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Od roku 2003 nabízí ostravská Poradna Ces-
ta těhotenstvím prostor pro hledání řešení 
obtížných situací spojených s nečekaným 
těhotenstvím a také možnost doprovázení 
a podpory v rodičovství. Právě na rodičích 
totiž především záleží, jak se bude nový lid-
ský život utvářet, zda bude moci růst v pro-
středí bezpečí a lásky, aby se sám jednou 
mohl stát oporou druhým.

Maminkám, které se chtějí na na-
rození svého dítěte lépe připravit, je 
v poradně k dispozici dula – žena vyškolená 
pro doprovázení v těhotenství, porodu 
a šestinedělí. Při bezplatných konzultacích 
se od ní těhotné mohou dozvědět mnohé 
praktické zkušenosti týkající se porodu 
i přípravy k němu. Stále častěji se pracovníci 
poradny setkávají s dobrou zkušeností žen, 
které porodily přirozeně. Přirozený porod 
má pro matku i dítě určující význam. Janet 
Balaskasová ve své knize Aktivní porod pí-
še: „Aktivní porod je instinktivní: rodíte zcela 
přirozeně a spontánně z vlastní vůle a roz-
hodnutí, můžete se volně pohybovat, jak si 
sama přejete, můžete se řídit potřebami své-
ho těla.“ Žena má při porodu své tělo pod 
kontrolou a není jen v pasivní roli, kdy „za 
ni“ porod vedou zdravotníci. Další odborní-
ci zdůrazňují i význam nepřetržitého kontak-
tu dítěte s matkou bezprostředně po porodu 
jako určující pro jejich příští vztah a i pro 
schopnost navazovat vztahy obecně. Tím 
není řečeno, že rodit přirozeně znamená ro-

Přiznat si problémy a chtít je řešit

Cesta těhotenstvím – cesta k přirozenému porodu

CO JE NOVÉHO V PORADNĚ CESTA TĚHOTENSTVÍM

V loňském listopadovém čísle KT jste mohli číst o službách, které Poradna Cesta těho-
tenstvím v Ostravě bezplatně poskytuje těhotným maminkám, jejich partnerům i nena-
rozeným potomkům, dívkám, matkám a rodinám s malými dětmi. Od roku 2010 se tato 
poradna zaměřuje především na preventivní podporu v rodičovství.

Poradna nabízí například individuální konzultace v rámci předporodního setkávání s dulou, 
rodičovské kompetence posiluje a rozvíjí metodou videotréninku interakcí, půjčuje tematic-
kou literaturu a pořádá také pravidelná vzdělávací setkání pro matky s dětmi. V posledním 
roce si při nich návštěvníci mohli vyzkoušet třeba baby masáž nebo vázání miminka do šátku, 
vyrobit si zajímavé dekorace, děti se před Vánocemi zapojily do hraného příběhu o Ježíškově 
narození a vyráběly s maminkami přáníčka. Na tato setkávání přicházeli také odborníci za-
bývající se finančním poradenstvím či metodou Ludmily Mojžíšové. Několikrát během uply-
nulého roku jsme též v poradně mohli s radostí sledovat, jak se maminky, které zde těhotné 
přicházely za naší dulou, nyní s potěšením starají o své novorozeňátko. 
Poradna myslí i na matky v tísni, v níž se ocitly v souvislosti s nečekaným anebo nejbližším 
okolím odmítaným těhotenstvím. V případě potřeby jim pracovnice zprostředkovávají kon-
takty na azylové domy, kde by mohly najít nutné zázemí a miminko v klidu donosit, nebo na 
poradny, které poskytují bezplatné sociální poradenství. Těhotným maminkám v tísni a jejich 
dětem poradna nabízí též základní materiální pomoc, kterou podle jejich aktuálních potřeb 
zajišťuje z příspěvků dárců. Někdy ani není třeba hledat. Nedávno si z poradny odvezla ko-
čárek s výbavičkou jedna těhotná maminka zcela bez prostředků. Vzápětí přišel do poradny 
dárek od čtenářky Katolického týdeníku: poslala další kočárek – a tak byla hned připrave-
na další potřebná pomoc. Je pro nás velkým povzbuzením, když nám dáváte najevo, že jste 
v našem úsilí s námi.

Mladá žena, která se odhodlala podělit 
o svou zkušenost, je klientkou Azylového 
domu pro těhotné ženy v tísni v Hamrech 
u Hlinska. Je matkou osmiletého děvčátka, 
za měsíc přibudou ještě dvojčata.

�   Jak jste se dostala do azylového domu?
U nás to nebylo jednoduché už dlou-

ho. Když jsem zjistila, že čekám první dcer-
ku, o kterou její táta nejevil žádný zájem, 
nastěhovala jsem se zpátky k rodičům. By-
dlela jsem u nich čtyři roky, ale měli jsme 
časté rozpory, tak jsem s dcerkou odešla na 
ubytovnu. Po čase jsem se zkusila k rodičům 
opět vrátit, ale problémy narůstaly. Trápi-
ly mne dluhy, neshodla jsem se s rodiči ve 
výchově dcerky. Pak jsem zjistila, že čekám 
dvojčata. Tajila jsem to před rodiči do šes-
tého měsíce, pak už jsem ale musela odejít. 
Cítím, že se potřebuji osamostatnit, naučit se 
o sebe a své děti postarat sama a vzít život do 
svých rukou. Dál se snažím s rodiči komuni-
kovat, kvůli svým dětem bych ale chtěla být 
soběstačná, abych jim dokázala vytvořit zá-
zemí a domov.

�  Je to v azylovém domě jiné než bydlet 
„ve svém“?

Je příjemné, že nejsem na problémy sa-
ma a mám je s kým řešit. Mohu se zeptat, 
poradit. Zároveň tu poznávám, že i druzí 
mají své těžkosti, a to mi dává podněty i no-

vou odvahu. Můžu se poučit z jejich chyb 
a zároveň na nich vidím, že každá situace 
má řešení. Velmi mne povzbuzují také příbě-
hy bývalých klientek azylového domu, které 

dnes už bydlí v nedalekém městě. Až budu 
„ve svém“, budu se muset o sebe a své dě-
ti starat sama a budu zodpovědná za to, co 
udělám. Proto pobyt v azylovém domě beru 

dit doma. Přirozený porod znamená způsob 
vedení porodu se snahou respektovat jeho 
spontánní průběh bez zbytečných zásahů.

NA SVĚT PŘIROZENĚ
„V porodnicích se do porodů často 

zasahuje a tím se vytváří spousta komplika-
cí. Nejčastěji se porody urychlují a důsledky 
mohou být pro novorozené děti i tragické,“ 

zamýšlí se Šárka Škarková, porodní asistent-
ka, která s Poradnou Cesta těhotenstvím spo-
lupracuje. „Když se ale respektuje originalita 
každého porodu a individualita každé ma-
minky a porod se nechá plynout přirozeně, 
komplikace se téměř nevyskytují a děti po na-
rození bývají pohodové a klidné.“ Třiatřiceti-
letá Jana, která svou třetí dceru takto porodila 
za asistence duly, potvrzuje: „Poprvé jsem dr-

žela v náručí miminko, které po porodu ne-
pláče a je spokojené. Dceru mi nikdo neod-
nesl a mohly jsme být spolu,“ usmívá se.

Z předchozích porodů nemá paní Jana 
dobré zkušenosti: autoritativní personál, zby-
tečná medikace, dlouhé odloučení od dítěte. 
Také napotřetí rodila v nemocnici – najdou 
se totiž už i takové, co přítomnost duly i přá-
ní rodičky respektují. „Věci se postupně mění 
k lepšímu,“ souhlasí Šárka Škarková. „V po-
rodnicích už jsou moderní polohovací poste-
le, a zdravotníci jsou tak ochotnější nechat 
ženy rodit v polosedě nebo vsedě. Více po-
rodnic respektuje porodní plán rodičky a ne-
zasahují tolik do průběhu porodu, pokud si 
to žena nepřeje. Také dulu už dokážou brát 
jako přínos, a ne jako omezení a obtěžování 
jako dřív. Je možný už i ambulantní porod,“ 
vypočítává Šárka Škarková. Důležité přitom 
podle ní je, aby se samy maminky zajímaly, 
co je pro ně a jejich děti nejlepší, pídily se po 
informacích, třídily je a přemýšlely nad nimi. 
Psychická příprava na porod je totiž stejně 
důležitá jako fyzická. „Jen rodičky a jejich 
přístup mohou změnit přístup zdravotníků,“ 
podotýká Šárka Škarková. Když ženy lépe 
porozumí, co se během porodu děje, a jejich 
okolí bude tento přirozený děj respektovat, 
snáze se naplní přání paní Jany: „Aby nastá-
vající maminky mohly přistupovat k poro-
du jako k něčemu velkému a krásnému – už 
kvůli nenahraditelnému vztahu matka – dítě, 
který bývá kvůli nemožnosti přirozeného po-
rodu poznamenán.“ (sch)

jako pomoc na cestě, abych k této samostat-
nosti došla.

�  Co vám pobyt tady bere a co vám při-
náší?

Dává mi důvěru, že problémy se dají ře-
šit, a jistotu, že na ně nejsem sama. Přiná-
ší mi také oporu vzájemných vztahů a mož-
nost získání informací. To mi pomáhá dál růst 
a zároveň mne to odvádí od neustálých myš-
lenek na moje starosti. Líbí se mi zdejší útulné 
a hezké prostory. A velkou vzpruhou pro mne 
je i nádherná příroda všude kolem. Nemám 
pocit, že by mi pobyt tady něco bral nebo 
mne nějak omezoval. Pravidla a řád jsou 
potřeba a soukromí mám dost. Pochopitelně 
se těším na to, až budu samostatná a budu 
mít své vlastní zázemí. Teď ale, na dobu zo-
rientování, mi pobyt v azylovém domě vy-
hovuje.

� Co byste vzkázala ženám, které jsou 
v podobné situaci jako vy, než jste sem na-
stoupila?

Doporučila bych jim, aby měly odva-
hu řešit své problémy. Aby se rozhodly něco 
s nimi udělat a vyhledaly pomoc. Já jsem ty 
své stále oddalovala s představou, že se to 
zlepší. Proto bych jim poradila, aby si umě-
ly přiznat, co v jejich životě není v pořádku, 
a aby své potíže řešily hned v zárodku a ne-
nechaly je dojít až do krajnosti.  (red)

P R O S T O R  K   D O Z R Á V Á N Í
Když jsem dozrál k rozhodnutí, že chci svůj 
život prožít v manželství, se snoubenkou roz-
hodli, že nebudeme-li mít vlastní děti, chceme 
vytvářet zázemí dětem bez rodičů, kterých je tu 
dostatek pro stovky bezdětných rodin. Možná 
to rozhodnutí bylo důležité pro svobodu naše-
ho manželského vztahu. Často mě to napadá, 
když slyším o trápení manželů, kteří si jiné než 
vlastní dítě nedovedou představit.
Moje žena kdysi toužila být učitelkou ve školce, 
ale nesplňovala tehdy kritéria výchovy k soci-
alistickému systému. Pak jsem do jejího živo-
ta vstoupil já a ona to vše velkoryse opusti-
la. Bůh nám však svěřil osm dětí, a tak se sen 
o výchově dětí ve školce postupně uskutečnil 
v naší rodině.
Naše rozhodnutí nebránit počatému životu 
souviselo s naším mnohaletým samostatným 

i společným hledáním pod moudrým duchov-
ním vedením, kterému vděčím nejen za svou 
ženu, ale především za vztah k Bohu. Právě 
z něj člověk čerpá sílu a odvahu přijímat počatý 
život i odpovědnost za jeho růst a směřování.
Celé těhotenství jsme pokaždé prožívali i s na-
šimi staršími dětmi. Narození nového člena 
se pak stalo radostí nás všech. To, že na ze-
mi nejsem sám a svět se netočí okolo mě, je 
ve výchově důležité. Spolu s rodiči se tak dě-
ti učí potlačovat své sobecké zájmy a vnímat 
druhého, jeho radosti i bolesti a v danou chvíli 
správně zareagovat. Je to každodenní boj, ale 
jeho výsledky ovlivní nejen život naší rodiny, 
ale i dalších generací. Proto má cenu znovu 
vstávat i z prohraných bitev, abychom nepro-
hráli válku o věčný život.

D. H., dobrovolník

O  H O N Z Í K O V I
Sedím nad postýlkou našeho Honzí-

ka a využívám vzácnou chvilku, kdy usnul 
a nepotřebuje mou pozornost. Nad žeh-
lením jeho dupaček zaletím do budouc-
nosti. Náš Honzíček… Jeho život nikdy 
nebude možné srovnávat s možnostmi, 
dary, schopnostmi jeho vrstevníků. Dle lé-
kařské terminologie se narodil postižený. 
Ale znamená to, že jeho život má menší 
význam nebo že je méně naším dítětem?

Když jsme jej čekali, o jeho nemoci 
jsme nevěděli. Ale změnilo by se něco, 
kdybychom se to dozvěděli před jeho na-
rozením? Našeho otcovství, mateřství a naší 
odpovědnosti za něj nás nezbaví, víme-li 
dopředu, že bude nemocný. Může nás to 
vylekat, překvapit, změnit naše očekávání, 
ale nepřipraví nás to o víru ve smysluplnost 

jeho života. Vždyť kdo může posoudit, ja-
ký význam má život konkrétního člověka, 
ať je naplněn jakýmikoli schopnostmi? Já? 
Lékař? Ne, nikdo z nás, ať už si to právo při-
suzuje, či nikoli. Pouze Jeden jediný zná ta-
jemství každého lidského života i okolnos-
tí, do kterých jej postavil. Jedině Bůh umí 
posoudit, co je pro každého z nás dobré.

Když jsem nedávno slyšela na svatbě 
své kamarádky otázku, na kterou jsme i my 
s mým mužem kdysi odpovídali, zda při-
jmeme děti od Pána Boha ochotně, uvědo-
mila jsem si, že se tam nemluví o tom, jaké 
by to dítě mělo být. A je to tak v pořádku. 
Vždyť tajemství života se nedá směstnat do 
toho, co člověk dokáže či umí. Náš Honzík 
nás učí vidět šířeji a hlouběji. A věřte, jsem 
mu za to vděčná. M. Z., dobrovolnice

S pomocí v zádech se problémy řeší snáze.  Snímek archiv OPS Dlaň životu
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Mají krásný dům, upravenou zahradu, no-
vé auto, dvě zdravé děti a dobré zaměstná-
ní. A kolem pozemku plot. Nevidí za něj ani 
k nim nikdo nedohlédne, natož aby ho k so-
bě vpustili. Vždyť nikoho nepotřebují, doce-
la dobře si stačí sami. Žijí si sami pro sebe. 
Proč ne? Jsou chytří, pracovití, umí se o sebe 
postarat. A ti, kdo nejsou tak pilní a uvědo-
mělí jako oni, by se místo závisti měli více 
v životě otáčet. Lenoši a sociálové si za svou 
situaci mohou sami.

Opravdu? Jsou tyto argumenty pocti-
vé? Jaké motivy to prozrazují? Obdrželi jsme 
od Boha tu výsostnou důvěru, že se může-
me a máme účastnit na dotváření světa, a to 
i hledáním a uskutečňováním laskavé a prav-
divé pomoci druhým. Učení církve nás vy-
zývá, abychom neměli na mysli jen sociální 
spravedlnost – ta navíc nespočívá jen v onom 
„každému, co si zaslouží“ – ani se nezabýva-
li jen tzv. principem subsidiarity, který navíc 
nehlásá jen „ať se každý stará sám o sebe“. 
Učí respektovat člověka, kde si stačí sám, ale 
také mu moudře pomoci postarat se o sebe 
tam, kde si sám zatím nestačí. Boží důvěra 
k nám a jeho požehnání nás vedou, abychom 
našli sami v sobě, ve svém srdci, ve své rodi-
ně prostor pro solidaritu. Jistě, základem je 
spravedlnost, jejímž principem opravdu je 
dát každému, co mu patří. Ale láska jde dál 
a znamená, že se dělím o to, co mi patří. Pak 
můžu mluvit o křesťanství, a to začne promě-
ňovat a dotvářet i mne samotného, začne ve 
mně žít. 

Bůh je na prvním místě a druhý člověk 
je v mých očích tak významný jako já sám: 
od tohoto okamžiku začínám žít křesťanství 
a dýchat pro Boží království. Prakticky se pak 
ukáže – a poctivá solidarita je otevřena hle-
dání – co každý skutečně potřebuje, jaká for-
ma pomoci je pro druhého vhodná: jakou má 
duši, co chybí jeho tělu či jeho duchu, tolik 

Vždy jednou za měsíc se pracovnici Azylo-
vého domu pro těhotné ženy v tísni v Ha-
mrech objeví před očima stejný obraz. 
Je sobota, kolem osmé ranní, a k domu při-
jíždějí auta s pasažéry – od těch nejmenších, 
co se ještě drží za ruku, až po dospělé. Po 
vydatné snídani začnou v domě pomáhat 
všude tam, kde je to potřeba: dobrovolníci 
azylového domu.

Z jednoho většího auta se vybatolí pár 
malých dětí, pak jejich starší sourozenci 
a nakonec maminka v náručí s nejmladší 
dcerkou. Potom i s tatínkem začnou vyná-
šet z auta různé „pomůcky dne“: montérky, 
pracovní boty, nedojedenou svačinu, ko-
čárek nebo zapomenutý dudlík. „Petříku, 
spadly ti gumáky. Anežko, pozor, ať nepo-
razíš Kristýnku,“ dohlíží na stěhování ma-

minka Petra. Pracovnice domu dnes už ne-
počítá, jak velká rodina to je: dávno ví, že 
tohle velké auto vozí deset lidí. Po uvítání 
se všichni přesouvají do společenského sá-
lu azylového domu a pomáhají s přípravou 
snídaně. 

V domě už se to pomocníky jen hemží: 
zatímco si malé děti hrají, rodiče se připravu-
jí na boj se špínou a závadami, které připravil 
každodenní provoz. Vyměnit žárovku, utáh-
nout kapající kohoutek, posekat zahradu… Je 
jich tu s dětmi možná i čtyřicet – zvládnou 
všechno.

Po společné snídani už den nabere plné 
obrátky. Tatínek zavelí a se dvěma školáky 
jdou sekat zahradu. Kluci jsou jaksepatří hr-
dí na své červené montérky na míru… Rodi-
na během dne docela zapadne mezi ostatní 
dobrovolníky, i to jsou převážně celé rodiny, 

přestože ne tak početné. Odpoledne, když 
už maminka pomohla ostatním s úklidem 
kuchyně, se rodina pomalu chystá na ces-
tu zpět. Pracovnici domu dnes už poněko-
likáté proběhne hlavou myšlenka, proč jim 
to vlastně stojí za to: v pět ráno sbalit deset 
lidí i lidiček do auta, jet několik hodin, celý 
den dřít a v noci, se spícími dětmi se vracet 
domů… 

Není to zabitá sobota a spousta projeté 
nafty? Po letech jejich dobrovolnické činnos-
ti však tuší, že se nemusí ptát. Když se s nimi 
měsíc co měsíc s díky loučí, odpovědí je jí 
úsměv maminky Petry a pravidelná tatínkova 
odpověď: „My děkujeme za vás! Jsme rádi, 
že to tu pro ty mamky děláte. A mějte se tu 
pěkně!“ Zanedlouho velké auto zmizí v za-
táčce. A s ním i deset pokladů…

PAVLA GLOGAROVÁ

významnému pro kontakt s Bohem. K solida-
ritě vybízel v dějinách nejen Pán Ježíš, ale 
i apoštolové, nejeden papež i ti, jimž říkáme 
světci. A sami v tom byli první.

Je pravda, že nezralému člověku může 
nemoudrá, a tedy nevhodná pomoc i ublížit. 
Pomoc může být nevyužita, zneužita, pošla-
pána. Může se stát, že člověku konkrétní for-
ma pomoci neumožní vyjít z jeho ubohosti, 
že ji nedokáže zpracovat, ale zapadne ještě 
hlouběji. I pomáhat se člověk musí učit. Ne-
jde o to, tišit si svědomí ani se uklidňovat, 
protože se na něco už „nemůžu dívat“, ani 
se zbavovat potřebného, aby mě už „neotra-
voval“. Ani to neznamená zbavovat se nepo-
třebných věcí, abych měl místo pro nové. I ti, 

kdo pomáhají, se musejí neustále učit posky-
tovat pomoc s ohledem na konkrétního člo-
věka, který před nimi stojí s nataženou rukou.

Je-li pomáhat druhým pro křesťana běž-
nou součástí života, a přitom je pomáhat 
vhodně věc natolik složitá, kudy z tohoto 
kruhu ven? Dnes je hojně užíváno sousloví 
„životní styl“. Jako v jiných oblastech živo-
ta, jako jsou bydlení, oblékání, stravování, 
je možné i ohledně pomáhání hledat a na-
jít organizaci, projekt, dílo, jež nám bude 
sympatické tím, že s námi souzní a odpoví-
dá naší vlastní zralosti, a budeme je tak moci 
přijmout za své. Někoho osloví organizace, 
která pečuje o ohrožené děti, jiným zazáří 
péče o staré lidi, dalšího chytí za srdce ne-

štěstí lidí závislých na návykových látkách. 
V naší současné společnosti jsou nejohrože-
nější skupinou děti v době před narozením. 
Lidé, kteří si toho všimli, se spojují v nezisko-
vých organizacích, protože to jim umožňuje 
těmto malým „odsouzencům“ pomáhat účin-
něji, než by dokázali jednotlivci. A jiní se je 
pak snaží podle možností podpořit ze svých 
prostředků. Ve Spojených státech je nezisko-
vý sektor financován z velké části občany, fy-
zickými osobami. U nás však naivně nezříd-
ka čekáme, že „se stát postará“.

Když sv. Augustin musel řešit námitky, 
že někdo může pomoci, protože na to má, 
odpovídal: „Každý máme různé možnosti, 
ale všichni můžeme mít stejnou touhu po-
moci.“ Stokoruna měsíčně je sice už nějaký 
peníz, ale jen pro někoho je to v rodinném 
rozpočtu významná částka (tři čokolády ne-
bo dvě krabičky cigaret). Najdou se lidé, kte-
ří vnímají jako naprostou samozřejmost, aby 
podobnou částku měsíčně poslali neziskovce 
nebo přímo potřebným. Najdou se občas i ta-
koví, kteří dozráli k tomu, co říká Pán Ježíš: 
„Co jste udělali pro ně, pro mě jste udělali“, 
a do Božího království si tak „ukládají“ jako 
do banky nebo na stavební spoření. 

Nejsme-li si jisti, jak pomoci, je tu mno-
ho příležitostí, jak najít cestu k optimálnímu 
a efektivnímu pomáhání. Zkusme do svého 
křesťanského životního stylu zahrnout něko-
ho, koho jsme dosud nezahlédli. Najděme si 
to „své“ pomáhání a zahrňme je do svého ži-
vota. To, co člověk vnímá jako své, do toho 
investuje rád. A dobrá investice se vrací, i ta 
skrytá. 

Pokud Vás zaujala pomoc dětem před 
narozením a novorozeňatům, můžete na-
hlédnout na www.nfbetlem.cz. Pokud jste 
citlivější k jiné bolesti světa, můžete kliknout 
na www.neziskovky.cz.

PAVLA GLOGAROVÁ, vedoucí sociální
pracovnice azylového domu v Hamrech

Křesťanská pomoc proti bolestem světa

D E S E T  P O K L A D Ů  Z E  Ž L U T É H O  A U T A

Osud žen v tísni není lidem lhostejný. Dosvěd-
čuje to i zkušenost, kterou jsem zažila na svém 
pracovišti.
Občas jsem se mezi svými kolegyněmi zmínila, 
že pomáhám Nadačnímu fondu Betlém nenaro-
zeným, který provozuje dům pro těhotné ženy 
v tísni. Stalo se, že to někoho zaujalo, našli se 
i takoví, kteří finančně přispěli. Byla jsem vděč-
ná za jejich vstřícnost a vnímavost. Jaké bylo 
ale mé překvapení, když mi s odstupem času 
kolegyně řekla, že i ona chce finančně přispět 
a sama obejde i ostatní kolegy. Vzala si to na 
starost a obešla téměř třicet lidí na našem pra-
covišti. Obnos, který se sešel, byl pro matky 
v tísni velkou pomocí. Ale důležitější bylo ne-
zištné nasazení někoho ve prospěch druhých. 
A tak děkuji každému lidskému srdci, které v so-
bě najde tuto schopnost nezištné a obětavé po-
moci. Z. R., dobrovolnice

Děti dobrovolníků Azylového domu pro těhotné ženy v tísni v Hamrech jsou už 
mezi námi jako doma...  Snímek archiv OPS Dlaň životu

Nedávno blahoslavený Jan Pavel II. zane-
chal mnoho inspirace pro dobrý křesťanský 
život. Neopomněl ani potřebu ochrany ne-
narozených dětí, jak připomíají myšlenky 
z jeho encykliky z roku 1995 Evangelium vi-
tae – O životě, který je nedotknutelné dob-
ro.

ANI DNES NELZE MLČET K BEZPRÁVÍ…
„Věda a technika nabízejí stále nové 

způsoby, jak útočit na důstojnost člověka. 
Z toho vyplývají nové závažné problémy: 
neboť i veřejné mínění omlouvá z velké části 
zločiny proti životu s odůvodněním, že jed-
notlivec má právo na svobodu. Nejen že je 
zaručena beztrestnost těchto zločinů, ale do-
konce jsou schvalovány veřejnými autorita-
mi, takže ti, kdo se jich dopouštějí, jednají 
zcela svobodně, někdy i za pomoci bezplat-
né zdravotnické péče.“

O POTRATU A JEHO DŮSLEDCÍCH
„Mezi všemi zločiny, které může člověk 

páchat proti životu, má právě úmyslný potrat 
zvláštní znaky, které z něho činí přestoupení 
zvláště závažné. To, že v myšlení lidí, jejich 
chování i zákonech je potrat akceptován, 
je výmluvným dokladem velmi nebezpeč-
né morální krize, z které pramení stále ob-
tížnější rozlišování toho, co je dobro a zlo, 
a to i v případě, že se jedná o základní právo 
na život. V této tak těžké situaci je nyní tře-
ba více než jindy vůle k odvaze pohlédnout 
pravdě do očí a nazývat věci pravými jmény, 
nedělat jakkoliv výhodné kompromisy a ne-
pokoušet se klamat sami sebe.“

"Morální závažnost úmyslného potratu se 
objeví v celé své pravdě, když si uvědomíme, 
že se zde jedná o zabití člověka. Je zabíjen člo-
věk, který sotva začal žít, a nemůže tedy exis-
tovat nikdo, kdo by byl více nevinný. Je zcela 

vydán ochraně a péči té, která jej nosí v lůně. 
A zatím ona sama, matka, se rozhodne a chce 
jeho zničení, ba dokonce ho sama uskuteční."

"Kromě matky rozhodují o životě ne-
narozeného dítěte i jiní. Vinu má především 
otec dítěte, a to i když jen nepřímo podporu-
je její rozhodnutí tím, že ji nechává samot-
nou v problémech jejího těhotenství. Žena je 
často vystavena tak silným tlakům, že se cítí 
psychicky nucena k tomu, aby potrat přija-
la. Odpovědni jsou také lékaři a zdravotníci, 
když své znalosti, které získali pro to, aby ži-
vot chránili, staví do služeb smrti. Odpověd-
nost padá též na tvůrce zákonů, kteří poža-
dovali a vyhlásili právo na potrat.“ 

„COKOLI JSTE UČINILI JEDNOMU 
Z TĚCHTO MÝCH NEPATRNÝCH BRATŘÍ, 

MNĚ JSTE UČINILI.“ (Mt 25,40)
„Hluboká láska ke každému člověku da-

la v průběhu historie vznik neobvyklé cha-

ritativní činnosti, která v životě církve i ob-
čanské společnosti vytvořila četné struktury 
služby životu. Tak jsou například uváděny 
v činnost různé společnosti na ochranu ne-
narozeného života, které mají zvláště pomá-
hat matkám, jež se nebojí porodit a vychovat 
dítě i v případě, že chybí pomoc otce.“

„Je naléhavě potřebná velká modlitba 
za život, která by prostoupila celý svět. Pro-
střednictvím speciálních iniciativ i v každo-
denních modlitbách jednotlivců i církevních 
společenství, v rodinách i v srdcích jednotli-
vých věřících ať zaznívá k Bohu, tvůrci a mi-
lovníku života naléhavá prosba. 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 podsta-
tu skutků i zákonů namířených proti životu, 
aby se tak jejich srdce otevřela a nadchla pro 
úmysly a záměry kultury života a lásky.“

Volání doby – volání nenarozených dětí o pomoc
(Z myšlenek bl. Jana Pavla II.)




