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aby byl naším vůdcem. Tu jsme uslyšeli 
hlasité volání: »Stůjte, stůjte, jinak jste 
ztraceni! Pojedete-li dále, zřítíte se do 
propasti!« Na toto volání jsme zastavili. 
Kněží i světští lidé, kteří nás provázeli, 
uvěřili tomuto hlasu a ptali se: »Otče, co 
máme dělat, abychom unikli z nebezpe-
čí?« A hlas odpověděl, že se musíme ob-
rátit určitým směrem. Všichni pokláda-
li za zázrak, že vozy mohly projet tímto 
místem. Někteří chtěli vyhledat tu oso-
bu, která nás tak láskyplným způsobem 
oslovila. Já jsem však s hlubokým doje-
tím a se slzami vděčnosti řekla svým spo-
lusestrám: »Nevím, proč byste ho měly 
hledat, byl to přece svatý otec Josef a to-
ho nenajdete.« Skutečně, lidé se vrátili 
a řekli, že nikoho neviděli, i když našli 
jeskyni, ze které hlas zazníval.

Otázka na závěr: Jak můžete nakonec 
shrnout několika slovy to podstatné pro 
naše čtenáře, pokud jde o svatého Josefa?

Terezie: I když máš mnoho svatých 
jako přímluvce, uctívej zvláštním způso-
bem svatého Josefa, protože on dosáhne 
od Boha velmi mnoho.

Na tyto fingované otázky, které sestavil 
P. Werner Schmidt, odpovídají věrně slo-
va ze šesti svazků sebraných spisů sv. Te-
rezie z Avily.

Zdroj: Archiv Světla

Melissa vždycky milovala svo-
ji biologickou matku. Postu-
pem času ji měla ráda stále 

víc, a to nejenom proto, že se jednou do-
věděla, že ta byla přinucena k potratu, ale 
i proto, že se s přibývajícím věkem učila, 
jak milovat a ctít každého člověka vzhle-
dem k jeho důstojnosti.

30 let odloučení

Melissina matka Ruth měla 19 let, když 
otěhotněla se svým chlapcem. Ruthini ro-
diče měli vysokou pozici v místní společ-
nosti a záleželo jim především na udržení 
dobrého mínění o vlastní rodině. Když se 
o dceřině těhotenství dozvěděli, rozhod-
li, že nejlepším řešením „problému“ bude 
potrat. Ruthina matka byla v okolí zná-
má ošetřovatelka a díky známosti s míst-
ním potratářem, doktorem Kelbergim, 
přinutila svou dceru, která už byla v sed-
mém měsíci těhotenství, aby se podrobila 
potratu za použití roztoku soli. Ta proce-
dura spočívá ve vstříknutí do plodových 
vod roztoku soli, který spaluje dítě zvnějš-
ku i uvnitř a nakonec vede k jeho smrti. 
Matka následně porodí mrtvé dítě. Zá-
sah trvá většinou 24 hodin. Melissa však 
plavala v jedovatém roztoku pět dní, bě-
hem kterých se lékaři opakovaně pokou-
šeli vyvolat u její matky porod. Nakonec 
děvčátko přišlo na svět. Žilo, ale mělo po-
tíže s dýcháním a křeče. Melissina babič-
ka řekla personálu, aby Ruth neříkali, že 
dítě přežilo. Instruovala také ošetřovatel-
ku, aby dítě nechala zemřít. Avšak když 
ošetřovatelka viděla, jak děvčátko bojuje 
o každý vdech, zavezla je do nemocnice. 
Melissa přežila a zázračně si neodnesla 
žádný z důsledků potratu. Byla adoptová-
na milující rodinou. Ve 14 letech se do-
zvěděla, že je dítětem zachráněným před 
potratem. Byl to pro ni šok. Zpočátku se 
pokoušela ohlušit své trápení alkoholem 
a sexem, propadla také bulimii, ale Bůh 
ji vytáhl z tohoto bahna.

Melissa prošla procesem uzdravení 
a odpuštění. Zapojila se do obrany živo-
ta, líčila svůj příběh. Toto je část její vý-

povědi před senátní komisí USA: „Žijeme 
v dobách, kdy věda o rozvoji člověka, síla 
ultrazvuku a samotný počet zachráněných, 
tak jako já, jasně ukazuje pravdu o životě. 
Díky mé práci jako zakladatelky The Abor-
tion Survivors Network (Síť zachráněných 

před potratem) znám 281 osob majících 
tentýž příběh jako já. Ačkoliv statistiky 
ukazují, že skutečný počet zachráněných 
z potratu je značně vyšší. Už není zapo-
třebí ptát se, kdy začíná život. Nemají už 
existovat otázky, který život, zda vůbec, má 
být chráněný. Nemají být pochybnosti, že 
potraty musí být omezeny. (…) Nemají být 
pochybnosti, že každé dítě má být ušetře-
no té rozdírající bolesti potratové proce-
dury, které podrobovali mě.“

Po letech Melissa potkala svoji bio-
logickou matku. Ukázalo se, že Ruth si 
po třicet let myslela, že její dcera umřela 
onoho dne v nemocnici… Žena trpěla ob-
rovským žalem a pocitem viny. Po dlou-
hé době se šťastně dozvěděla, že Melis-
sa žije a že pro ni má lásku a odpuštění. 
Pro obě ženy bylo vzájemné setkání pře-
lomem v jejich životě. Melissa ve svém 
svědectví vyznává: „Můj život byl řadou 

Małgorzata Sołtyková

Lidé, kteří neměli být
Vítězství života je také vítězstvím dobra, lásky a lidství. Zřetelně to ukazují pří-

běhy osob, které žijí díky tomu, že se potrat „nezdařil“. Objevily se na světě za dra-
matických okolností, ale jejich život ukazuje poslání naděje.

SMÍRNÁ POUŤ ZA ZASTAVENÍ  
UMĚLÝCH POTRATŮ V BRNĚ

Milí přátelé! 
Díky Pánu Bohu opět můžeme i letos konat v Brně 
tradiční modlitební smírné procesí za zastavení zla 
umělých potratů v naší zemi i ve světě v souvislosti 
se svátkem Zvěstování blahoslavené Panně Marii, 
tentokrát v sobotu 25. března. Radostnou změnou 
oproti loňsku bude mše svatá jakožto nedílná 
součást akce.
Program: V 11 hodin pobožnost Svatých schodů 
v Loretánské kapli kostela sv. Janů na Minoritské 
ulici v Brně, 
• v 11.40 hodin odchod procesí z Loretánské kaple 
do kostela sv. Michaela se zastávkami u sloupu 
Nejsvětější Trojice na Zelném trhu a u Mariánského 
sloupu na náměstí Svobody, 
• ve 12.30 hodin příchod do kostela sv. Michaela, 
kde bude sloužena mše svatá podle misálu 
Jana XXIII. z roku 1962.

PhDr. Radomír Malý

Melissa Ohdenová  
se svojí biologickou matkou Ruth 
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mnoha zázraků, ke kterým se počítá i to, 
že jsem matkou dvou dcer, a teď dokonce 
i můj vztah k mé biologické matce a mno-
ha členům její rodiny a rodiny mého bio-
logického otce.“

Důsledky volby

Potrat za použití roztoku soli přeži-
la také Gianna Jessenová. Rovněž i ona, 
tak jako Melissa Ohdenová, se angažovala 
v obraně života a vydává svoje svědectví. 
Žena obnažuje pravdivou skutečnost po-
tratu: „Měla jsem být slepá, opařená…, mě-
la jsem být mrtvá! A přece žiji!“ Ve svém 
příběhu Gianna silně zdůrazňuje, že za ži-
vot vděčí Božímu zásahu: „Díky pomoci 
samotného Ježíše žiji. A jenom proto, že 
toho dne potratář ještě nepřišel do prá-
ce. Kdyby tam byl, můj život by skončil 
udušením nebo by mě tam prostě nechali 
umřít. Místo toho jsem přežila a mám dar 
mozkové obrny jako bezprostřední důsle-
dek nedokrevnosti mozku v průběhu po-
tratu. V mém případě, díky Boží milosti, 
ošetřovatelka zavolala sanitku a převezla 
mě do nemocnice. Ta žena mi zachránila 
život a jsem jí za to velice vděčná.“ Lékaři 
stanovili diagnózu, že Gianna bude ochr-
nutá. Avšak díky modlitbám a těžké práci 
adoptivní matky už ve třech a půl letech 
chodila v chodítu a s ortézami. Dnes cho-
dí samostatně, jen trochu kulhá.

Gianna konfrontuje svůj život s pro-
potratovou propagandou: „Zažila jsem 
důsledky výběru, jehož důkazem je mo-
je poškození mozku.“ Klade otázku: „Po-
kud se potrat týká práva žen, co bylo mým 
právem?“ Posláním Gianny není jenom 
stavět se proti zlu potratu, ale také zápas 
o svědomí a lidské duše: „Vypadá to, že 
se v jistém smyslu ten krásný národ zničil. 
Ale nemusí tomu tak být. Musíme jenom 
pamatovat na to, že dostáváme každý ná-
dech, že každý z nás je vyrytý v dlaních 
Boha (srov. Iz 49,16), a proto nemůžeme 
zůstat ani na chvíli jím zapomínáni. Mu-
síme jenom pamatovat na Ježíše. To on 
mě vzal z lůna mé matky, abych byla je-
ho vlastnictvím.“

To byla dvojčata

Claire Culwellová žila v milující se ro-
dině a od začátku věděla, že obě se sestrou 
Ráchel jsou adoptované. Když se Ráchel 
setkala se svou biologickou matkou, v srd-
ci Claire se objevilo stejné přání. Našla 

svoji matku Tonyu a domluvily se na setká-
ní. Pro obě ženy to byl nezvykle vzrušují-
cí moment. Najednou si povšimly překva-
pivé podobnosti mezi sebou, ve vzhledu, 
a dokonce i v podobném chování.

Claire věděla, že některé ženy se ob-
viňují, že jsou špatnými matkami, proto-
že daly dítě k adopci. Chtěla tomu přede-
jít poděkováním Tonyi za svoji výbornou 
rodinu. Darovala tedy matce náhrdelník, 
prstýnek a lístek s nápisem „Děkuji, žes 
pro mne vybrala život.“ Claire si mysle-
la, že to bude krásný moment osvoboze-
ní a radosti. Ukázalo se však, že spatřila 
v očích své matky slzy obrovského zármut-
ku a uslyšela pro ni velmi šokující infor-
mace. Tonya přiznala, že Claire je dítětem 
pozůstalým z potratu. Tonya otěhotně-
la, když měla 13 let, a matka ji přinutila 
k potratu. Krátce poté se ukázalo, že bě-
hem procedury odstranili jedno dítě, pro-
tože nevěděli, že jde o dvojčata. Tonya si 
chtěla Claire nechat, ale věděla, že nemá 
šanci. Poněvadž gravidita byla již ve znač-
ně pokročilém stavu, matka vzala Tonyu 
do jiného ústavu, kde vykonávali pozdní 
potraty. Tam však potvrdili, že dítě je ve-
liké dokonce i pro pozdní potrat. V dů-
sledku toho dívka porodila dceru a da-
la ji k adopci. Vyznání celé té záležitosti 
přineslo Tonyi velkou úlevu, ale zároveň 
vyvolalo obavu, že ji dcera odmítne… Sta-
lo se něco úplně jiného – Claire okamži-
tě své matce odpustila a začala ji mít rá-
da. Pramenem odpuštění pro ni byla víra 
v to, že Bůh jako první odpustil její mat-
ce potrat. Takže díky Bohu Claire obje-
vila hluboký smysl ve svém příběhu a po-
rozuměla, že hlásání svědectví při obraně 
života je jejím posláním. Vystupovala bě-
hem dlouhých programů pro-life, a také 
jako svědek při obraně práv na ochranu 
života. Claire přesvědčovala, že dítě roz-
víjející se v matčině životě si zasluhuje 
stejnou ochranu jako každý jiný člověk: 
„Ty údery srdce se promění v někoho, kdo 
vyroste v takovou osobu jako já, a to zna-
mená, že vyroste rovněž v takovou osobu 
jako každý z vás.“

Tonya odpustila sama sobě, přijala dar 
odpuštění od dcery i od Boha. Když se dí-
vá na Claire, nemyslí už na onen bolestný 
okamžik, ale na to, že díky odpuštění je 
to příběh jejich vítězství. Jako potvrzení 
dostaly Claire i Tonya signály od mnoha 
žen, které díky jejich svědectví uvěřily, že 

v podobné situaci je možné odpuštění me-
zi lidmi, smíření s Bohem a že on z každé 
dramatické situace může vyvodit dobro.

Život je dar

Dítěti Jennifer Christie nikdy potrat 
nehrozil, ale jeho život započal rovněž za 
dramatických okolností – bylo počato jako 
následek znásilnění. Žena takto popisova-
la chvíli, kdy se mělo prvním vyšetřením 
potvrdit, zda je těhotná: „Na obrazovce 
jsem spatřila malinké zrníčko. Prožívala 
jsem tehdy nejčernější období ve svém ži-
votě a poprvé čas od času mě přepadaly 
záchvaty zoufalství, ale hledíc na tu ma-
lou tečičku na obrazovce, cítila jsem, že ve 
mně něco znovu ožívá. Pocítila jsem nadě-
ji, radost, rozjasnění. Pamatuji si, že jsem 
si myslela: při tom násilí jsem se nemoh-
la ubránit, bojovala jsem, zkoušela to, ale 
nic jsem nezvládla. Teď ale můžu ubránit 
to dítě. A je to moje dítě.“ Jennifer zavo-
lala manželovi, informovala ho o těhoten-
ství a uslyšela jako odpověď: „Miláčku, to 
je dar. Je to něco krásného, z něčeho hroz-
ného a bolestného pro nás. Máme rádi dě-
ti. Zvládneme to.“ Jennifer porodila chlap-
ce, kterého si s mužem zamilovali.

Účtuje s vlastním zážitkem, vypořá-
dává se se všeobecným míněním, že je to 
nespravedlivé po násilí trestat ženu poro-
zením dítěte, protože ono jí bude stále při-
pomínat útok. Na takové připomínky Jen-
nifer odpovídá: „Cítím se jako poškrábaná 
deska, když opakuji, že můj syn je prame-
nem uzdravení. Nedokážu si představit, že 
bych mohla prožít několik posledních let 

Syn Jennifer Christie
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bez něho, bez jeho světla, bez jeho živo-
ta i budoucnosti, které se nemůžeme do-
čkat. Od začátku, když jsem na něj hledě-
la, jsem neviděla nic jiného než jeho. To, 
co jednoho dne budeme moci říci našemu 
synovi, je to, že nikdo z nás by nebyl dnes 
tím, kým je, bez něho. To vlastně pro nás 
učinil Bůh.“ Jennifer je rovněž konfronto-
vána s výčitkou, která zní: „Kde byl Bůh, 
když jsi zažívala útok znásilněním?“ Žena 
na podobné otázky odpovídá takto: „Můj 
Bůh je přítomný v celém mém příběhu, ta-
ké v této události. Můj Bůh byl v tom, že 
jsem byla odvlečena bokem a pravděpo-

dobně bych byla zabita, ale někdo se při-
blížil a můj život byl zachráněn. Můj Bůh 
byl ve skutečnosti, že mám to dítě. Lidé 
by to mohli považovat za něco strašného, 
ale mně mateřství dává radost, motivaci 
a důvod, abych chtěla jít dál.“

Skutečností potratu je především smrt 
dítěte, ale je třeba myslet i na to, že po-
trat způsobuje rovněž hluboké duchovní 
rány u všech osob, které se o něj přičini-
ly. Uvedené příběhy žen ukazují, že po-
trat není nikdy dobrou volbou. Dokon-
ce i při těžkých zážitcích je volba života 
pramenem uzdravení. Bůh dává přiká-
zání „Nezabiješ!“, touží nás ochránit od 
strašlivých skutků zla. Je Bohem všemoc-
ným, obětuje milost odpuštění, uzdrave-
ní a osvobození dokonce i tomu, kdo je 
postižen hříchem a trpí. Milost Boží za-
hrnuje každého člověka.

Z Miłujcie się! 1/2022 přeložila -vv- 
(Redakčně upraveno)

Anthony Levatino, gynekolog-
-porodník, provedl 1 200 po- 
 tratů, z nichž bylo kolem 

100 „pozdních“ potratů u žen v druhém 
trimestru těhotenství (do 24. týdne). Z ta-
kové práce měl nejenom satisfakci v po-
době finančního ocenění, ale také v pře-
svědčení, že pomáhá ženám v jejich právu 
na volbu. Nic nenapovídalo, že by coko-
liv mohlo přehodnotit jeho dosavadní lé-
kařskou praxi a celý jeho život.

Smrt dítěte

Byla sobota. Manželé Levatinovi klid-
ně prožívali letní poledne. Jejich šestiletá 
dceruška Heather si hrála před domem. 
Vtom došlo ke hroznému neštěstí: děvčát-
ko padlo pod projíždějící auto! Anthony 
byl okamžitě u dítěte a začal je oživovat. 
Přivolali sanitku, avšak všechny pokusy 
děvčátko zachránit byly marné… Ztráta 
dcery byla pro manžele Levatinovy straš-
nou ranou, která natrvalo zůstala v jejich 
srdcích. Lékař neměl ani potuchy, jak br-
zy po té tragédii se změní jeho život. Tak-
to zpracoval onu přelomovou událost: 
„Co děláš po takové katastrofě? Vezmeš 
si pár týdnů volna, a potom se vracíš do 
svého života. Objevil jsem se na operač-
ním sále č. 9 v Centru lékařství v Alba-
ny, jako stokrát předtím, abych provedl 
»opožděný« potrat. Nebylo to pro mě 
nic výjimečného. Měl jsem v hlavě ji-
né problémy. To byla pro mě jenom ru-
tina, má práce. Je takové nářadí [užíva-
né k potratu – pozn. red.] – Sopherovy 
kleště (…). Zavádí se dovnitř a vytrhává 
se ruka nebo noha. Dělal jsem to už nej-
méně stokrát. Byla to rutina. Ale doslov-
ně jsem zíral na tu končetinu v kleštích. 
Když se provádí takové potraty, je tře-
ba přesně poskládat části dítěte na stol-
ku a – ačkoliv je to hrozné, ale odpovídá 
to skutečnosti – musíš »poskládat« dítě 
znovu, aby ses ujistil, že nic nechybí, že 
máš dvě ruce, dvě nohy a všechny ostat-
ní části. Jestliže to neuděláš, tvoje paci-
entka se vrátí s infekcí, s krvácením nebo 
mrtvá. Tak jsem tedy ten potrat dokončil. 

Małgorzata Sołtyková

Po smrti dcery přestal dělat potraty
Provádění potratů přinášelo Anthonymu Levatinovi nemalé zisky. Lékař byl 

přitom přesvědčen, že podporuje ženy v jejich právech na svobodu volby. Teprve 
osobní tragédie způsobila, že si sám uvědomil, čím potrat skutečně je.

Anthony Levatino ve filmu Neplánované

Vím, že to zní divně, ale po všech těch 
letech, po 1 200 potratech, po více než 
100 »pozdních« potratech jsem skuteč-
ně hleděl na tu hromádku částí těla leží-
cí na stolku a poprvé v životě jsem nevi-
děl »skvělé právo ženy na volbu« ani to, 
jak vynikajícím lékařem jsem byl, když 
jsem ženě pomáhal poradit si s »problé-
mem«, neviděl jsem ani těch 800 dola-
rů, které jsem vydělal za 15 minut. Viděl 
jsem jenom něčího syna či dceru! Najed-
nou mě to udeřilo! (…) Teprve když jsem 
pochoval svoji dceru, a tu ke mně kdosi 
přišel, nabízel peníze za zabití svého sy-
na nebo dcery, a já jsem svolil…“ Doktor 
Levatino byl přesvědčen, že ty nové myš-
lenky a ten otřes pomine, ale nestalo se 
tak. Krátce nato lékař přestal vykonávat 
„pozdní“ potraty. Následně pochopil, že 
velikost dítěte nemá význam. Stejně jako 
v případě většího, více vyvinutého dítěte, 
jakož i při pohledu na dítě úplně malé je 
potrat stejným zlem. V roce 1985 Antho-
ny Levatino přestal vykonávat potraty.

První pochybnosti

První výhrady, pokud šlo o regulérnost 
potratu, se v Anthonym Levatinovi pro-
bouzely už před tragickou smrtí Heather, 
a vlastně v souvislosti s okolnostmi, za ja-
kých se děvčátko objevilo v životě manže-
lů Levatinových. Bylo to tehdy, když man-
želé zatoužili mít dítě. Uvědomili si, že 
mají problémy s plodností. Uslyšeli dia-
gnózu specialisty, že na přirozené početí 
potomstva nemají šanci. Rozhodli se te-

Jennifer se synem
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KŘÍŽOVÁ CESTA NEMOCNÉHO 
RAKOVINOU
Pavel Vodvářka

Toto rozjímání křížové cesty je přínosem nejen 
pro nemocné, kterým je určeno na prvním mís-
tě, ale i pro jejich blízké a také pro lékaře. Texty 
jsou velice cenné, neboť nejsou psány od zelené-

ho stolu, ale samým životem. A ačkoliv se hluboce dotýkají toho 
nejbolavějšího, co člověka v životě může potkat, ponechávají mu 
naději. Vodvářkova Křížová cesta nemocného rakovinou totiž nekon-
čí zastavením čtrnáctým, ale patnáctým: reálnou nadějí na život 
věčný. Jednotlivá zastavení jsou členěna na čtyři části: vnitřní mo-
nolog nemocného, odborně pojatý komentář, střípky faktických 
informací, duchovní závěr. Doc. MUDr. Pavel Vodvářka, Ph.D. 
je významným českým odborníkem v oboru radiační onkologie, 
v době sepsání knihy byl přednostou radioterapeutické kliniky Fa-
kultní nemocnice v Ostravě a odborným asistentem na Zdravot-
ně sociální fakultě Ostravské univerzity. Je zakladatelem a před-
sedou rady zřizovatelů Nadace rady proti rakovině.
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DVANÁCT PEREL PRO JEŽÍŠE • VIGILIE ZA POČATÝ 
ŽIVOT
Sestavila Markéta Tomečková • Úvodní slovo Mons. Josef 
Hrdlička

Svatý otec Benedikt XVI. vybízel k modlitbám za ochranu lid-
ského života od početí až do přirozené smrti. V této sbírce modli-
teb, ve vigilii za počatý lidský život chceme vyprošovat obrácení 

a Boží milosrdenství pro ty, kdo mají účast na zlech spáchaných 
na nenarozených dětech, ale též ochranu a bezpečí pro všechny, 
kdo jsou na životě ohroženi. Jednotlivé 
perly (perla jednoty, perla růžencová, per-
la pravdy, perla pokání, perla smíru, perla 
odčinění, perla modlitby, perla svědectví, 
perla naděje, perla klanění, perla proseb, 
perla oběti) se lze modlit dohromady ja-
ko vigilii, nebo zvolit jen některé modlitby.

Matice cyrilometodějská s. r. o.  
Brož., 117x170 mm, 88 stran,  

80 Kč – po slevě 25 Kč

P. PAUL MARX OSB
P. Karel Dachovský

Životopis amerického benediktinského kněze, zakladatele nej-
větší protiinterrupční organizace na světě – Human Life Internatio-
nal (HLI). P. Paul Marx (1920–2010) byl třikrát zatčen, zažalo-
ván propotratovou a antikoncepční lobby Planned Parenthood, 
která jej označovala titulem „veřejný nepřítel číslo jedna“. Stej-
ně se k němu stavěl Výbor OSN pro populační krizi, zájem o něj 
měly komunistické tajné služby, byl mnohokrát násilně odvlečen 
od potratových klinik. Jako zázrakem přežil tři těžké autonehody 
a na poslední chvíli zrušil v roce 1988 plá-
novaný let spojem do New Yorku, který vy-
buchl nad skotským městečkem Lockerbie. 
Nejsou to důkazy Božích milostí a ochra-
ny, která P. Marxe provázela v jeho službě 
životu? Jeho příklad má četné následovní-
ky i u nás, HLI má pobočku také v České 
republice – Hnutí Pro život ČR, z. s.

Řád • Brož., 130x200 mm, 60 stran,  
50 Kč – po slevě 25 Kč
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