též a hlavně úkon svobodné vůle. [...] Dále je to láska úplná; je to
zvláštní forma osobního přátelství, v němž
manželé vše bez neoprávněných výjimek
nebo ohledu jen na vlastní pohodlí velkodušně sdílejí. [...] Je to též láska věrná
a výlučná až do smrti. [...] Věrnost může
být někdy těžká, ale nikdo nemůže popřít,
že je vždycky možná; je naopak vznešená
a záslužná. Příklad nesčetných manželů během staletí nejen ukazuje, že je ve
shodě s přirozeností manželství, ale že je
i zdrojem hlubokého a trvalého štěstí. Konečně je tato láska plodná; neomezuje se
pouze na společenství manželů, ale usiluje
o pokračování, probouzení nových životů.
„Manželství a manželská láska jsou svou
povahou zacíleny k plození a výchově dětí.
Děti jsou totiž drahocenným darem manželství a vrcholně přispívají k dobru samotných rodičů.“

spojení, které ustanovil Bůh a které člověk z vlastního popudu nesmí rozbít, mezi
oběma významy, jež jsou obsaženy v manželském styku: významem sjednocujícím
a významem plodivým. Manželský styk totiž, zatímco svojí vnitřní povahou spojuje
manžela a manželku nejužším poutem, činí
je také schopnými zplodit nový život podle
zákonů vepsaných do samotné přirozenosti muže a ženy. Jsou-li oba tyto podstatné
aspekty – aspekt sjednocení a plození – zachovány, manželský styk si zcela uchovává
smysl pravé vzájemné lásky a své zaměření
k nejvznešenějšímu úkolu, k němuž je člověk
povolán – rodičovství. [...]
Kdo se však těší z darů manželské lásky
a zachovává přitom zákony plození, nepovažuje se za pána nad zdroji lidského života,
nýbrž spíše za služebníka záměru Stvořitele.

Mravně nepřijatelné způsoby
regulace porodnosti
[...] Je nutno naprosto vyloučit jako dovolený způsob regulace porodnosti přímé přerušení plodivého procesu již započatého,
a zvláště přímý potrat, provedený i z důvodů léčebných. [...]
Stejně tak je třeba vyloučit každé jednání s úmyslem před manželským stykem
nebo při něm nebo při rozvíjení jeho přirozených následků zabránit početí – ať se
jedná o cíl nebo prostředek.
Na ospravedlnění manželských styků
úmyslně zneplodněných se nikdo nemůže odvolávat jako na platný důvod, že volí
menší zlo. [...] Není však ani z nejzávažnějších důvodů dovoleno konat zlo, aby
z něho vzešlo dobro. [...]

Přípustnost využití neplodných dnů
Církev není v rozporu sama se sebou, když
považuje za dovolené uchýlit se k využití
neplodných období, zatímco odsuzuje jako
vždy nepřípustné používat prostředky přímo namířené proti početí, i když se to děje
z důvodů, které se mohou zdát čestné a závažné. Mezi oběma případy totiž existuje
podstatný rozdíl: V prvním [z nich] manželé oprávněně využívají přirozené dispozice; v druhém brání řádu plození v naplnění
jeho přirozených procesů.

Dva nerozlučné aspekty: jednota
a možnost početí života

Vážné důsledky používání
antikoncepčních metod

Tato učitelským úřadem církve často vyložená nauka se zakládá na nerozlučném

[...] Jak široká a snadná cesta by se tím
otevřela manželské nevěře a všeobecné-

Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.

mu úpadku mravnosti. [...] Zejména mladí,
kteří tak snadno podléhají smyslné žádostivosti – potřebují povzbuzení k zachovávání mravního zákona. Proto se jim nemají
dávat snadné prostředky k jeho porušování. Je třeba se obávat, že muži zvyklí na
antikoncepční praktiky ztratí úctu k ženám.
Přestanou se starat o jejich tělesnou a psychickou rovnováhu. Budou je považovat za
pouhé nástroje pro uspokojení své smyslné
žádostivosti a nikoli už za družky, se kterými mají jednat s uctivostí a láskou.
Konečně bedlivě uvažme, jaká nebezpečná zbraň by takto byla dána do rukou
těch veřejných autorit, které jen málo dbají
mravního zákona. Mohl by někdo vytýkat
některé vládě, že k řešení problémů, které
se týkají celého národa, používá to, co je
pro manžele dovolené k řešení rodinných
obtíží? Kdo veřejným autoritám zabrání,
aby upřednostňovaly, nebo dokonce lidem
předepisovaly, kdykoli to uznají za nutné,
antikoncepční metody, které považují za
nejúčinnější?
Církev ručí za pravé lidské hodnoty
Protože církev není původkyní [přirozeného mravního zákona], nemůže o něm
podle své vůle rozhodovat. Je pouze jeho
strážkyní a vykladatelkou, aniž by kdykoli
mohla prohlásit za dovolené to, co dovoleno není, protože je to svojí povahou vždy
v rozporu s pravým dobrem člověka.
Sebeovládání
Ovládání přirozených pudů rozumem
a svobodnou vůlí bezpochyby vyžaduje
sebezapření. [...] Ale tato ukázněnost, jíž
září manželská čistota, nejenže manželské
lásce neškodí, nýbrž jí naopak propůjčuje
vyšší lidskou hodnotu. Ukázněnost si žádá
neustálé úsilí, pomáhá však manželům plně
se rozvinout ve ctnosti a obohacuje je duchovními dobry: přináší rodinnému životu
plody pokoje a míru a pomáhá při řešení
obtíží jiného druhu; podporuje u manželů
něžnost a pozornost jednoho k druhému;
pomáhá jim zbavovat se egoismu, který je
nepřítelem pravé lásky, a prohlubuje v nich
vědomí jejich odpovědnosti; a konečně
dává rodičům hlubší a účinnější autoritu
při výchově dětí.
[...] Nemáme vůbec v úmyslu zamlčovat
obtíže, jež jsou někdy velké, s nimiž se mohou křesťanští manželé v životě potýkat.
Pro ně, jako pro každého, „je těsná brána
a úzká cesta, která vede k životu“.
http://teologietela.paulinky.cz/dokumenty/
dokument/Humanae-vitae-1.html
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Eugenika v Polsku

Kaja Godek se synem Wojtkem

Toužila jsem po povzbuzení, ale
zacházeli se mnou jako s hlupákem
Polský Sejm loni odmítl
návrh zákona, kterým
450 tisíc občanů požadovalo
odstranění eugenické výjimky
ze zákona o ochraně lidského
života. Kaja Godek, matka
dvou dětí, z nichž jedno
se narodilo s Downovým
syndromem, návrh na právo
života postižených dětí
v Sejmu obhajovala.
Proč jste se se svým manželem rozhodli
mít děti? Mnoho mladých odsouvá
rozhodnutí mít děti „na později“.
Rozumím jim. Chápu obavy spojené s rozhodnutím mít děti. Atmosféra Polsku je skutečně silně protirodinná. Neexistují dobré
podmínky pro založení rodiny. Neodsuzuji
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lidi, kteří mají podobná dilemata. My jsme
se pro děti rozhodli jednoduše z lásky.
Také jsem měla různé pochybnosti, ale teď
si neumím představit život bez dětí.
O čem jste přemýšlela, když jste zjistila,
že jste těhotná?
Měla jsem různé pocity – ženy, které již byly
těhotné, zajisté ví, o čem mluvím. Je to radost smíšená s obavami. Na jedné straně
otázka jak si poradíme, na druhé straně velká radost. Především při prenatálních testech
jsem si uvědomila, že cokoliv by se dělo, navždy už budeme rodiči tohoto dítěte.
Co se stalo, když jste se s manželem
dozvěděli, že vaše dítě se narodí nemocné?
Byl to šok. Mysleli jsme si, že když jsme
mladí – bylo mi tehdy 25 let, půjde vše jako
podle učebnice. Nemysleli jsme na žádné
jiné scénáře – mladí lidé mají přece zdravé
děti. Měla jsem také pocit konce světa. Pocit, že od teď je všechno beznadějné. Když

si teď připomenu mé tehdejší myšlenky,
vím, že to bylo pod vlivem šoku.
Tehdy vám lékař nabídnul řešení…
Těžko to nazvat nabídkou. O potratu byla
řeč jako o něčem samozřejmém: „Objevili
jsme ‚to‘ a je nám vás líto, ale naštěstí vám
můžeme pomoci.“ Víceméně v takové atmosféře se to odehrálo. Že mohu ukončit
těhotenství, jsem slyšela od několika doktorů. Dokonce u porodu se mě gynekoložka
zeptala, zda jsem věděla, že to bylo možné
vyřešit i „jinak“.
Musím ale zmínit také lékařku, na kterou
jsem natrefila zcela náhodou, které jsem se
zeptala, co potom, kdy se prognóza o postižení potvrdí. Ta mi řekla: „Víte, existuje
strašný zákon, který povoluje ukončit těhotenství.“ Odpověděla jsem jí, že podle mne
je ten zákon také hrozný. Bylo to hezké setkání a rozhovor. I v dnešním zdemoralizovaném prostředí ne všichni ztratili svědomí.
Dodnes jsem té lékařce vděčná za to, co

Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.

Eugenika v Polsku

mi řekla, o to víc, že jsem viděla její obavy
z toho, jak zareaguji, a přesto se odvážila
mne povzbudit.
Vezměme si tedy modelovou situaci –
jakou reakci byste očekávala od lékaře?
Především bych očekávala, že se dále bude
mluvit o mém dítěti. Najednou se ale začalo mluvit o „plodu“. To byla velmi jasná
změna jazyka. Očekávala jsem, že si lékař
uvědomí, že právě prožívám velmi těžký
moment svého života. Zacházeli se mnou
jako s hlupákem, který je ve špatné situaci
a nechce využít jednoduché „řešení“.
Co si myslíte, odkud se bere taková
reakce lékařů?
Mohu se jenom domýšlet. Část doktorů mě
o tom informovala, protože se domnívají,
že je to jejich povinnost vyplývající ze zákona. Předpokládám, že mladé lékaře k tomuto postupu vedou v průběhu studia.
Nezanedbatelný význam mají také soudní procesy ve Štrasburku, které podsouvají
lékařům, že na ně mohou dolehnout potíže, pokud nezabrání narození postiženého
dítě. Současná legislativa nejenže dovoluje
zabíjet děti, ale zároveň formuje myšlení
lékařského personálu.
Měli jste obavy o druhé dítě, když jste
znovu otěhotněla?
Pokud jsme se něčeho obávali, pak určitě
ne toho, že se zopakuje historie. Můj syn
Wojtek změnil můj pohled na svět. Ukázal
mi, že život nekončí. Nepanikařila jsem, necítila jsem se ztracena jako poprvé.
Když se člověk dozvídá poprvé, že čeká
postižené dítě, jeví se mu to jako totální
konec světa. Myslela jsem si, že se mně
samotné něco stane. Ve skutečnosti šlo
o mého syna, já o něj jenom pečuji. Vadí
mi, že se v Polsku přenáší váha diskuse na
matku. Rozumím tomu, protože ona nese
mnohé důsledky, ale nejvíce poškozené je
samotné dítě. Nezapomeňme také na osud
toho dítěte, které má právo mít svoje potřeby a má právo na ochranu.

se zvýšeným rizikem a gynekoložka měla
strašný problém s tím, že jsem odmítla
prenatální testy. Dokonce mi to napsala
do lékařské zprávy. Odmítla jsem je, protože jsou nepříjemné a rizikové pro dítě.
Po tomto nátlaku jsem se velmi rozčílila.
Uvědomila jsem si, že to, co jsem prožívala při prvním těhotenství, nebyla náhoda,
ale standardní přístup. To bylo pro mne
impulsem, abych se začala angažovat v aktivitách Nadace. A co na to můj muž? Domluvili jsme se, že můj muž na veřejnosti
sice nevystupuje, ale podporuje mě a povzbuzuje, abych nemlčela a byla i nadále
aktivní. Jsme v této věci jednotní.
A tak jste se stala tváří celé kampaně...
Předseda Nadace mi to navrhnul, ještě
než jsme začali sbírat podpisy za změnu
potratového zákona zakazující eugenické
potraty tělesně postižených dětí. Přesto, že
jsme hlasování prohráli, kampaň i diskuse
měly konkrétní dobré výsledky. Samozřejmě jsem to nedělala sama. Nezapomeňme,
že do kampaně se zapojili studenti, rodiče
postižených dětí a mnoho dobrovolníků.
Nejsem osamělým bojovníkem. Podpora
těchto lidí mi dodala mnoho sil.
Pro mnoho Poláků jste se stala hrdinkou,
když jste v Sejmu kultivovaně a klidně
odpovídala na útoky zuřících poslanců.
Byla jsem silná silou mnoha osob, jejich
podporou a modlitbami. Když se vystupuje
ve jménu 450 tisíc lidí, je to vědomí obrovské síly. Za druhé, my nejsme další frakcí
v parlamentu, která má nějaký „svůj názor“.

My máme Pravdu. Nebojujeme za stranické
zájmy, ale za zcela zásadní záležitosti.
Nebylo by dobré příště do projektu
změn zákona zahrnout ustanovení
o financování rodin nemocných dětí?
Nechtěli jsme vzbudit dojem, že postižené
děti mají právo na život pouze v případě
finančního zajištění. Právo na život je naprosto bezpodmínečné. Nemůžeme popírat lidské právo na život jen proto, že na to
nejsou peníze.
A navíc nevěřím, že by stát měl zasahovat do rodinného života do té míry, aby dával rodinám peníze, protože to nikdy nebude dělat dostatečně. V situaci, kdy je jasné,
že dítě je nemocné a náklady budou vyšší,
by se stát měl především stáhnout a rodinám nechat to, co si vydělají. Peníze, které
stát nemravně rodinám bere nejrůznějšími
cestami, a později (částečně!) poskytuje
ve formě přídavků, jsou ještě zpracovány
armádou úředníků, která je těmito penězi
živena. Zbytek vyplýtvá.
Nechceme produkovat klienty sociální
péče, kteří budou stát ve frontě na dávky.
Chceme, aby rodiny byly schopny svými
vlastními prostředky poskytnout dětem
důstojný život a aby jim toto úsilí nikdo nekomplikoval. Problém je, že většinu překážek rodinám vytváří právě stát.
Proč se nepovedlo změnit zákon?
(Chvíle ticha.) Mám dojem, že žel vyhrálo
partajnictví, nikoliv občané.
e-civitas.pl, redakčně kráceno
přeložila Mária Pešeková

Stránky pro rodiče čekající postižené dítě – http://cekamepostizenedite.cz

Odkud se ve vás vzal nápad veřejně se
angažovat v činnosti Nadace PRO a co
tomu říkal váš manžel?
Před dvěma lety začali členové Nadace
PRO přicházet k nemocnicím, kde jsou
zabíjené děti s Downovým syndromem.
Když jsem o tom uslyšela, zavolala jsem do
Nadace, poděkovala jim za to a sama jsem
projevila zájem o spolupráci. Na začátku to
byla celkem volná spolupráce.
Situace se změnila, když jsem čekala
dceru. Byla jsem považována za osobu

Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.
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Legislativa – zodpovědnost otce

Nově přijatý občanský zákoník definuje povinnost otce dítěte postarat se o ženu, s níž
čeká dítě.
Je rozumné a správné počít dítě do legitimního a stabilního manželství, protože
to zakládá dítěti jisté prostředí pro jeho
výchovu, a ono tak nebude zbytečně zraňované. Přesto je dobře, že nový občanský
zákoník pamatuje na případy, kdy se tak
neděje a i zákonem vynucuje přirozenou
zodpovědnost muže za ženu a dítě, které
s ní počal.
§ 920
Výživné a zajištění úhrady některých
nákladů neprovdané matce
(1) Není-li matka dítěte provdána za
otce dítěte, poskytne jí otec dítěte výživu
po dobu dvou let od narození dítěte a přispěje jí v přiměřeném rozsahu na úhradu

nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. Povinnost k úhradě nákladů spojených s těhotenstvím a porodem vznikne
muži, jehož otcovství je pravděpodobné,
i v případě, že se dítě nenarodí živé.
(2) Soud může na návrh těhotné ženy
uložit muži, jehož otcovství je pravděpodobné, aby částku potřebnou na výživu
a příspěvek na úhradu nákladů spojených
s těhotenstvím a porodem poskytl předem.
(3) Soud může rovněž na návrh těhotné
ženy uložit muži, jehož otcovství je pravděpodobné, aby předem poskytl částku potřebnou k zajištění výživy dítěte po dobu,
po kterou by ženě náležela jako zaměstnankyni podle jiného právního předpisu
mateřská dovolená.

Nabídka materiálů
K004

Ach, ten Sokrates... – dialog Sokrata s gynekologem,
filosofem a psychologem o umělých potratech

K003

Když rozkvete rumiště – životopis Nancy Hamiltonové,
postiženého děvčátka, jehož život byl obohacením
pro celou společnost

L004

Nesoudíme. Pomáháme – leták s nabídkou pomoci
ženám nuceným k umělému potratu

L002

Aqua vitae – informace o poradně pro ženy provozující
zelenou linku dostupnou zdarma z celé ČR

M001

Model dítěte ve 12. týdnu těhotenství

M002

Ručičky počatého dítěte v 10. týdnu po početí ze
starostříbra vhodné k připnutí na oděv.

F001

Němý výkřik – bývalý ředitel potratové kliniky dr. Bernard
Nathanson vysvětluje průběh umělého potratu

F003

Svoboda volby – dokument ukazující bez jakýchkoliv
tabu výkon umělého potratu

Hnutí Pro život ČR

Počet

Adresa:

E-mail:

Materiály lze objednat na http://prolife.cz. Vyplněný formulář lze zaslat na adresu
Hnutí Pro život ČR, Hlubočepská 85/64, 152 00 Praha nebo na info@prolife.cz.
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Foto: morguefile.com, earl53

Povinnost otce pečovat o neprovdanou
ženu čekající dítě

Dobrý den, také jsem loni nechtěně otěhotněla, ale
třetí neplánované dítě jsem si nechala a před třemi
měsíci je porodila. Máme holčičku. Na potrat jsem
nešla také díky vám a obrázkům a videím ze Stop
genocidě. Bylo to těžké rozhodnutí, ale nyní vím, že
jsem udělala správně. Svoji neplánovanou dceru nadevše miluji.
Markéta R.

Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.

Pochody pro život

Tisíce lidí na Pochodu pro život
Přišli jsme proto, aby každá
nečekaně těhotná maminka
v naší zemi věděla, že jsou zde
lidé ochotní jí pomoci.
Jsme pro život. Jsme kreativní.
Vždy hledáme řešení.

Foto: archiv

Dítě je to nejdražší, co jsme
dostali. V loňském roce bylo
zabito dalších 23 tisíc dětí.
Možná jen jejich maminkám
nikdo neřekl, že na potrat
jít nemusí. Potratový zákon,
který je v platnosti už
57 let, nepomáhá, ale
zraňuje a zabíjí.

Cenzura informací ve veřejnoprávních
masmédiích o Pochodu pro život
Přestože Pochod pro život je jednou z největších demonstrací v naší zemi, soukromá
i veřejnoprávní masmédia celou akci prakticky bojkotovala. Díky Bohu jejich vliv klesá
a veřejnost si hledá na internetu necenzurované informace stále častěji. Stejně jako
za komunismu, kdy byla masmédia nástroji
propagandy, neměly stížnosti valný význam,
tak i podnět Hnutí Pro život ČR Rada pro
televizní vysílání odmítla s odůvodněním:
„To, že některé zprávy nezískají prostor ve
zpravodajství či publicistice, není možné
automaticky považovat za porušení zákona. [...] Rada neshledala důvody k zahájení
správního řízení z moci úřední.“
Vážení členové Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání,
dne 29. března 2014 proběhlo v Praze
oznámené shromáždění Pochod pro život
za podpory až čtyř tisíc účastníků. Přes

tuto masovou účast se o události neobjevila žádná zmínka v odpoledních ani večerních zpravodajstvích televizí ČT, Nova ani
v rozhlasových stanicích.
Pochodu pro život se přitom zúčastnili i vrcholní představitelé politického,
občanského i náboženského života, řada
osobností z ČR i ze zahraničí (Rakousko,
Německo, Slovensko, Kanada). Účastníci
se shromáždili proto, aby každá nečekaně
těhotná žena v naší zemi věděla, že jsou zde
lidé ochotní jí pomoci. Zároveň upozorňovali, že platný potratový zákon těhotným
ženám nepomáhá v jejich nelehké situaci,
ale zraňuje a zabíjí. Připomněli, že dítě je to
nejdražší, co jsme dostali a jen v loňském
roce přišlo o život dalších 23 tisíc dětí.
Například v hlavní zpravodajské relaci
České televize, poskytující souhrn nejdůležitějších událostí dne v ČR i ve světě, dostaly ten den přednost informace jako: Konec

Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.

lyžařské sezony, Kongres SPOZ, Podvody
s ojetými automobily, Zbytečné zabíjení
zvířat v zoo?, Očkování proti klíšťatům, Texasu krize prospěla, Homosexuální sňatky
ve Velké Británii. O Pochodu pro život přinesla ČT krátkou reportáž pouze v náboženském vyslání o dva týdny později, což
lze těžko považovat za naplnění hlavního
úkolu veřejné služby v oblasti televizního
vysílání, kterým jsou zejména poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku
vyvážených a všestranných informací pro
svobodné vytváření názorů.
Vzhledem k závažnosti celospolečenského tématu, tváří tvář vymírání českého
národa a k masové účasti na shromáždění je pro nás toto mlčení nepochopitelné
a považujeme jej za bezprecedentní profesní selhání vytvářející nevyvážený obraz
o dění v České republice.
Jménem Hnutí Pro život ČR požaduji,
aby rozhlasové a televizní stanice dostaly
za povinnost o této stížnosti a jejím vypořádání veřejnost informovat, či jinak napravili deformovaný obraz o dění v ČR.
V úctě Mgr. Radim Ucháč
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Pochody pro život

Regionální pochody pro život

Foto: Veronika Axmannová

Jak uspořádat pochod
pro život?
Regionální pochody pro život probíhají
v režimu ohlášených shromáždění na místním úřadě.
Pokud byste chtěli uspořádat pochod
pro život i ve vaší obci, kontaktujte Miroslava Kratochvíla na e-mailu miroslav.kratochvil@prolife.cz.

Pochod pro život ve Znojmě, září 2013

Jihlava, 10. června 2014
Scházíme se, abychom pohnuli svědomím,
abychom probudili mlčící lhostejnou většinu, která se mnohdy dívá na to, jak se tento český národ vlastní silou, silou vlastního
sobectví a lhostejnosti odsuzuje k zániku,
vymření a budoucí nadvládě multikulturní
směsice národů, které nás přerostou početně a následně nám vnutí rádoby kulturu, kterou jsme nikdy nechtěli a která bude
pro nás otroctvím a utrpením.
My si tady necháme před očima pozabíjet vlastní počaté děti, budoucnost této
společnosti a odvoláváme se zbaběle a pokrytecky na zákon o interrupci. Zde je namístě říci: žádný zákon nemůže schvalovat
a ospravedlňovat zabití nevinné, bezbran-

Důvody pro uspořádání

né lidské bytosti a to bez ohledu na její
věk nebo zdravotní poškození. Stát máme
proto, aby chránil a vyžadoval právo pro
všechny členy lidského rodu a zvláště pro
ty nejslabší. Zeptejte se politika, kterého
jste volili do zákonodárného shromáždění,
co udělal pro zlepšení této situace a vyžadujte jeho zodpovědnost.
Děkuji vám za účast na tomto shromáždění a za pozornost.
Jiří Novák

• dát naději a prakticky pomoci matkám,
že lze dítě nechat žít
• zastat se veřejně bezbranných dětí,
zraněných matek a zneužitých lékařů
• probudit soucit s nevinnými dětmi
• upozornit na krutou legislativu

Kalendář pochodů
Praha, 6. srpen 2014

Na sluníčku bylo až 48 stupňů. Ale přesto
se sešlo 53 lidí. Studentky z internátu, kde
visel na nástěnce plakátek s pozvánkou na
Pochod pro život, se vyjádřily v tom smyslu, že kde se zabíjejí nevinní, tam je vždy
budou bránit. Díky všem, kteří přišli.

Průvod vychází každou první středu v měsíci v 17 hodin z Mariánského náměstí.
Neseme transparenty, rozdáváme letáky
a hovoříme povzbudivě s těmi, kteří mají
zájem. Každá zmínka může pomoci zachránit lidský život.

Sylva Bernardová

Marie Snopková, marie.snopkova@centrum.cz

Brno, 27. srpna 2014
Každý druhý měsíc o poslední středě vycházíme v 17 hodin z rohu ulic Bašty a Masarykovy.
Miroslav Kratochvíl, mirkratochvil@email.cz

Znojmo, 19. září 2014
Pochod začíná v 15 hodin u Mariánského
sloupu na Masarykově náměstí.
Marek Venuta, m.venuta@seznam.cz
Pochod pro život v Karlových Varech, květen 2014

Olomouc, 20. října 2014

Foto: 2x archiv

Pochod vyjde v 16.30 hodin z Biskupského náměstí. Chceme se solidarizovat s nejmenšími. Zároveň upozorňujeme, že hanebný potratový zákon umožňuje vytvářet
na nastávající maminky tlak, aby nechaly
zabít své dítě, a byly tak zraněné na těle
i ve svém mateřském citu.

Pochod pro život v Českých Budějovicích, březen 2014
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P. Pavel Mayer OP, pavel@op.cz

pochodprozivot.cz

Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.

Homosexualita a obrana života

Co má společného obrana kultury
života a homosexualita?

Odpověď je snadná: Obhajoba života obnáší mnohem víc než jen zachraňovaní
dětí. Je to také boj za lidskou osobnost
v každé fázi života, od početí, přes narození, dětství, dospělost, až po přirozenou
smrt. Je to podpora „kultury života“.
To je důvod, proč se mnozí zabývají
nejen potraty ale i problémem eutanazie,
klonování, homosexuality a jiných životních
a rodinných záležitostí, které jsou při bližším pohledu vnitřně propojené. Pokud se
díváte na věci z širšího hlediska, je snadné
si uvědomit, že toto jsou aktuální „horká
témata“ na globální úrovni, která se týkají
všech národů a míst na světě.
Odebrání „práva na život“ je tím nejhorším druhem nespravedlnosti. Když je
toto právo odebráno těm nejzranitelnějším
z nás, pak nejsou samozřejmá práva nikoho. Neexistuje skutečná spravedlnost, jen
dominance silnějších nad slabšími, přežití
nejzdravějších. Potraty jsou tím nejnebezpečnějším druhem tyranie.
Musíme ale nejen bránit nenarozené
děti a chránit jejich právo na život, ale
i prostředí, které jim umožní se vyvíjet jako
lidské osobnosti – přirozenou rodinu.

Válka proti manželství a rodině
Tato válka se vede intenzivně v posledních
asi sto letech. Ničitelé rodiny začali rozdělením manželů prostřednictvím antikoncepce. Jejím užíváním se manželé vzdali
intimního pokladu plodnosti a obětovali
ji na oltář slibované sexuální rozkoše. Odstraněním vědomí plodnosti znehodnotili
původně celistvou osobnost manžela a začali jeden s druhým jednat jako s nástrojem
k dosažení orgasmu. Jejich vzájemná úcta
a láska tím utrpěla, protože nikdo nechce

Foto: freeimages.com, andreyutzu

Lidé se často pozastavují
nad tím, proč se lidé
spojení s hnutím pro život
často zaobírají i problémy
spojenými s homosexualitou.
Obzvláště se ptají, zda
má obhajoba tradičního
manželství něco společného
s obhajobou života.

Nikdo nechce být degradován a zneužit jen jako
nástroj ukojení sexuálních potřeb...
být degradován a zneužit jen jako nástroj
ukojení sexuálních potřeb.
Rozšíření antikoncepce vedlo k potřebě
legalizovat potraty jako řešení situace, kdy
antikoncepce selhala. Páry, které se uzavřely daru života, vyžadovaly rychlý a snadný
únik od zodpovědnosti.
V polovině 50. let minulého století, krátce po rozšíření antikoncepce, následovalo
zavedení rozvodu „bez viny“. Páry, které
okusily sobecké využívání jeden druhého,
potřebovaly snadnou a rychlou cestu ven
z toho, co mělo být svazkem na celý život.
Ve chvíli, kdy manželství byla odňata nerozlučitelnost, bylo znovu oslabeno.

Zlomené a zraněné děti
Výše zmíněné „sociální inovace“ měly
vždycky za následek utrpení nevinných
dětí. Antikoncepce zraňuje děti tím, že zavírá srdce a mysl dospělých vůči daru nového života a podporuje je v sobectví. Potrat zraňuje děti tím, že je zabíjí tím nejbrutálnějším způsobem, jaký si lze představit.
A nakonec rozvod působí totální zmatek

Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.

ve fyzickém, psychickém i morálním vývoji
dítěte.
Tyto sociální inovace prakticky zničily
instituci manželství tím, že jej připravily
o jeho přirozenou funkci výchovy nového
lidského života.
Na závěr přišla ta nejextrémnější sociální inovace. Manželství přišlo o svoji
biologickou „mužskou a ženskou“ podstatu. Logika vedoucí k tomuto kroku byla
nezastavitelná. Když manželství přestalo
být nahlíženo jako svazek, jehož účelem
je předávání života, přestal existovat také
důvod, proč by mělo být tvořeno výhradně
mužským a ženským protějškem. V té době
už byl kulturní vzorec tradičního manželství
tak nahlodán antikoncepcí, potraty a rozvody, že nemohl odolat pečlivě naplánovanému zásahu homosexuálních aktivistů.
Hesla „rovnoprávnosti“ a antikoncepční
sterility většinové populace využili aktivisté
za práva homosexuálů. Dokázali přesvědčit západní svět o tom, že absolutně sterilní homosexuální vztah má pro společnost
stejnou hodnotu jako plodný vztah muže
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a ženy, který ze své přirozenosti dává život
novým generacím. Se sociálním tlakem na
změnu definice manželství souvisí i změna myšlení, podle níž je mužství a ženství,
otcovství a mateřství ve výchově dítěte naprosto irelevantní.
V současné době, kdy se původní pojetí
manželství v podstatě vytratilo, budou děti
trpět ještě víc než kdy dříve. Budou trpět,
protože instituce, ve které nejlépe prospívají, byla sociálně znehodnocena. Ženy
a muži, kteří odhodili manželství jako „zbytečnou sociální parádu“, budou spolu mít
děti i nadále, jen je připraví o prostředí,
které poskytuje nejlepší možnosti pro jejich
vývoj ve zdravého člověka. Děti budou dále
trpět, když homosexuálové a lesby, hrdě pochodující pod praporem nové definice manželství, budou vyžadovat právo na výchovu
a formaci dětí.

Sociální chyby, kterých se naše společnost dopustila a stále dopouští, dopadají
těžce na bedra dětí. Děti jsou nevinnými
oběťmi sociálního experimentování, které
byly morálně i fyzicky doslova pošlapány
a rozdrceny. To ony trpí ve jménu „svobody, rovnosti a pokroku.

Být skutečným zastáncem života
Tato alarmující fakta objasňují, proč tolik
lidí usilujících o obnovení kultury života
neustále zdůrazňuje přirozenou rodinu
a s takovou naléhavostí se zaobírá tématy
spojenými s homosexualitou.
Vůdci tohoto boje za život vědí, že pro
dobro dětí je nutné znovu obrátit společenský trend ve prospěch skutečného
manželství. Nestabilní, morálně zkažené
prostředí není místem, kde se mají děti učit
jak žít, jak se stát svobodným a zároveň
zodpovědným člověkem.

Proto zastánci života připomínají tradiční rodinu a nepřistupují na kompromisy – v tom smyslu, že do manželství může
ze svobodné vůle vstoupit jen jeden muž
a jedna žena, že manželé dávají do manželství všechno a nenechávají si nic v záloze,
že tento vztah musí být založen na věrnosti
až do smrti, a že musí být otevřený novému životu. Jen takový vztah vytváří nejlepší
prostředí pro rozvoj morální, fyzické i duševní stránky osobnosti dítěte.
Být obráncem života znamená být
obráncem této vzácné a životodárné instituce. V podpoře skutečného manželství
bojujeme za děti. Bojujeme za to, aby mohly žít život v plnosti. V boji za děti bojujeme
za budoucnost lidstva. Obrana autentické
rodiny a obrana života je jedno a totéž. Je
to obrana života až k samému jádru věci.
Peter Baklinski, LifeSiteNews.com
překlad Marie De Simoni, redakčně kráceno

Důvody, proč Hnutí Pro život ČR odmítá
zavádění a propagaci potratové tablety

Hnutí Pro život ČR odmítá potratovou tabletu s účinnými látkami mifepriston a misoprostol, protože:
• se jedná o další způsob, jak zabít dítě
před narozením;
• hrozí, že chemický potrat bude vnímán
jako forma antikoncepce;
• přesouvá psychologické břemeno z přímého zabití dítěte z gynekologa na ženu;
• nechává ženu se všemi riziky domácího
potratu osamocenou (vykrvácení, šok,
komplikace);
• podání přípravku na specializovaném
zdravotnickém zařízení pod dohledem lékaře nic nemění na tom, že následně žena
odchází a během následujících dvou dní
může potratit mimo dohled lékaře;
• prodlužuje psychické trauma z potratu
a umírání dítěte na tři dny;
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Hnutí Pro život prosí lékaře, p olitiky
a všechny lidi dobré vůle, aby podporovali
opravdovou pomoc ženám čekajícím nečekaně dítě. Hnutí Pro život ČR odmítá politiku státu, která podporuje nezodpovědnost
mužů, jako jedinou pomoc nabízí ženám
usmrcení jejich dítěte a devastuje tak rodiny a celou českou společnost.

• v y t v á ř í fa l e š n o u i l u z i , ž e s e j e d n á
o méně závažnější metodu než chirurgický potrat;
• zjednodušuje zneužívání žen.
Žena dostane na gynekologii tři tablety
Mifegynu (účinná látka mifepriston), který
ničí děložní výstelku zajišťující dítěti okysličení a výživu. Žena je následně odeslána
domů. Po 36 hodinách dostane na gynekologii čtvrtou tabletu Mispregnolu (účinná
látka misoprostol – prostaglandiny) k vy-

puzení těla dítěte. Po týdnu se žena musí
dostavit ještě jednou na kontrolu.
Hnutí Pro život ČR provozuje od roku
2006 nízkoprahovou telefonickou linku pomoci pro ženy v tísni 800 108 000, aby se
žádná žena nemusela v případě nečekaného těhotenství rozhodovat pod nátlakem.
V roce 2013 připravilo Hnutí Pro život ČR
kampaň Nesoudíme. Pomáháme, která je
cílená na pomoc ženám nuceným k umělým potratům.
prolife.cz

Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.

Pro věřící

Mše svaté za zastavení
potratů v naší zemi
Hledáme ochotné pastýře a jejich farníky,
kteří by se připojili k duchovnímu boji za
ochranu lidského života, zastavení zla potratů a všech praktik vedoucích k zabíjení
nenarozených dětí. Usilujeme o to, aby se
každý den v naší vlasti sloužila mše svatá
na tento úmysl a věřící se spojovali v naléhavé společné modlitbě. Doporučujeme přede mší svatou buď růženec, nebo
korunku k Božímu milosrdenství a po mši
svaté půlhodinovou adoraci.
Přihlášené farnosti si vyberou jeden den
v měsíci, který ohlásí na info@prolife.cz

nebo telefonicky na 603 976 231. Na webu
modlitbyzanejmensi.cz je zveřejňován přehled mší svatých.
Prosíme i farnosti, ve kterých se už mše
svatá za ochranu lidského života pravidelně slouží, aby nás kontaktovaly.
Děkujeme za projev dobré vůle a vzájemné sepětí v modlitbách. Tuto iniciativu
osobně podporuje i olomoucký světící biskup Mons. Josef Hrdlička.
Modlitby za nejmenší, P. MUDr. Jiří Korda
Hnutí Pro život ČR, P. Pavel Mayer OP

Pravidelné modlitební aktivity
12. 7. 2014 13:30 Ostrava-Poruba
kaple Fakultní nemocnice

31. 7. 2014 16:00 Olomouc
porodnice Fakultní nemocnice

každá druhá sobota v měsíci modlitba za
ochranu lidského života od početí do přirozené smrti a poté mše sv.

každý poslední čtvrtek v měsíci modlitba
růžence za zastavení zla potratů, poté mše
svatá u dominikánů

12. 7. 2014 16:00 Kladno-Kročehlavy
kostel Nejsvětějšího Srdce Páně

1. 8. 2014 21:00 poutní místo
P. Marie Pomocné u Zlatých Hor

každá druhá sobota v měsíci modlitby pro
život

každý první pátek v měsíci noční křížová
cesta za ochranu nenarozeného života

30. 7. 2014 07:30 Praha
kostel sv. Ignáce

5. 8. 2014 Zlín
porodnice nemocnice Tomáše Bati

Každou poslední středu v měsíci je sloužena mše sv. za ochranu lidského života. Poté
se vydává růžencový pochod k modlitbě
před porodnicí u Apolináře.

každé první úterý v měsíci modlitba růžence
Přehled modlitebních aktivit je na stránkách modlitbyzanejmensi.cz.

Hledejme opět pokoru
a odvahu modlit se a postit,
aby síla vycházející shůry mohla
rozbořit hradby podvodu a lži,
které očím tolika našich bratří
a sester zakrývají od základu
špatnou podstatu skutků
i zákonů namířených proti
životu, aby se tak jejich srdce
otevřela a nadchla pro úmysly
a záměry kultury života a lásky.
Jan Pavel II.
Evangelium vitae

Cítím, že potrat je dnes největším nebezpečím pro mír, protože to je válka vedená
proti dítěti – přímá vražda nevinného vykonaná samotnou matkou. A když
dopustíme, že matka může zabít dokonce své vlastní dítě, jak můžeme po jiných
lidech chtít, aby se nezabíjeli navzájem?
(...) Země, která potraty povoluje, neučí lidi milovat, ale používat násilí k dosažení
svých cílů. A proto je potrat úhlavním nepřítelem lásky a míru. Spousta lidí se
zabývá problémy dětí v Indii, v Africe, kde některé umírají hladem. Jiní jsou zase
znepokojeni násilím po celých Spojených státech. Je dobře, že se tím zabývají,
ale často se ti stejní lidé nestarají o milióny těch, kteří jsou zabiti na základě
záměrného rozhodnutí jejich vlastních matek. Potrat je největším nebezpečím míru
na světě, protože lidi zaslepuje.
Matka Tereza
z projevu ve Washingtonu v roce 1994

Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.
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Povídka

Ne, nebudu
se omlouvat...
/ vyprávění studentky /

Ten člověk vypadal tak, že nám bylo docela
jasné, na co se asi tak vždycky stočí jeho
odpovědi, ...odplazí se jako had od otázky
a bude odpovídat na jinou.
Na takovou, na jakou jsme se ho vůbec zeptat ani nechtěli.
Měli jsme na škole už takových politiků
hodně a víme, jaká jsou takové besedy
otrava...
Zřejmě se musí plnit plán besed. Tak naše
škola si potřebuje odfajfkovat, že udělala
nějakou tu besedu.
Sedíme a čekáme, kdy už ten chlápek odejde.
A on pořád ptejte se a ptejte se.
Mlčíme, mlčíme.
Jenže mně to nedalo.
Přihlásila jsem se.
„Co říkáte tomu, že se na světě letos tají
těch pětačtyřicet milionů vražd ?“
Vzhlédl.
„Nevím, o jakých vraždách mluvíte, slečno?“
„Letos proběhne na světě pětačtyřicet milionů potratů,“ řekla jsem.
A ticho.
Teda ticho jako...
Jako po náletu. Takhle to říkával můj děda.
Ten chlapík se bezmocně rozhlédl, jako by
vyhlížel, kdy mne už někdo vyvede, jenže
nikdo se k tomu neměl, tak si aspoň dlouho
čistil brejle...
A věděla jsem, co nám na to bude říkat.
Jako to věděl v naší posluchárně vlastně
kdekdo. Jenomže i tak moje otázka hodně lidí skoro nadzvedla ze židle, protože

Foto: Flickr, Pierre Lognoul

Na besedě „o světové situaci“
jsme měli na gymnáziu včera
jednoho politika, který nás
vybízel, ať se ho ptáme. Pořád
nás vybízel, protože pořád se
nikdo nechtěl ptát.

strana tohohle politika volá, abychom my
ženy měly právo masakrovat svoje děti.
Jestli se vám moje slova zdají silná, tak se
vám neomlouvám.
Jsem rockerka. Rockerky, aspoň pokud vím
já, se neomlouvají za upřímnost...
Ne, nebudu se omlouvat, klidně ať mne nějaká potratářka udá.
Ať si mne třeba... zastřelí popravčí četa ...
Za úsvitu...
Stejně budu mít snadnější smrt než těch
petačtyřicet milionů dětí.
Chlápek začal.
To se ví, začal o právu žen...
„No dobře,“ říkám mu, „jenže co když to
dítě, co ho jeho máma oddělá, mělo bejt
holčička?
Copak holčičky nejsou ženy?
Aspoň v dotazníkách se jim to tak vyplňuje
anebo ne ?...
Je snad holčička chlapeček?
No, tak vám děkuju, to jsem dodneška nevěděla...“
Dostávala jsem se do ráže a ten političek
na mne koukal za svejma brejličkama docela bezmocně. Kdyby ho jeho maminka
rozcupovala, tak by tady neseděl...
Řekla jsem mu, že jsem rockerka, že mám
na tričku lebku a že to je lebka na paměť
těch oddělanejch dětí.
To jsem si vymyslela.

Abych ho zdrcla.
Někdy mám docela dobrý nápady.
Já se sice jenom dělám, že jsem tvrdá holka, ...kdybyste věděl, co já někdy probulím
času...
A on zase o právech lidí...
Tak mu říkám:
„Helejte, zavřete tu svoji politickou klapačku...
Když umře otec dítěte a jeho těhotná manželka potom porodí dítě, tak to dítě může
po tátovi dědit...
A když ta maminka to svoje dítě oddělá, tak
malej nenarozenej dědic dědit nemůže.
Tak, safra, abych neřekla horší slovo, mi
tady povězte, jestli lidi u nás mají právo
na... nějaký špinavý peníze... a právo na
život jim nedáte ?“
Koktal.
Pak přišel ředitel a vyvedli mne ze sálu.
Jenže měli jste slyšet ten potlesk.
Ty moji spolužáci mne vytleskali.
No, přehnala jsem to.
Uznávám –
Ale co jsem měla dělat.
Profláklo se ke mně, že moje máma jde příští týden na potrat a já bych moc ráda měla –
No, moc ráda bych měla sestřičku.
Proto jsem byla tak nepříjemná..., kvůli tý
svý malý sestřičce...
Martin Petiška
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