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Čekáte-li nečekaně dítě

volejte 800 108 000

Jsme kreativní. Jsme pro život
Večer všechno sbalit. Děti z radosti zlobí 
více než obvykle a nedočkavostí nemohou 
usnout. Nastavit budík, aby začal dělat rá-
mus ještě za tmy. Probudit děti a ještě roze-
spalé je navléct do oblečení a dát do ruky 
rohlík. Pro případ nehody nejmladším při-
balit náhradní oblečení. Jsou velmi vynalé-
zavé a oblíbené kaluže jsou vždy příliš blíz-
ko, zatímco záchod naopak příliš daleko. 
Zaplatit za cestu několik set korun a děti 
vmanévrovat do vlaku, autobusu nebo 
auta. Bránit zabalenou svačinu a oběd co 
nejdéle to jde a doufat, že spolucestující 
ocení nekonečný temperament dětí. 

Je toho hodně, co rodiny (a nejen ony) 
obětují, aby se mohly zúčastnit každoroč-
ního národního Pochodu pro život v Praze. 

Ale vždy platilo, že nic opravdu krásného 
a vznešeného není laciné.

Ani zde nejde o to pouze protestovat, na-
dávat politikům a společenským, kulturním či 
náboženským elitám za to, že mlčí ke zločinu 
potratů, demoralizaci a probíhající genocidě 
našeho národa. Jde nám o víc. Chceme, aby 
celou společností prokvasilo poselství, že 
v naší zemi jsou tisíce lidí, kteří i přes osobní 
oběti jsou ochotni prakticky pomoci. Nechtě-
jí, aby děti, svěřené nám Bohem, skončily ve 
spalovnách jako odpad. Naopak chtějí, aby 
mohly žít a rozdávat radost svému okolí. Ka-
ždé počaté dítě je nadějí a požehnáním pro 
své rodiče i celou společnost.

V sobotu 29. března se již po čtrnácté 
sejdeme v Praze na celostátním Pochodu 

pro život. Chceme, aby každá těhotná žena 
v naší zemi věděla, že jsou zde lidé ochotní 
jí pomoci. Jsme pro život. Jsme kreativní. 
Vždy hledáme řešení.

Radim Ucháč

www.pochodprozivot.cz
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Španělsko: Zákon na ochranu nenarozeného dítěte a o právech těhotné ženy
Španělská pravicová vláda premiéra Mariana Rajoye schválila koncem prosince návrh 
zákona na ochranu života nenarozených dětí. Stalo se tak zejména díky velkým mobi-
lizacím Španělů a skupin pro život. Návrh zákona má nahradit liberalizovaný potratový 
zákon z dílny socialistů z roku 2010. Dítě před narozením je v návrhu vnímáno jako lidská 
bytost, jehož život má stát chránit. Potrat nemá být právem, ale trestným činem. Budou 
zrušeny eugenické potraty a povoleny zůstanou potraty do 12. týdne těhotenství v pří-
padě znásilnění, pokud bylo nahlášeno policii, a do 22. týdne v případě ohrožení života 
a zdraví matky, pokud toto uznají dva nezávislí lékaři. Žena uvažující o potratu dostane 
informace o možné pomoci, o tom, jak potrat probíhá a bude muset podepsat informova-
ný souhlas. Reklamy na potrat budou zakázány. Nezletilé dívky budou potřebovat souhlas 
rodičů nebo rozhodnutí soudu. Návrh zákona předpokládá výhradu svědomí.

arsuaga.net, pop.org

Bude vládní koalice chránit lidský život od početí?
Koaliční smlouva mezi KDU-ČSL, ČSSD a  ANO 2011 obsahuje následující pasáže týka-
jící se kultury života: „Přijmeme novou právní úpravu pro případy výhrady svědomí pro 
všechny pracovníky ve zdravotnictví.“ „Neumožníme žádné opatření v rozporu s ochra-
nou života od početí do přirozeného konce (ne aktivní euthanasii).“

prolife.cz

Británie: Nelegální potraty na základě pohlaví?
Deník Independent upozornil na nepřirozený poměr pohlaví v některých přistěhovalec-
kých skupinách ve Velké Británii. Mohlo být zabito 1500 až 4700 děvčátek, protože jejich 
rodiče preferovali raději syna než dceru. Oficiální britské stanovisko však zní, že poměr 
pohlaví je zcela v pořádku. Hloubková analýza statistických údajů ze sčítání lidu v roce 
2011 však ukázala velký nesoulad v poměru pohlaví v některých rodinách imigrantů.

independent.co.uk

Norsko: Zpřísnění potratového zákona
Norsko plánuje zpřísnit svoji potratovou legislativu. Některým ženám byly provedeny po-
traty ze sociálních důvodů ve 22. a 23. týdnu těhotenství (za hranicí viability). Případy 
vyšly najevo poté, co porodní asistentky v univerzitní nemocnici v Oslo upozornily vedení 
na potrat zdravého dítěte v šestém měsíci těhotenství. Nemocniční personál si také stě-
žoval, že musí provádět pozdní potraty a zároveň asistovat u předčasných porodů. Státní 
tajemnice norského ministerstva zdravotnictví Anne Grethe Erlandsen prohlásila, že bude 
představen nový návrh zákona, který bude rozeslán ke konzultacím. Současný norský 
potratový zákon je velmi vágní.

thelocal.no

Lichtenštejnsko stále chrání lidský život
Lichtenštejnský parlament odmítl počátkem prosince návrh zákona na beztrestnost po-
tratů provedených v zahraničí. Ačkoliv má vládní koalice podle svého programu v plánu 
„dekriminalizaci potratů“, většina poslanců s návrhem svých šesti kolegů nesouhlasila. 
Lichtenštejnsko povoluje potraty pouze v několika málo případech, jinak hrozí ženě až 
roční vězení. V roce 2011 byla nejprve parlamentem a následně i referendem odmítnuta 
iniciativa s názvem „Pomoc místo trestu“, která měla za cíl uzákonit beztrestnost potratů 
do 12. týdne těhotenství. Velkou roli sehrál lichtenštejnský korunní princ Alois, který jasně 
řekl, že takový zákon nepodepíše. Knížecí dům se prostřednictvím jeho manželky Sophie 
podílí na pomoci těhotným ženám prostřednictvím poradenské organizace schwanger.li, 
která působí v Lichtenštejnsku a příhraničních oblastech Rakouska a Švýcarska.

nzz.ch

EU: Privilegia pro homosexuální chování
Evropský parlament schválil zprávu „Plán proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální 
orientace a genderové identity“. Zavádí privilegia pro homosexuály a podobné skupiny lidí 
(LGBTIQ). Představuje reálné riziko nátlaku na celou společnost, včetně ohrožení svobody 
projevu. Dotýká se všech veřejných strategických oblastí a porušuje princip subsidiarity 
např. v otázkách veřejného zdraví, vzdělávání či zaměstnání. Schválená zpráva bude prav-
děpodobně využívána k politickému nátlaku, i když je právně nezávazná.

prolife.cz

Zprávy
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Pochod pro život ve Španělsku
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Anne Grethe Erlandsen

Alois a Sophie von und zu Liechtenstein s dětmi
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Plné znění zpráv, další zprávy a infor-
mace najdete na stránkách prolife.cz, 
kde je možné objednat jejich pravidel-
né zasílání e-mailem. Rychlé a aktuální 
informace jsou zveřejňovány na adrese 
facebook.com/HnutiProzivotCR.

Zprávy

Belgie: Parlament schválil eutanazii dětí
Dolní komora belgického parlamentu schválila eutanazii dětí. Chybí jen podpis krále Fi-
lipa, aby zákon vešel v platnost. Role krále je pouze úřednická, z ústavy vyplývá jeho po-
vinnost podepsat každý schválený zákon. Přesto se desetitisíce Evropanů připojují k petici 
na webu CitizenGo a povzbuzují ho, aby tento nejděsivější zákon o eutanazii na světě 
nepodepsal. Od roku 2002 je v platnosti zákon o eutanazii pro dospělé a počet žádostí 
je stále větší. Každý měsíc žádá o eutanazii 90 lidí, nejčastěji muži ve věku 60 – 75 let. Eu-
tanazie by měla být nyní praktikována na všech dětech, které s ní souhlasí a za souhlasu 
jejich rodičů, kromě případů psychiatrických onemocnění. Další podmínkou je, že půjde 
o děti vážně a nevyléčitelně nemocné, které mají podle všech předpokladů brzy zemřít.

prolife.cz, res.claritatis.cz

USA: Schválen zákaz financování potratů z daní poplatníků
Americká Sněmovna reprezentantů schválila zákon, který zakazuje financování potratů 
z daní poplatníků. Mezi nejdůležitější patří zákaz federálního financování potratů kro-
mě případu ohrožení života matky, znásilnění a incestu. Rovněž zakazuje např. federální 
financování zdravotních plánů, které zahrnují úhradu potratů na žádost. Zlepší se také 
podmínky pro zdravotníky v oblasti výhrady svědomí. Zákonodárci uvítali hlasování, které 
ve výsledku zachrání odhadem každý rok stovky tisíc životů.

lifesitenews.com

Francie: Ještě větší liberalizace potratů navzdory protestům
Francouzští zákonodárci schválili kontroverzní část zákona o tzv. genderové rovnosti, 
která ještě více liberalizuje potraty. Ženy by již nemusely dokazovat, že jsou v úzkosti, 
a snaha zabránit ženě v přístupu do míst, kde dostane informace o možném provedení 
potratu, bude kvalifikována jako trestný čin. Zákon musí ještě posoudit senát. Francie 
registruje okolo 220 tisíc potratů ročně. Výdaje na provedení potratu jsou nyní hrazeny 
z veřejného pojištění. Dva dny před hlasováním se v Paříži na pochodu pro život shro-
máždilo na 40 tisíc lidí. Neústupnost vlády působí napětí a rozvrat v celé společnosti.

huffingtonpost.com, France24.com, enmarchepourlavie.fr

Slovensko: Poslanci usilovali o zákaz chemických potratů
Slovenský parlament v prosinci zamítl návrh zákona poslanců strany Obyčajní ľudia a ne-
závislých osobností, který by zakázal provádění chemických potratů. V důvodové zprávě 
navrhovatelé uváděli: „Cieľom predloženého návrhu zákona je jednoznačne zakázať vyko-
návanie chemických potratov prostredníctvom liekov alebo liečiv, ktoré by mohli spôsobiť 
umelé prerušenie tehotenstva u ženy.“

nrsr.sk

Slovensko: Biskupové povzbuzují k ochraně života a rodiny
V uplynulých měsících vydali slovenští biskupové několik dokumentů k ochraně lidského 
života a rodiny. V adventu povzbudili věřící, aby chránili a zvelebovali své rodiny a věno-
vali svou pozornost pokusům uzákonit homosexuální svazky, genderové ideologii a dalším 
projevům kultury smrti. Předchozí pastýřský list vyzýval k účasti na Národním pochodu pro 
život v Košicích. Biskupové vydali rovněž své stanovisko k prodeji hormonální antikoncepce 
a jiných přípravků zaměřených proti lidskému životu, kde se mj. uvádí: „Predajom alebo vý-
dajom takýchto farmaceutických prostriedkov farmaceut priamo spolupracuje na závažnom 
morálnom zle a nesie za to aj vlastnú morálnu zodpovednosť. Túto nemôže jednoducho 
presunúť na používateľa alebo na kupujúceho, či na predpisujúceho lekára. Preto má far-
maceut – kresťan vo svedomí povinnosť odmietnuť výdaj alebo predaj týchto prípravkov.“

prolife.cz

Švédsko: Diskriminace za nesouhlas s potraty
Nemocnice v Eksjö odmítla zaměstnat porodní asistentku Ellinoru Grimmarkovou kvůli 
jejímu „špatnému postoji“ k potratům. Poté, co sdělila, že se nebude podílet na vykoná-
vání potratů z náboženských důvodů, nemocnice ji odmítla zaměstnat. Nemocnice se 
hájí, že nemůže zaměstnat někoho, kdo není schopen plnit všechny úkoly. Právníci hájící 
Grimmarkovou argumentují, že prvotním úkolem porodních asistentek je přivádění dětí 
na svět, ne provádět potraty. Dále zdůrazňují, že potrat nemůže být srovnáván s jinými 
operacemi, jako např. odstranění slepého střeva.

sverigesradio.se, LifeSiteNews.com
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Národní pochod pro život 2014, Washington D.C.

Král Filip Belgický s chotí
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Poslanec Richard Vašečka, jeden z předkladatelů slovenského 
zákona zakazujícího chemické potraty, s manželkou a dětmi
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Globální sexuální revoluce

Hledíme-li střízlivě na stav naší společnos-
ti, na rozbité rodiny, osamělé matky a otce 
a jejich děti, zdá se, že štěstí se od nového 
druhu svobody zděšeně odvrací. Hledají se 
příčiny, ale příčina nejdůležitější se tabui-
zuje: deregulace sexuálních norem, která 
vede k sexualizaci společnosti. Protože 
tyto normy patří takříkajíc k „provoznímu 
systému“ společnosti, jsou sexuální nor-
my v každé společnosti chráněny sociál-
ními a právními sankcemi. Zatímco dosud 
byla měřítkem monogamie, dnes jsou jím 
tolerantní normy hédonismu a sexuální 
promiskuity, jejichž prosazení se vynucuje 
sociálně i zákonem pod nálepkou rovnosti 
a antidiskriminace.

Popisuji globální sexuální revoluci, která 
je schopná rozbít tradiční hodnotové sys-
témy všech kultur a náboženství; totalitní 
snahy, vyplývající z programového doku-
mentu Jakartské principy; mor pornografie 
a homosexuální hnutí jako aktivní hnací 
sílu této revoluce; zkoumám křesťanský po-

stoj k homosexualitě; odhaluji, že povinná 
školní sexuální pedagogika aktivně uvádí 
děti a mladistvé do hédonistické sexuality; 
poukazuji na to, že se sexuální revoluce 
realizuje politicky útokem na základní de-
mokratické svobody, který je namířen pře-
devším proti křesťanům. To vše vyúsťuje do 
vlastní naléhavé prosby této knihy: Varovat 
před novou totalitou, která ve jménu svo-
body ničí svobodu.

Gabriele Kuby: Globální sexuální revoluce

Nový měkčí totalitarismus?
Neexistuje žádný státní vládní systém, kte-
rý by zjevně usiloval o světovou nadvládu, 
ale existují globální seskupení, která sledují 
společné cíle.

 Zdá se, že neexistuje státní ideologie, 
jejíž platnost je vynucená státem, ale to je 
jen klam. Nová genderová ideologie je totiž 
pevně etablována ve společnosti ve všech 

úrovních, v politice i na univerzitách, a pra-
cuje ve skrytosti. 

Existuje sice demokratické zřízení, ale 
existují i nekontrolovatelné mocnosti, kte-
ré vládnou voličům i voleným politikům: 
média a finanční oligarchie. 

Nemáme jednotnou stranu, ale stále 
větší část populace získává pocit, že už 
není zastupována vládnoucími stranami, 
což se projevuje znechucením z politiky 
a soustavným poklesem účasti ve volbách.

Nemáme systém tajných služeb a po-
licie, který by vykonával teror, ale díky di-
gitálnímu ukládání dat se stáváme lidmi 
z průhledného skla, kteří už nemají ani 
kousek soukromí, což vytváří předpoklady 
pro úplně nové formy totalitního dohledu 
a kontroly.

Neexistuje žádné fanatické masové hnu-
tí zmanipulované svým vůdcem, ale existují 
atomizované, vykořeněné masy, které jsou 
zatím udržovány v klidu prostřednictvím 
státem přerozdělovaných dávek; potenciál 

Globální sexuální revoluce
Zničení svobody ve jménu svobody

Eugène Delacroix: Svoboda vedoucí lid na barikády, neboli Marianna
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jejich radikalizace se za hospodářské nou-
ze stane nevypočitatelným. 

Totalitarismus převlékl svůj háv, dnes vy-
stupuje v rouchu svobody, tolerance, spra-
vedlnosti, rovnosti, antidiskriminace a plu-
rality, což jsou jen ideologické náhražky, 
které se při pozornějším pohledu ukážou 
jako amputované a pervertované pojmy. 

Kdo dnes v politickém, akademickém, 
mediálním a dokonce i v církevním prostře-
dí uvádí důvody pro to, že sexuální akt pat-
ří výlučně do manželství muže a ženy a má 
být otevřen početí dětí, kdo vědecky disku-
tuje o otázce vzniku, rizicích a následcích 
neheterosexuálního chování nebo se do-
konce staví proti strategiím sexuální dere-
gulace, riskuje, že bude vyloučen z veřejné 
debaty, že bude stigmatizován nadávkami, 
že ztratí postavení v zaměstnání, že bude 
šikanován a diskriminován. Kriminalizace 
novými trestnými činy jako „homofobie“ 
a „štvavý útok“ a antidiskriminačními záko-
ny je v některých zemích už realitou a glo-
bálně postupuje vpřed.

Dělící čára mezi obhajováním svobody 
a jejím zrazováním spočívá v ochotě zapla-
tit dnes cenu za to, že člověk nevyje s vlky.

T. Roosevelt si napsal na svou zástavu: 
„Jednoho dne poznáme, že nejvyšší povin-
ností, nevyhnutelnou povinností dobrých 
občanů, je to, aby zanechali svou krev ná-
sledujícím generacím; a nemůžeme připus-
tit, aby se dovolila reprodukce občanům 
nevhodného typu. Velký problém civilizace 
spočívá v tom, že má zajistit relativní pří-
růstek cenných, nikoliv méněcenných nebo 
dokonce škodlivých prvků v populaci (…) 

Kriminálníci by měli být sterilizováni, méně 
nadaným by se mělo zakázat přivádět na 
svět potomstvo (…) Měli bychom zajistit, 
aby děti měli především vhodní lidé.“ 

Genderová teorie Judith Butlerové 
Hlavní ideoložkou genderové teorie je Ju-
dith Butlerová (1954), lesba. Butlerová 
pociťuje nespokojenost s uspořádání spo-
lečnosti v závislosti na pohlaví. Ptá se: „Jak 
je možné co nejlépe narušit sexuální kate-
gorii, která podporuje hierarchii pohlaví 
a nucenou heterosexualitu?“

Pro účely subverze zaměřené na sou-
časné uspořádání společnosti v závislosti 
na pohlaví vyvinula tato filosofka kompli-
kovanou teorii, která má – zabalená do 
umělého filosofického jazyka – destabili-
zovat základy lidského řádu „subverzivním 
zmatením a zvýšením počtu pohlavních 
identit.“ Kdyby vyslovila své názory jed-
noduchými slovy, každý by poznal, že se 
dostala mimo realitu. Protože však své de-
struktivní úvahy halí do vysoce filosofické, 
těžce srozumitelné terminologie, čtenáři 
a posluchači se uctivě klanějí. 

Stručně a jasně: Muži a ženy vůbec ne-
existují. Pohlaví je fantazie, něco, v co věří-
me, protože se nám to tak často opakuje. 
Rod není vázán na biologické pohlaví. Bio-
logické pohlaví nehraje vůbec žádnou roli, 
vzniká jen z toho důvodu, že je utvářeno 
jazykem a lidé věří tomu, co neustále slyší. 
Identita je podle Butlerové volně pohyblivá 
a flexibilní, neexistuje mužská nebo ženská 
bytost, ale jen určitá performance, neboli 
chování, které se může kdykoliv změnit. 

Pokud pohlaví vůbec neexistuje, mají 
feministky problém, vždyť přece bojují za 
nadvládu ženy nad mužem. Buď chtějí roz-
šířit moc ženy na úkor muže, nebo chtějí 
odstranit polaritu pohlaví úplně a přene-
chat ji svobodné volbě jednotlivce. Butle-
rová si je tohoto problému vědoma a kla-
de otázku: „Jaká nová podoba politiky se 
rýsuje, až diskuse o feministické politice 
přestane být omezována identitou jako 
společným základem? Může se feminismus 
obejít bez kategorie žena/ženy?“

Totalitní Jakartské principy
Jakartské principy jsou podrobným návo-
dem ke globálnímu prosazení genderové 
ideologie, tj. svobodné volby pohlaví, se-
xuální orientace a identity.

To, jaké má člověk pohlaví, má tedy být 
otázkou samovolného, subjektivního roz-
hodnutí.

Potlačování nekonformní informace
Lobby LGBTI1) hodnotí vědecký výzkum 
příčin homosexuality a nabídku terapeu-

1) LGBTI je běžná zkratka v mezinárodních doku-
mentech složená z iniciál slov lesba, gay, bisexuální, 
transsexuální, intersexuální osoby.

Gabriele Kuby se narodila v roce 1944, 
vystudovala sociologii a žije v Bavorsku. 
Je spisovatelka, překladatelka, publicist-
ka a lektorka. Často je hostem konferencí 
a talk-show, v nichž poukazuje na slepou 
uličku, do které se dostává moderní spo-
lečnost a hledá východisko z ní v opětov-
ném návratu ke křesťanským hodnotám.

Myšlenky ze své knihy Globální sexuální 
revoluce – ztráta svobody ve jménu svo-
body přijede prezentovat do České repub-
liky na přelomu dubna a března 2014.

Přehled přednášek

31. 3. Praha
 Emauzský klášter, Vyšehradská 49
1. 4. Brno
 Biskupské gymnázium, Barvičova 85
2. 4. Olomouc
 Arcibiskupství, Wurmova 9
3. 4. Ostrava
 Biskupství, Kostelní náměstí 1
4. 4. Hradec Králové
 Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32

Přednášky začínají vždy v 17 hodin. Po je-
jich skončení bude do 19 hodin příležitost 
k diskusi s paní Kuby. Nové české vydání 
publikace bude možné zakoupit na místě.

Globální sexuální revoluce

Objednávky publikace:
Kartuziánské vydavatelství, Kartouzská 6, 612 00 Brno
tel: 603 247 540, http://kartuzian.cz

Totalitarismus dnes 
vystupuje v rouchu 
svobody, tolerance, 
rovnosti a plurality.
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Globální sexuální revoluce

tické pomoci při sexuálních sklonech, jimiž 
daná osoba trpí, jako „diskriminaci“ a snaží 
se je potlačovat, dokonce i tehdy, pokud 
by dotyčná osoba sama chtěla takovou po-
moc přijmout.

Lobby požaduje: Státy musí zajistit, aby 
sexuální orientace nebo genderové identity 
nebyly v rámci lékařských nebo psycholo-
gických vyšetření či konzultací považovány 
ani explicitně, ani implicitně za onemocně-
ní, která by se měla léčit, vyléčit nebo po-
tlačit. Příčiny homosexuality se nesmí vě-
decky zkoumat, podávání informací o změ-
nitelnosti sexuálních sklonů se má potlačit.

V Kalifornii byl roku 2012 předložen 
návrh zákona, kterým se měla zakázat te-
rapie a nabídky duchovní péče pro lidi 
s nechtěnou homosexualitou. To není jen 
protiústavní okleštění vědecké svobody, ale 
i okleštění svobody informace a svobody 
léčby pro osoby, které pro svou nehetero-
genní orientaci trpí.

Jakartské principy byly formulovány vliv-
nými jednotlivci a vlivné osoby a nevládní 
organizace uskutečňují jejich globální pro-
sazování v institucích OSN a EU a s jejich 
pomocí. V každé zemi existuje malá men-
šina neheterosexuálně orientovaných lidí, 
kterým se nabízí životní perspektiva: dostá-
vají peníze, vzdělání, práci, mohou získat 

vliv a moc v mezinárodní síti globální sexu-
ální revoluce. 

EU a nový genderový (rodový) člověk
Strategická agenda EU se zaměřuje na 
novou představu o člověku, která otřásá 
samotnými základy dosavadního sociální-
ho pořádku. Této oblasti se týkají všechna 
rozhodnutí EU spojená s gender mainstre-
amingem, sexuální orientací, genderovou 
identitou, sexuální mnohotvárností, antidi-
skriminací, homofobií, homomanželstvím. 
Všechny tyto pojmy jsou nové a označují 
novou etiku v oblasti sexuálních forem 
a sexuality a – jako další důsledek – nový 
právní a společenský řád.

Od té doby začal všude propukat boj 
o přijetí kritéria „sexuální orientace“ do 
ústav členských států – podporovaný ev-
ropskými institucemi s pomocí jejich znač-
ných finančních zdrojů.

Litevský parlament se usnesl na doplně-
ní zákona o ochraně mladistvých, v němž 
se staví proti „požadavku homosexuálních 
vztahů“ s odůvodněním, že „homosexuální, 
bisexuální a polygamní vztahy škodí fyzic-
kému a duševnímu zdraví mladistvých“.

Mládežníci LGBTI se obávají, že „takový 
zákon by mohl ve škole roznítit stereotypy 
a předsudky vůči lesbickým, homosexuál-

ním a bisexuálním lidem... My mladí lidé 
Evropy jsme přesvědčeni, že je třeba pod-
niknout další kroky k eliminování diskrimi-
nace z jakýchkoliv důvodů včetně sexuální 
orientace …“

EU zaútočila proti vybočení malého 
litevského státu z gender mainstreamu. 
Evropský parlament schválil dvě rezoluce, 
jimiž torpédoval demokratické rozhodnutí 
parlamentu Litvy, členského státu EU. Do-
sáhl změny, ne však úplného stažení záko-
na, který byl schválen parlamentem. EU ni-
jak nerespektuje právo na sebeurčení člen-
ského státu ve věcech manželství a rodiny.

Evropský parlament 
a Rada Evropy v kurzu LGBTI
Evropský parlament a Rada Evropy pra-
videlně schvalují rezoluce a zákony, které 
jsou zaměřeny na prosazení nové etiky 
v oblasti sexuality a rodiny. Magické zaklí-
nadlo, které vždy zaručuje solidní většinu, 
je „homofobie“. Každý, kdo hlasuje proti, 
je homofob, rasista, sexista a obecně je ne-
přítelem lidských práv.

z publikace Gabriele Kuby „Globální sexuální 

revoluce“ vybrala a přeložila Alena Povolná

Nabídka materiálů

E-mail, telefon

Adresa

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.

Počet

K004 Ach, ten Sokrates... – dialog Sokrata s gynekologem, 
filosofem a psychologem o umělých potratech

K003 Když rozkvete rumiště – životopis Nancy Hamiltono-
vé, postiženého děvčátka, jehož život byl obohacením 
pro celou společnost

L004 Nesoudíme. Pomáháme – nabídka pomoci ženám nuce-
ným 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 sta-
rostříbra vhodné k připnutí na oděv.

F001 Němý výkřik – bývalý ředitel potratové kliniky dr. Ber-
nard Nathanson vysvětluje průběh umělého potratu

F003 Svoboda volby – dokument ukazující bez jakýchkoliv 
tabu výkon umělého potratu

F005 Kultura života – Otázky bioetiky – osm filmů na dvou 
DVD: původ bioetiky, potrat dnes, umělé oplodnění, 
kmenové buňky, prevence AIDS, legalizace eutanazie, 
paliativní medicína, bioetika a komunikace

APZ5 Plakát Pochod pro život – formát A5

APZ4 Plakát Pochod pro život – formát A4

Jméno a příjmení

V loňském roce přišlo o život dalších 23 tisíc dětí.
Možná jen jejich maminkám nikdo neřekl, že na potrat jít nemusí.

Jsme kreativní. Jsme pro život.

pochod pro zivot.cz

29. března 2014 v Praze 
Zahájení pochodu ve 14:15 na Mariánském náměstí

Pochod pro život
Dítě – to nejdražší, co jsme dostali. 

Foto: fotop
ortal.sk

Doprovodný program:

  9.00 diskusní panel s osobnostmi veřejného života (Dominikánský klášter, Jilská 7a)

12.30 Pontifikální mše svatá u sv. Jiljí – kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský
 Liturgie v řeckokatolické katedrále sv. Klimenta – apoštolský exarcha Ladislav Hučko
 Mše svatá pro cizojazyčné účastníky u Pražského Jezulátka

plakat-pochod.indd   1 14.2.2014   12:40:27

Pomozte nám propagovat  
letošní Pochod pro život. 

Ne každý přijde, ale každý 
by měl vědět, proč se tato 
akce koná.
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Rozhovor s Martinem Dejdarem

V dobách starého Řecka byla komedie ná-
strojem jak burcovat společnost, ukazovat 
pravdu o praktikách vládců, aby mohlo 
dojít k nápravě. Nezměnilo se dnes poslá-
ní komedie v pravý opak — nástroj k poba-
vení, odvádějící masy lidí od reality?
Ano i ne. Ale pokud to tak je, nelze se di-
vit. Lidé se potřebují uvolnit, oddechnout 
si, vypnout, pobavit se. Lidé ze sebe ten 
přetlak nějak dostat musí. A tak se prostě 
chtějí „jenom“ bavit. Můžeme jim to mít za 
zlé?

Za svoje vyjádření ohledně kandidatury 
Miloše Zemana na prezidenta jste si vy-
sloužil odsuzování a vyhrožování: „Skon-
čili jsme s ním!“ Jak to vypadá u nás se 

svobodou slova? Proč vzbuzuje jiný názor 
tolik agresivity?
Protože jsme nedorostli k té správné de-
mokracii. Málokdo pochopil, co to vlastně 
je. Že právo na vlastní názor a jeho vyjá-
dření patří mezi základní lidské svobody. 
Tato země stále není svobodná a dlouho 
nebude. Pořád se zde bude uměle vytvářet 
ovzduší strachu, hrůzy, násilí, zločinnosti. 
V takové situaci se lidé nejsnáze ovládají.  
U nás vládne anarchie slova, nikoliv svo-
boda. Každý může říct o komkoliv cokoliv, 
aniž by se bál, že za lži, výmysly, úmyslné 
urážky a osočování, může být potrestán. 
To přece není svoboda, to je anarchie. 
Ale když řeknete vlastní názor, musíte mít 
strach, aby vás neukamenovali.

Celá společnost je zbulvarizována 
a lidé nedostávají pozitivní informace. Nic 
dobrého se jim nepředkládá. A tak záko-
nitě musí mít pocit, že je všechno marné. 
Ale denně se děje stonásobně víc dobrých 
věcí než špatných. Ale nikdo o nich nepí-
še, nemluví, neupozorňuje, netočí repor-
táže. „Dobro“ totiž neprodává! Strach, 
hrůza a hnus, to je byznys. A je to jen na 
nás, co chceme slyšet, co chceme číst, na 
co se chceme dívat.

Ve Francii vláda zakázala vystupování ko-
mika Dieudonného. Norský komik Harald 
Eia naopak dokázal vtipně ukázat absur-
ditu gender ideologie ničící jednu zemi za 
druhou. Myslíte, že i u nás najdou uměl-

„Tyhle kecy nebudu poslouchat, lezu ven!“
Martin Dejdar, známý český herec a moderátor, podpořil projekt Hnutí Pro život ČR 

„Nesoudíme. Pomáháme“. S manželkou Danielou má dvě děti: Sáru (9) a Matěje (15). 

Letní shakespearovské slavnosti – Martin Dejdar (Jacques)
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Rozhovor s Martinem Dejdarem

ci odvahu a cesty říkat pravdu o historii 
i současnosti?
Nenajdou, protože neexistuje nezávislé 
médium a všichni se pořád bojí. Nikdo 
si nechce zavřít dveře. Nikdo nechce ris-
kovat, že s tím, že se do někoho naveze, 
skončí. Jsme rozkastovaná společnost. 
Příznivci těchto jsou tolerováni, kdo straní 
tamtěm, je v klatbě. Občas se objeví nějaká 
písnička, nějaký bonmot, nějaká narážka. 
To jen proto, aby to navenek vypadalo, že 
tady tu svobodu máme. Ale už ani vtipy ne-
kolují mezi lidmi tak, jak bychom čekali ve 
svobodné společnosti. Je to tím, že prostě 
svobodná není.

Ústavní soud u nás rozhodl, že rodiče mu-
sí strpět „sexuální výchovu“ svých dětí. 
Třeba 13tiletí žáci Cyrilometodějské cír-
kevní ZŠ Brno byli v listopadu dovedeni 
na homosexuální filmový festival. Jak to 
řešíte u svých dětí?
Bavím se s nimi o této tematice způsobem 
odpovídajícím jejich věku a chápání. Mys-
lím, že homosexuální festival může být pro 
13tileté děti docela šok.

V Paříži v souvislosti se zaváděním homo-
sexuálních manželství a adopcí vyšlo za 
zachování normální rodiny do ulic přes 
1.5 milionů Francouzů. Co by se muselo 
stát, aby se Češi podobně probudili?
Já opravdu nevím. Ale jsem přesvědčen, že 
tohle určitě není téma, které by Čechy vy-
hnalo do ulic, nebo je probudilo. 

Jste jeden z mála umělců, kteří jsou ženatí 
s jednou ženou, mají děti a stabilní rodi-
nu. Jak se na vás kolegové dívají, nejste 
za „exota”?
Nepozoruji z řad kolegů, že by se na mě 
dívali nějak podivně. Tedy z důvodu, o kte-
rém mluvíte. Myslím, že to ani nijak neřeší. 
Možná je překvapí, když si tak občas říká-
me, jak dlouho už jsme s tím, nebo s tím. 
Ale vždycky skončíme u toho, že stejně 
nejdéle jsme společně s Petrem Vackem, 
protože spolu už na zájezdech spíme na 
jednom pokoji 31 let.

Herectví a modeling jsou poměrně ris-
kantní oblasti, aby člověk nepropadl alko-
holu, drogám, milostným pletkám, ... Jak 
to, že jste nepodlehl?
Já myslím, že to není ani nic divného, 
ani zvláštního. To je jenom proto, že lidé 
„z branže” jsou víc vidět a všichni si rádi 
počtou, co, kde, kdo, jak a s kým. Ale po-
kud se každý zamyslí, jak žijí lidé kolem 
něho, nebo jak se chová sám, jsme na tom 
všichni stejně. Kdo si troufne říct, ze mezi 
herci a umělci je daleko víc opilců, než 
mezi zedníky, lékaři nebo montéry?

Byly situace, kdy jste nějaké role odmítl?
Ano, byly. A ty důvody jsou různé. Buďto 
se vám nelíbí role, kterou vám nabídnou, 
nebo nemůžete dělat s někým ze štábu — 
režisérem, kameramanem, nebo se nemáte 
rád s nějakým hercem, nebo vám připadá 
scénář blbý, nebo prostě nemáte čas, a při-

tom byste to moc chtěl dělat. Tahle odmít-
nutí bývají nejbolestivější.

Máte dnes dvě děti, Matěje a Sáru. Co 
byste řekl své paní, kdybyste počali třetí 
dítě?
To opravdu nevím. Nedovedu si takovou 
situaci představit. To říkám zcela upřímně. 
Mít dítě je obrovský závazek na celý život. 
Zodpovědnost, radost, strach, zklamání... 
Spousta nečekaných situací. A také spousta 
peněz. Nevím, jestli bych to všechno mo-
mentálně zvládal. Ale určitě bych jí neřekl 
— co blbneš, žádnej problém, tak si to nech 
vzít!

Souhlasil jste s podporou projektu „Ne-
soudíme. Pomáháme“. Proč?
Protože soudit a odsuzovat je to nejjed-
nodušší a připadá mi, že i trochu české. 
Vždycky, i v těch nejtěžších situacích, kdy 
jste sami na dně, můžete pomoci druhému. 
A nemusí to být peníze. Mnohdy nevíte, co 
všechno může druhému pomoci. A to ne-
jsou kecy. Skutečně vím, o čem mluvím.

Napsal jste k projektu: „Někoho zabít není 
tak těžké... Těžší je s tím žít.“ Jak jste to 
myslel?
No, možná existují lidé, kteří nemají svědomí. 
Někdo by si možná řekl – těm závidím. Není 
jim ale co závidět. Svědomí je naše osobní 
zrcadlo. Náš zpovědník. Náš skutečný přítel, 
který říká převážně to, co nechceme slyšet — 
pravdu. A pravda nejen že je mnohdy nepří-
jemná, ale pravda hrozně bolí.

Viděl jste někdy, jak vypadá umělý potrat? 
Myslíte, že muži tuší, co jejich partnerky 
čeká?
Ne, neviděl. Ale byl jsem u porodu obou 
svých dětí. A přitom jsem do poslední chví-
le tvrdil, že nepůjdu a že chlap k porodu 
nepatří. U dcery jsem byl u porodu, přesto-
že šlo o císařský řez. Vždycky budu rád, že 
jsem to udělal. V obou případech. Doporu-
čuji, ať si to chlapi jdou vyzkoušet alespoň 
svou přítomností. Osobní vlastní zkušenos-
ti jsou stejně nepřenosné a nesdělitelné.

Pamatujete si, jak jste zareagoval, když 
vám paní řekla, že čekáte dítě?
Byl jsem opravdu šťastný.

Dabujete Bárta Simpsona. Co by řekl na 
to, kdyby jako miminko před narozením 
slyšel, jak Marge s Homerem diskutují, 
zda si ho nechají?
Já myslím, že by řekl: „Tyhle kecy nebudu 
poslouchat, lezu ven!“

Z filmu Bastardi 
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Ashley bylo 20 let a byla 
zamilovaná. Takže, když 

zjistila, že je těhotná, byla 
překvapená, ale spoléhala na 

slova svého milence. Ten, když 
na ni naléhal, aby se jejich 

vztah stal intimnější, řekl, že 
se o ni a o dítě postará, pokud 

by někdy otěhotněla. Byla 
zdrcena, když trval na tom, 

aby šla na potrat.

Byla vychována v křesťanské rodině od ro-
dičů, kteří ji podporovali. I když věděla, že 
budou rodiče zklamáni, až zjistí, že otěhot-
něla, věděla, že to se slíbenou podporou 
svého milence zvládne.

Dal jí peníze...
Ale když jí dal peníze na potrat a řekl, že 
se nebude moct uvolnit z práce, aby šel 
s ní, cítila, jako by ji polili studenou vodou. 
Přesvědčil ji, že dítě by nyní zhatilo její sen 
o studiu na zdravotnické škole a že její 
křesťanští rodiče by ji vyhodili a že nemá 
v úmyslu podporovat dítě, na které není 
připraven. Cítila, že nemá na vybranou. 
A tak šla na potratovou kliniku.

Bylo potvrzeno, že je v sedmém týdnu 
těhotenství, ale nenechali ji vidět dítě nebo 

slyšet tlukot jeho srdce. Dostala „potrato-
vou pilulku“ RU-486 a bedlivě ji sledovali, 
jak ji polyká.

Vyhrožování a strach
Okamžitě toho litovala a věděla, že to od-
poruje všemu, v co kdy věřila. Nechtěla 
potrat, chtěla jen lásku a porozumění. Ze-
ptala se potratáře, co může dělat, když si 
to rozmyslela. Bylo jí řečeno, že v případě, 
že by nedokončila proces a nevzala si práš-
ky na vyvolání potratu, že její dítě stejně 
umře, a pokud ne, narodí se deformované 
nebo mentálně postižené.

Podpora a pomoc
Ashley byla zdrcená a chtěla pomoc. Při-
znala své matce, co se stalo a co udělala. 

Ashley a její naprosto zdravá dcera Kaylie

Podařilo se mi zastavit působení 
přípravku RU–486
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Ale ta místo toho, aby Ashley odmítla, ji 
objala a nabídla podporu, jak jen to milu-
jící matka umí. Zavolaly místní krizové tě-
hotenské centrum, které pak zavolalo mě. 
Když jsem přebíral telefonát, vůbec jsem 
netušil, co mám dělat, ale řekl jsem jim, 
aby ji za mnou poslali, že si popovídáme.

Bože, co mám dělat?
Přišla celá zdrcená. Bylo to asi 36 hodin 
poté, co si vzala potratovou pilulku a byla 
rozhodnuta udělat cokoliv, jen aby to moh-
la zvrátit a zachránit své dítě. 

Utěšoval jsem ji a pak se omluvil a šel 
do své ordinace. Modlil jsem se: „Bože, co 
mám dělat?“ Tohle není něco, co učí na 
lékařské fakultě nebo na školení. Ve sku-
tečnosti jsme se učili, že jakýkoliv problém 
v prvním trimestru je v podstatě neléčitelný 
a není možné dítě zachránit a máme pone-
chat věci přirozenému vývoji. Ale toto není 
přirozený vývoj a já měl takový pocit, že by 
se něco dalo dělat.

Placenta vyhladoví a dítě zemře
Začal jsem listovat několika učebnicemi 
a přemýšlet o tom, jak RU-486 funguje. 
Nahrazuje progesteron. Přiměje tělo, aby 
si myslelo, že je progesteronem, vyplní re-
ceptor progesteronu klíčem, který nespustí 
proces. Jedná se o velmi účinný blokátor 
a neexistuje žádná známá protilátka. Cévy 
placenty působí stejně, jako když má mat-
ka menstruační cyklus. Placenta vyhladoví, 
odloučí se spolu s dítětem a způsobí tak 
potrat.

Bůh vložil do mé mysli vzpomínky na 
můj výzkum týkající se biologie receptorů 
základních proteinů. Pokud bychom moh-
li zaplavit systém Ashley progesteronem  
s „dobrými“ klíči, měli bychom být schop-
ni vyzrát nad RU-486 a vyplnit receptory 
fungujícími klíči, které budou podporovat 
život dítěte, tak jak to Bůh zamýšlel.

Doplnění chybějícího progesteronu
Progesteron jsme v naší ordinaci měli, 
používali jsme ho na léčbu neplodnosti. 
Řekl jsem Ashley a její matce o svém plánu 
a také ji informoval o rizicích. Ještě nikdy 

to nebylo uskutečněno a já pochyboval, že 
to bude fungovat. Může krvácet, dítě může 
zemřít a pak bude muset proběhnout po-
rod. Nebo se může stát ještě něco horšího. 
Ji však rizika nezajímala. Byla připravena 
udělat cokoliv, jen aby zachránila život své-
ho dítěte. Dal jsem jí injekci s 200 mg pro-
gesteronu. Bylo to v pátek. Řekl jsem jí, aby 
přišla v pondělí.

S každým týdnem rostla naděje
O víkendu začala krvácet a tak šla na poho-
tovost. Chvála Bohu našli srdeční tep dítěte 
a Ashley se poštěstilo vidět své dítě! Byla 
tak vděčná a cítila, že i v případě, že by dítě 
zemřelo, udělala, co mohla. Byla tak vděč-
ná, že mohla vidět tlukot srdce. A tak šla 
domů a naštěstí se krvácení zastavilo.

Vrátila se do naší ordinace a dvakrát 
týdně dostávala injekci progesteronu. 
S každým týdnem, který uběhl, jsme se stá-
vali stále více opatrně optimističtí. Ashley 
šla nervózně na svůj 17ti týdenní ultrazvuk, 
ale místo aby se objevilo dítě se třemi ra-
meny nebo s jinými velkými deformacemi, 
její dítě vypadalo úplně normálně!

Přesně na čas porodila 
zdravou holčičku
Týden po týdnu jsme sledovali průběh tě-
hotenství a ve 28. týdnu už progesteron 
nepotřebovala a zvládala to sama. Přes-
ně na čas po celém těhotenském období 
Ashley porodila krásnou holčičku Kaylie! 
Zdravou a plnou života! Placentu, která 
byla napadena RU-486, patolog označil za 
zcela normální.

Od té doby vídávám Kaylie v mé ordi-
naci a mám to štěstí sledovat, jak roste do 
veselé a odvážné holčičky. Nyní je Kaylie 
šest let, chodí do první třídy.

Proti ženám a dětem
A vzpomínáte si na všechny ty hrozné věci, 
které Ashley slibovali, když si své dítě po-
nechá? Ashley byla zahrnuta láskou a pod-
porou svých milujících rodičů, kteří ji ne-
vyhodili. Namísto toho jí pomohli dokončit 
školu. 

Ashley je nyní respirační terapeutkou 
a zachraňuje životy malých dětí ve velké 
dětské nemocnici. Koupila si byt, přestě-
hovala se a chodí opět do školy, aby získala 
diplom ošetřovatelky.

Bůh není pouze dobrý, On je úžasný 
a vždy mě zaskočí hojnost Jeho milosrden-
ství a milosti!

Dr. Matt Harrison

LifeSiteNews.com

překlad Bc. Alice Šimerová

Ashley byla připravena 
udělat cokoliv, jen aby 
zachránila život svého 

dítěte. Dal jsem jí injekci 
s 200 mg progesteronu. 

Naše dcera se narodila před více než dva-
ceti lety jako neplánované čtvrté dítě. Její 
příchod nás zaskočil. Nedostávalo se času, 
místa i financí. Abychom všechno zvládli, 
museli jsme hodně přidat. Rodiče, kteří 
nám zpočátku pomáhali, stárli a byli další-
mi, kdo potřeboval náš čas a energii. Více 
práce, méně času, skromnější dovolené, 
nevyspání, únava, nenálady... 

Přesto to všechno stálo za to. Před lety 
moje dcera přinesla ze školky obrázek – 
šest sněhuláků. Velký táta, menší máma 
a čtyři sněhuláčata. Obrázek vyzařoval po-
hodu a pospolitost. Sněhuláci byli namalo-
váni zmizíkem, nejprve nebyli vidět. Teprve 
v okamžiku, kdy se stránka přetřela inkous-
tem, povstaly figury na obraze. Tak nějak 
vidím i lidi v Božím plánu. Teprve když člo-
věk dodá svůj inkoust – své ano životu, sta-
ne se postava živým člověkem. Ale když na 
místo pustíme náš strach, obraz pokazíme. 
Když přistoupíme na plán Malíře – Autora, 
vytvoříme obrázek úplný a harmonický. 

Dnes jsme rodina se čtyřmi dospělými 
dětmi, zatím dvěma vnoučaty a také pra-
dědečkem. Tři děti vystudovaly vysokou 
školu, čtvrté studuje. Všichni máme práci. 
I já jsem vystudovala obor, který mě zajímal 
a zajímá. Všichni máme dobré přiměřené 
bydlení. Děti spolu dobře vycházejí. Času 
a peněz na velké koníčky mnoho nezbývá, 
ale i tak se podíváme do hor, k moři, do 
kina, do divadla, kam kdo pro nasycení du-
cha i těla potřebuje. 

Je to málo? Možná – jak pro koho. I přes 
obtíže je náš život dobrý a krásný. Život 
není náhoda. Na našem postoji záleží, zda 
dáme prostor tvořivé důvěře nebo ničivé-
mu strachu.

Marie

Její příchod  
nás zaskočil
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V současnosti třetina 
evropských států potrat na 

žádost stále zakazuje, tento 
počet se však zřejmě brzy 
zvýší. Příkladem může být 

španělský návrh zákona na 
ochranu nenarozeného dítěte 

a o právech těhotné ženy.

Návrh hojně medializovaného španělského 
zákona byl podepsán 20. prosince 2013. 
Zakazuje potraty na žádost a nahrazuje 
logiku jednostranného „práva“ na potrat 
ve prospěch vzájemné „ochrany života ne-
narozeného dítěte a práv těhotné ženy“, 
jak naznačuje samotný název zákona. Šo-
koval západní Evropu. Možná to byl úmysl 
prolomit tabu údajného posvátného práva 
a započít debatu. Španělský ministr spra-
vedlnosti Alberto Ruiz Gallardon naznaču-
je, že si je „jist, že tato iniciativa bude ná-
sledována parlamenty jiných evropských 
národů“1). Tato naděje není nerealistická, 
protože v několika předchozích letech více 
evropských a amerických států otevřelo 
diskusi o potratech a zpřísnilo svoji legis-
lativu. Tyto státy považují potrat spíše za 
sociální problém než za právo nebo svo-
bodu jednotlivce. Cílem těchto legislativ-
ních změn je všeobecně zkrácení doby, po 
kterou je potrat povolen, aby se tak více 
chránilo dítě a zamezilo se potratům z ba-
nálních důvodů.

Švýcarsko, Velká Británie, Norsko
Ve Švýcarsku2) bylo z veřejné iniciativy 
předloženo referendum, které požadova-
lo ukončení financování potratů na žádost 

1) „La loi espagnole sur l‘avortement va s‘étendre en 
Europe“, 7sur7.be, 27. 12. 2013.
2) Referendum „Financování potratů je osobní zále-
žitostí“

ze zdravotního pojištění. Referendum sice 
bylo 9. 2. 2014 zamítnuto, ale podpořila ho 
jedna třetina voličů. Ve Velké Británii parla-
ment pravidelně diskutuje o zkrácení doby, 
po kterou je potrat legální, a to za podpory 
současného ministerského předsedy.3) Zjis-
tilo se, že každý rok šedesát „plodů“ přežije 
pozdní potrat a tyto děti jsou buď pone-
chány bez péče, dokud nezemřou, nebo 
jsou lékařským personálem přímo zabity.4) 
Tuto skutečnost měl prozkoumat Výbor 
ministrů Rady Evropy.5) Norsko6), možná 
ve snaze vyhnout se podobné situaci, zve-
řejnilo v lednu 2014 záměr zakázat potraty 
po 22. týdnu těhotenství. To je podle Svě-
tové zdravotnické organizace hranice živo-
taschopnosti dítěte mimo dělohu.

Irsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, 
Maďarsko, Makedonie, Rusko
V roce 2013 legalizovalo potraty Irsko. 
Navzdory evropskému nátlaku však zů-
staly zachovány silné restrikce v přístupu 
k nim. Letos by se nejen Španělsko, ale 
i Litva mohla zařadit k Irsku, Polsku a dal-

3) The Guardian, „The abortion debate: the statis-
tics“, 8. 10. 2012.
4) Daily Mail, „66 babies in a year left to die after 
NHS abortions that go wrong“, 3. 2. 2008
5) Písemný dotaz č. 655 Výboru ministrů, 31. 1. 
2014, Doc. 13416: „Le drame des avortements tar-
difs“
6) Dagbladet.no, „Abort etter uke 22 blir forbudt“, 
2. 1. 2014

ším zemím, které více chrání lidský život 
před narozením. Litevský parlament7) má 
v úmyslu přijmout zákon podobný Polské-
mu. Zákon byl již schválen parlamentním 
výborem a má podporu napříč politickým 
spektrem. Lotyšský parlament se loni opět 
zabýval otázkou, zda zavést povinné po-
radenství před případným podstoupením 
potratu. V Polsku je často na pořadu dne 
otázka, zda ještě více omezit výjimky umož-
ňující provést potrat. V roce 2011 chybělo 
jen pět hlasů,  aby parlament schválil na-
prostý zákaz potratů.8) Ve stejném roce při-
jalo Maďarsko9) novou ústavu, která chrání 
lidský život od okamžiku početí a zasazu-
je se ve prospěch přijetí dítěte a adopce. 
Tím se dosáhlo snížení počtu potratů. 
Makedonie přijala  10. června 2013 nový 
zákon o ochraně života po 10. týdnu těho-
tenství.10) V Rusku byly ke konci sovětské-
ho režimu ročně prováděny čtyři miliony 
potratů. Z iniciativy ruské vlády se tento 
počet snížil na 1.3 miliony, což se sho-

7) „Lituanie: le Parlement va débattre de l‘interdic-
tion de l‘avortement“, LePoint.fr, 28. 5. 2013
8) http://www.astra.org.pl/repronews/83-polish-
-parliament-to-debate-two-draft-bills-regarding-acce-
ss-to-abortion-today.html
9) Corentin Léotard, „Une remise en cause du droit à 
l’avortement en Hongrie?“ HU-lala, 18. 4. 2011
10) Planning Familial, „Le droit à l‘avortement régre-
sse en Macédoine“, 12. 6. 2013; Le Courrier des Bal-
kans „Macédoine: le gouvernement s’attaque au droit 
à l’avortement“, 1. 6. 2013

Soumrak práva na potrat v Evropě
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duje s počtem porodů za rok.11) Od roku 
2011 přestal být potrat bezplatný a byly za-
vedeny podmínky zahrnující seznámení se 
s ultrazvukovým snímkem počatého dítěte, 
souhlas otce a čas na rozmyšlenou. 

Turecko, USA
Turecká vláda12) v květnu 2012 oznámila, 
že zkrátí dobu pro provedení potratu z de-
sátého na šestý nebo čtvrtý týden těhoten-
ství. Na základě evropského nátlaku však 
k tomuto kroku nedošlo. Tento trend je ješ-
tě zřetelnější v USA, kde pouze 12 % oby-
vatelstva se stále ještě domnívá, že potrat 
je morálně přijatelný.13) V letech 2010 až 
2013 přijaly americké státy 205 nových 
omezení potratů, což je více než v před-
chozích deseti letech.14) Je to nepřehlédnu-
telný obrat.

Evropské instituce
Tento trend je také patrný v evropských 
institucích, které až doposud odmítaly 
ustanovit evropské právo na potrat. Výbor 
ministrů Rady Evropy odmítl v  červen-
ci 2013 o takovém právu rozhodnout15) 
a Evropská komise pravidelně tvrdí, že tato 
otázka není v její kompetenci16). Evropský 
parlament odmítl 10. prosince 2013 usne-
sení, které mělo definovat potrat jako zá-
kladní právo17). Odsoudil také selektivní 
potraty a potratovou politiku, jaká je napří-
klad v Číně. Shromáždění18) a komisař pro 
lidská práva19) Rady Evropy tak učinili také.

Již 7. října 2010 schválilo Parlamentní 
shromáždění Rady Evropy usnesení20) dů-
razně potvrzující právo na výhradu svě-

11) Svetlana Smetanina, La Russie d’Aujourd’hui, 
„Les femmes russes, championnes de l’avortement“, 
29. 3. 2013.
12) „Turquie: une restriction de l‘avortement?“, Le 
Figaro, 30. 5. 2012.
13) Průzkum pro Huffington Post z června 2013.
14) Guttmacher Institute, „More State Abortion Re-
strictions Were Enacted in 2011–2013 Than in the 
Entire Previous Decade“, 2. 1. 2014; S. Klift, „Sta-
tes passed 205 abortion restrictions in three years. 
That’s totally unprecedented“, The Washington Post, 
3. 1. 2014
15) Odpověď Výboru ministrů Rady Evropy z 3. 7. 
2013  na Písemnou otázku č. 633: „Does the Euro-
pean Convention on Human Rights set out a right to 
abortion?”
16) Viz zejména prohlášení komisaře Johna Dalliho 
z 30. 4. 2012
17) Návrh usnesení a zpráva 2013/2040(INI) o „Se-
xuálním a reprodukčním zdraví a souvisejících prá-
vech“, 3. 12. 2013
18) PACE, Resolution 1829 (2011), „Prenatal sex se-
lection“, 3. 10. 2011
19) Komisař pro lidská práva, „Sex-selective aborti-
ons are discriminatory and should be banned“, 15. 
1. 2014
20) PACE, Resolution 1763 (2010), „The right to con-
scientious objection in lawful medical care“

domí, i když původní znění chtělo naopak 
výhradu svědomí omezit.

Evropský soud pro lidská práva vždy 
odmítal ustanovit právo na potrat, které 
by bylo legálně závazné pro členské státy, 
i přesto, že takových žádostí bylo nespočet. 
Soud uznává, že nenarozené dítě existuje, 
aniž by přitom bylo nutně subjektem práv, 
a že patří k „lidskému druhu“ a jako takové 
zasluhuje ochranu. Soud dodává, že pokud 
se státy rozhodnou legalizovat potrat, musí 
vzít v úvahu práva jednotlivých aktérů: 
ženy, dítěte a společnosti. Podobně uznává 
Soudní dvůr Evropské unie v Lucemburku, 
že vzhledem k respektu k lidské důstojnosti 
je lidské embryo hodno zákonné ochrany, 
jelikož je to stadium ve vývojovém procesu 
lidské bytosti.21)

Politicky a právně nezaručuje evropská 
legislativa právo na potrat. Nezaručuje ho 
ani mezinárodní právo. To garantuje jen 
právo na život každé lidské bytosti a na-
bádá státy, „aby se neuchylovaly v takové 
míře k potratu“22), kterému „je nutno, jak je 
to jen možné, se vyhnout“23).

Evropská občanská 
iniciativa „Jeden z nás“
Evropská občanská iniciativa „Jeden z nás“ 
je znamením, že tento trend se těší podpo-

21) CJEU, Brüstle v. Greenpeace V, C-34/10. 18. 10.  
2011
22) Programme of Action, § 8.25. Report of the In-
ternational Conference on Population and Develop-
ment, Cairo, 5-13 September 1994, United Nations, 
New York, 1995
23) PACE, Resolution 1607, 16. 4. 2008

ře občanské společnosti. Získala podporu 
dvou milionů lidí, což je počet, jakého do-
posud nebylo dosaženo. Skrze nástroj par-
ticipativní demokracii žádá, aby Evropská 
unie nefinancovala potraty a destruktivní 
pokusy na embryích. Komise a Evropský 
parlament budou o této žádosti rozhodo-
vat během několika příštích měsíců.

Tento kulturní vývoj je příčinou obrov-
ského konfliktu, protože je v rozporu s pře-
trvávající kulturou šedesátých let minulého 
století. V tomto kontextu je možno chápat 
úsilí francouzské vlády normalizovat potrat 
jako nedotknutelné právo. Aby toto „právo“ 
existovalo, musí být vnímáno jako „pravá 
svoboda“. To však znamená, že embryo 
a lidský plod mohou být považovány za 
bezvýznamné. Vývoj vědy a svědomí po-
malu, ale jistě vedou k lepšímu vzájemné-
mu pochopení a také uznání jejich lidství. 
„Právo na potrat“ se tak ocitá pod tlakem 
ze dvou silných důvodů: zkušenosti a teo-
rie. Ukázalo se, že liberální legislativa je ne-
vyhovující a věda potvrzuje, že lidský život 
začíná dávno před narozením.

Proč tento trend vzbuzuje takový od-
por? Možná proto, že odmítnutí potratu 
je pro společnost náročnější, než jeho ak-
ceptace, protože vyžaduje, abychom byli 
lidštější a zodpovědnější k uznání a přijetí 
života.

Grégor Puppinck, PhD

European Centre for Law and Justice
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Zpravidla se tímto poklesem ohánějí deale-
ři farmaceutického průmyslu a ideologové, 
aby obhájili masivní vnucování antikoncep-
ce. Ta však vede k sobectví a podněcuje 
strach z dítěte a to je pravou příčinou po-
tratů – nevyřčeného plánu „B“ pro případ 
selhání antikoncepce.

Dá se říci, že lidé vnímají potrat jako 
opravdové zlo, ale přesto jej mnoho žen 
podstupuje, protože jsou k němu přinuce-
ny partnery, rodiči, prarodiči nebo zaměst-
navateli.

Pomoc ženám nuceným k potratům
Můžeme vést donekonečna monology o te-
oretickém právu na jakousi svobodu volby, 
ale dnes se úplně ignoruje skutečnost, 

proč ženy chodí 
na potrat a proč 
souhlasí s usmrce-
ním svého dítěte, 
i když ví, že budou 
velmi trpět. Copak je to nějaká svobodná 
volba, když mám na výběr mezi vyhazovem 
z bytu a dítětem?

Pokud po potratu žena trpí a hledá po-
moc u blízkých nebo u přátel, dostane se jí 
často krutého odmítnutí v podobě cynické-
ho konstatování: „Co si stěžuješ? Vždyť ses 
rozhodla sama.“

Samozřejmě nic není černobílé a ne-
chceme podbízivě všem nalhávat, že ženy 
jsou jenom a ve všech případech jen obětí. 
Předmanželské a mimomanželské intimní 

vztahy prostě mají své dopady a lze se jich 
vyvarovat.

Realitou je, že běžná populace neslyší 
prakticky nic o věrnosti a odpovědnosti 
a jedinými vzory jim jsou seriáloví hrdi-
nové nebo hvězdy bulvárů. Promiskuita, 
žárlivost, násilí, rozvody, potraty, alkohol, 
samota a beznaděj se pak jeví jako normál-
ní zvláště pro dospívající, kteří mnohdy ani 
ve svém okolí neznají zdravé rodiny. A tak 
se začarovaný kruh pro lidi vychovávané 
masmédii uzavře, aniž tuší, že lze žít jinak. 

Nesoudíme...
Proto Hnutí Pro život ČR připravilo kam-
paň Nesoudíme. Pomáháme. Nesoudíme,  
čí je vina, ale nabízíme konkrétní praktic-
kou pomoc prostřednictvím Poradny pro 
ženy Aqua vitae.

Ženy nečekaně těhotné potřebují vel-
mi často pouze povzbudit a uklidnit, aby 
nejednaly ve stresu a pod nátlakem. Sa-
mozřejmě některé hledají i odborné rady 
z oblasti gynekologie, psychologie či soci-
álního poradenství.

Adopce maminek
Součástí kampaně Nesoudíme. Pomáháme 
je nejen krátkodobá profesionální pomoc, 
ale i zprostředkování pomoci dlouhodobé. 
Ženy, které o to stojí, mají možnost se se-

Nesoudíme. Pomáháme

Nesoudíme.
Pomáháme Fo
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Nesoudíme. Pomáháme
Čekáte nečekaně dítě a cítíte se nucena k umělému potratu? 
Pomůžeme vám, abyste nemusela jednat pod nátlakem.

volejte: 800 108 000
necekanetehotna.cz

kampan-poradna.indd   1 22.2.2014   19:03:44

Již přes 20 let se snažíme, aby se 
v naší zemi přestaly zabíjet děti před 

narozením a aby stát chránil život 
každého člověka od okamžiku početí. 

Poměrně mnoho se v oblasti osvěty 
podařilo. V porovnání z 93 000 potraty 

v roce 1992 se jich dnes provádí 23 000. 
Přesto 23 000 usmrcených dětí před 

narozením je strašlivé číslo.

Nesoudíme. Pomáháme

•	 Čekáte další dítě a máte strach, jak partner zareaguje?
•	 Vyhazuje vás přítel z bytu a nevíte, co s vámi bude?
•	 Jste studentka a rodiče vás nutí k potratu?
•	 Máte strach, co řekne zaměstnavatel?
•	 Jste cizinka bez zázemí, ale chcete dát dítěti šanci?
•	 Nevíte, co přesně znamenají odborné termíny a máte strach se zeptat?
•	 Jste na všechno sama a uvítala byste kontakt na rodinu, která by vám pomohla
•	 během těhotenství, příp. i po narození dítěte?

Kontakty:
Poradna pro ženy Aqua vitae
E-mail: info@necekanetehotna.cz
Bezplatná linka pro ženy v tísni: 800 108 000 necekanetehotna.cz
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Nesoudíme. Pomáháme

známit s rodinou, která je ochotna pomoci 
konkrétní mamince během těhotenství, ale 
třeba i po porodu. Někdy stačí jen vědomí 
útočiště, někdy pomoc s krátkodobým uby-
továním, s vyběháním papírů na úřadech 
nebo třeba s pohlídáním již narozeného 
miminka. Cílem je, aby se maminka mohla 
snadněji postavit na vlastní nohy.

Každá situace je individuální a ne každý 
je schopen nabídnout vše. Naopak ani kaž-
dá žena nepotřebuje zdaleka vše.

Úplné rodiny
Rodiny, které by se chtěly do kampaně Ne-
soudíme. Pomáháme zapojit, musí být sta-
bilní a úplné se zkušenostmi s dětmi. Věk 
adoptivních rodičů nehraje roli.

Umělé potraty jsou vždy důsledkem 
životního stylu a jde o to, aby ženy nedě-
laly opět tu samou chybu (35 % žen pod-
stupuje potrat opakovaně). Mnohé z nich 
ani netuší, jak mají vypadat vztahy, jak má 
vypadat normální rodina, jaká je role muže. 
Setkání s fungující rodinou může být pro ni 
inspirací pro celý její další život. Otec po-
máhající rodiny může mít navíc přirozený 
vliv na partnera, který těhotnou ženu mož-
ná nechal na holičkách, a pomoci obnovit 
jejich vztah.

Dopad na společnost
Kampaň nemá jen podat ruku těhotným 
ženám. Má zároveň posunout vnímání pro-
blematiky potratů v celé společnosti. 

Pokud by zejména gynekologové pocho-
pili, jak velké procento žen je k potratům 
nuceno, byla by naděje, že se nebudou 
chtít na tomto násilí podílet a ostatní na ně 
nebudou vyvíjet takový nátlak.

Každý může pomoci
Informace o kampani se průběžně objevu-
jí v masmédiích. Kampaň má své webové 
stránky necekanetehotna.cz, Facebook 

a připravuje se i šot s osobnostmi, které ji 
podporují.

K dispozici jsou rovněž informační letá-
ky určené k distribuci. Aby se dostaly k že-
nám, které jsou k potratům nuceny, je nut-
né je rozšířit do všech koutů republiky. Ne 
anonymně, ale získat co největší množství 
lidí pro spolupráci.

Je nezbytné poprosit gynekology, per-
sonál nebo vedení nemocnice o možnost 
letáky umístit na viditelná a frekventovaná 
místa a pravidelně je doplňovat. Domluvit 
lze jejich umístění a doplňování i v knihov-
nách, lékárnách, v obchodech. Je možné 
poprosit o záštitu starostu nebo primátora 
a následně letáky distribuovat v prostorech 
na úřadech práce, obecních úřadech, vý-
věskách atp. Se školními metodiky preven-
ce nebo s ředitelem školy lze domluvit, aby 
letáčky dali na nástěnky.

Společenská podpora projektu
Za projekt se postavila řada osobností – 
viz necekanetehotna.cz. I když ne každý 
musí být ve všech oblastech příkladem 
ctností a obdivu, vážíme si, že jsou ochotni 
pomoci dobré věci. Jsme přesvědčeni, že 
krok každého člověka správným směrem 
pomůže přinést změnu jemu samotnému 
a i společnosti.

Jsme kreativní
Heslem březnového Pochodu pro život 
v Praze je Jsme pro život. Jsme kreativní. 
Kreativně hledáme řešení problémů. Ma-
minkám čekajícím nečekaně dítě je možné 
pomáhat a tím měnit současnou situaci. 
Nemá smysl jen brblat a čekat, až se najde 
dost odvážných zákonodárců.

Opravdová pomoc většinou přichází od 
konkrétních lidí konkrétním lidem. Proto dě-
kujeme, že jste kreativní, že jste pro život.

Radim Ucháč

Naďa Urbánková, zpěvačka a herečka
Být těhotná, nemilovaná a bez prostředků, 
tak se může žena ocitnout nad propastí 
a potřebuje velkou podporu.

Petra Černocká, zpěvačka a herečka
My odrostlejší žijeme podle map, které 
jsme si vytvořili, ale naše rady bývají často 
zavádějící. Takové rady mladinké dívce moc 
nepomohou. Proto podporuji ty, kteří jí mo-
hou nabídnout pomoc.

Simona Babčáková, herečka
Každá podpora v tíživé situaci může svo-
bodu volby ovlivnit. Pointa života se uká-
že až na jeho konci, ale to předpokládá, 
že vůbec začne.

Jaroslav Max Kašparů, lékař a spisovatel
Moje matka byla při mém početí ve stejné 
situaci. Jsem jí vděčný, že se mnou nešla na 
popraviště.

David Vávra, architekt, herec a spisovatel
Kdo ví, které dítě nás spasí?

Jindřich Štreit, fotograf a pedagog
Co je vzácnějšího na světě, než lidský život? 
Snažme se jej chránit a udělat maximum, 
aby byl nejlepší a nejšťastnější.

Otakaro Maria Schmidt, režisér
Steve Jobs, Lev Tolstoj, Andrea Bocelli, ... 
byli počati nečekaně a vyrůstali u adop-
tivních rodičů. Bůh má s každým úmysl 
a proto i já chci pomáhat.

Jak lze pomoci
•	 objednat letáky v nabídce materiálů na stránkách prolife.cz nebo pomocí 

kuponu na straně 6
•	 domluvit umístění a doplňování letáčků na veřejně přístupných místech
•	 domluvit záštitu kampaně u ředitelů nemocnic, škol, u starostů, primátorů, ...
•	 domluvit bezplatné reklamní plochy
•	 domluvit reklamu v místních periodikách, regionálních stanicích...
•	 nabídnout pomoc mamince čekající nečekaně dítě v rámci vlastní rodiny – 

napište na e-mail info@necekanetehotna.cz

Veškeré informace ke kampani Nesoudíme. Pomáháme jsou na stránkách 
necekanetehotna.cz.
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Modlitby za nejmenší

Slavnost Zvěstování Páně připadá většinou 
na pětadvacátý březen. Připomínka navštíve-
ní Panny Marie, jejího souhlasu a početí Pána 
Ježíše je v církvi současně Dnem modliteb za 
úctu k počatému životu. Stalo se tradicí, že 
se před celostátním Pochodem pro život 
sejdou u otců dominikánů v Praze zástupci 
různých pro-life organizací, tedy lidé věnují-
cí se ochraně života od přirozeného počát-
ku a podpoře institutu manželství a rodiny. 
Už loni jsme se proto za ně během března 
modlili. Je to veliká radost vidět i v naší zemi 
nadšence, kteří nejdou s proudem a jsou 
ochotní i schopní aktivně usilovat alespoň 
o dílčí změny. Lidé často odlišných činností, 
a přitom mající jeden společný cíl.

Spolupracovníci Hnutí Pro život ČR, za-
městnanci azylových domů pro nečekaně tě-
hotné, sociálně slabé matky, oběti domácího 
násilí. Lektoři, kteří navštěvují školy s interak-
tivními programy o jiném pohledu na mezi-
lidské vztahy, sexualitu, vývoj člověka před 
narozením. Mladí intelektuálové ochotní jít 
„s kůží na trh“ a vstupovat do diskuze s lidmi 
považovanými za společenskou a politickou 
elitu. Manželské páry i jednotlivci školící zá-
jemce v metodě přirozeného plánování ro-
dičovství, členky Modliteb matek a další. Ti 
všichni, ať už jako profesionálové nebo dob-
rovolníci, se rozhodli nezůstat jen u povzde-
chů, jak je vše špatné a zkažené. Odměnou 

jsou jim mimo jiné chvíle, kdy lidé překvapi-
vě nereagují vždy tak, jak by se očekávalo od 
členů „moderní společnosti zbavené vlivu 
křesťanského tmářství a puritánství“. Pocho-
pitelně jsou ale i okamžiky těžké. 

Kromě finanční podpory, kterou většina 
z nich potřebuje, nebo dokonce osobní po-
moci a zapojení, je nejdůležitější podpora skr-
ze modlitbu. Ono i tady platí, že bez Božího 
požehnání, marné je lidské namáhání. Kdo na 
to zapomíná, i kdyby dělal kdovíjak bohulibou 
činnost, brzy pocítí své meze. To platí nako-
nec o všech oblastech lidské činnosti.

P. MUDr. Jiří Korda

Modlitby za životy 
nejmenších z nás
Denně se téměř dva tisíce čtyři sta lidí 
z celé České republiky modlí za zastavení 
umělých potratů, obrácení lékařů a uznání 
práva na život každého člověka od okamži-
ku početí. Ročně je u nás připraveno o ži-
vot 23 tisíc dětí před narozením.

•	 Účastníci Modlitby za život se po dobu 
jednoho kalendářního roku každý den 
modlí na úmysl obnovení kultury života.

•	 Jako modlitba se doporučuje například 
desátek růžence spojený s měsíčním 
úmyslem pro dané období. Máte-li již 

jiné modlitební závazky, stačí pouze při-
dat úmysl k obvyklým modlitbám.

•	 Katolíci se jednou za měsíc ve všední 
den účastní mše svaté s přijetím eucha-
ristie a osobním úmyslem za obnovení 
kultury života. Nemocní, kteří se nemo-
hou mše svaté zúčastnit, obětují na tento 
úmysl den svého utrpení.

Modlitby za nejmenší
P. MUDr. Jiří Korda

Ve Lhotce 36, 142 00 Praha 4
registrace@modlitbyzanejmensi.cz

Sestry premonstrátky 
z Doksan se již řadu let 
modlí na vaše úmysly, 
zvláště za děti ohrožené 
potratem, za riziková 
těhotenství, při obtížích 
počít dítě atp.

Kontakty:  tel. 416 861 197  
sorores.opraem@cbox.cz

Z březnového dopisu zasílaného účastníkům

04.03.2014 16:00 Zlín  
před porodnicí nemocnice Tomáše Bati
Každé první úterý v měsíci se koná 
modlitba růžence za záchranu nejmenších 
a přítomnost na místě jejich smrti.

06.03.2014 07:30 Čáslav  
kostel sv. Petra a Pavla
Každý první čtvrtek v měsíci je sloužena mše 
svatá za nenarozené děti a za zdravotníky.

07.03.2014 06:55 Zábřeh 
kostel sv. Bartoloměje
Každý první pátek v měsíci je sloužena 
mše sv. na ochranu nenarozeného života.

07.03.2014 18:30 Praha - Lhotka 
kostel Panny Marie Královny míru
Každý první pátek v měsíci je sloužena mše 
svatá na úmysly Modliteb za nejmenší.

07.03.2014 21:00 Zlaté Hory 
poutní místo Panny Marie Pomocné
Kající křížová cesta za odvrácení Božích 
trestů za umělé potraty, které se v naší 
vlasti vykonaly a stále konají

08.03.2014 13:30 Ostrava - Poruba 
kaple Fakultní nemocnice
Každou druhou sobotu v měsíci se koná 
modlitba za ochranu lidského života od 
početí do přirozené smrti a poté mše sv.

08.03.2014 16:00 Kladno 
kostel Nejsvětějšího Srdce Páně
Každou druhou sobotu v měsíci se konají 
modlitby pro život.

25.03.2014 18:00 Plzeň 
kostel Nanebevzetí Panny Marie
Každé poslední úterý v měsíci je sloužena 
mše sv. za respektování lidského života.

26.03.2014 07:30 Praha 
kostel sv. Ignáce
Každou poslední středu v měsíci je slou-
žena mše sv. za ochranu lidského života. 
Poté se vydává růžencový pochod k mod-
litbě před porodnicí u Apolináře.

27.03.2014 16:00 Olomouc 
porodnice Fakultní nemocnice
Každý poslední čtvrtek v měsíci se konají 
modlitby růžence za zastavení zla potratů, 
poté je sloužena mše svatá u dominikánů.

Přehled dalších modlitebních aktivit je na 
stránkách modlitbyzanejmensi.cz. 

modlitby 
za nejmenší



V loňském roce přišlo o život dalších 23 tisíc dětí.
Možná jen jejich maminkám nikdo neřekl, že na potrat jít nemusí.

Jsme kreativní. Jsme pro život.

pochod pro zivot.cz

29. března 2014 v Praze 
Zahájení pochodu ve 14:15 na Mariánském náměstí

Pochod pro život
Dítě – to nejdražší, co jsme dostali. 

Foto: fotop
ortal.sk

Doprovodný program:

  9.00 diskusní panel s osobnostmi veřejného života (Dominikánský klášter, Jilská 7a)

12.30 Pontifikální mše svatá u sv. Jiljí – kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský
 Liturgie v řeckokatolické katedrále sv. Klimenta – apoštolský exarcha Ladislav Hučko
 Mše svatá pro cizojazyčné účastníky u Pražského Jezulátka

plakat-pochod.indd   1 14.2.2014   12:40:27


