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zákon a morálka

“Fakt, !e zákony mnoh"ch krajín netrestajú praktiky
proti !ivotu a dokonca robia ich “celkovo
legálnymi” je vyru#ujúcim symptómom a v"znamnou
prí$inou vá!neho morálneho úpadku. %iaden &udsk"
zákon nemô!e legitimizova' potrat a eutanáziu...
Potvrdzujem, !e priame a úmyselné zabitie
nevinného $loveka je v!dy vá!ne nemorálne.”

Ak som proti t!raniu detí, som za zákaz t!rania detí.
Ak som proti potratom, som za zákaz potratov.

exkomunikácia a interdikt
Katolícka cirkev vedom!, chcen! a vykonan! potrat,
"i spoluprácu na #om trestá exkomunikáciou. Prefekt
Apo$tolskej Signatúry (najvy$$í súd Sv. Stolice),
arcibiskup Raymond Lee Burke vysvet%uje interdikt:
”Bez poch"b, katolík, ktor! verejne a po varovaní
podporuje legislatívu legalizajúcu potraty, nemá
prija" sv. Prijímanie a nemá mu by" ani podané.
Nie je na to potrebné rozhodnutie biskupa.“

Dnes sa dejú znásilnenia nelegálne, hoci sú zakázané.
Ak by boli legálne, bolo by ich podstatne viac.
Dnes sú potraty legálne a dejú sa v obrovskom
rozmere: 40 chirurgick!ch potratov v SR denne!
Ak by boli zakázané, bolo by ich podstatne menej.

Zákony formujú, resp. deformujú svedomie...
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Sú nemorálne obrázky potratu, !i potraty?
¢ dobr! samaritán †
V"!ase, ke# neexistovali kamery, ani fotoaparáty, Je$i%
vykres&uje obraz násilia v"podobenstve o"dobrom
Samaritánovi. Na ceste do Jericha le$í ozbíjan', ubit',
polom(tvy blí$ny... Okolo prechádzajú traja pocestní
a"pri ka$dom z nich Evanjelium zdôraz)uje: „videl ho“.
Aby sme mohli pomôc* blí$nemu, potrebujeme vidie*,
aká neprávos* sa na )om pácha. Poh&ad na ozbíjaného
v%ak vedie k"trom rôznym reakciám:
Levita prejde na druhú stranu cesty, aby sa mu vyhol.
Azda sa aj roz!úlil, pre!o tu le$í jemu v"ceste... Podobne
sa dnes roz!ú&ujú niektorí, pre!o sa musia pozera* na
obrázky potratu... Na%*astie sa pustia do diskusie a"!asto
odchádzajú so zmenen'm postojom k"umelému potratu.

† biskup mons. franti"ek tondra
Ke# kampa) Právo na $ivot (2007) zverejnila realitu
potratu na 500 bilboardoch po Slovensku, vtedaj%í
predseda Konferencie biskupov Slovenska, biskup
Mons. Franti%ek Tondra, uviedol: “Akceptujem túto
kampa", lebo ukazuje pravú tvár potratu” (SITA)

† arcibiskup mons. ján graubner
Ke# kampa) Svoboda volby (2006) zverejnila realitu
potratu na 8 bigboardoch v Prahe, predseda +eskej
biskupskej konferencie, arcibiskup Mons. Ján
Graubner povedal: „Dne%ní sd,lovací prost-edky jsou
ale denn, plné krutosti, tak$e bohu$el i upozorn,ní na
zlo!in, kter' mnozí pova$ují za samoz-ejmost, vy$aduje
obdobnou razanci. H-ích nezmizí, kdy$ se jen skryje, !i
p-ejmenuje. Mladé generaci není mo$né upírat právo
poznání mravní kvality lidského jednání. V tomto
smyslu
pova#uji
tuto
kampa"
za
pot$ebnou,“ (Katolick' t'deník)

K)az prejde okolo a vidí jeho ne%*astie. No nezaujíma
ho to, ako mnoh'ch dnes nezaujímajú potratené deti.
Samaritán v%ak cíti súcit s"blí$nym v"núdzi a"neváha mu
pomôc* pou$ijúc v%etky prostriedky aké má – somára,
aby ho dopravil do hostinca, peniaze, ktoré zaplatí
hostinskému. Mnoh'ch sú mobilizovaní pomôc*
nenarodenému blí$nemu, ke# vidia hrôzu potratu.

HLÁSA CIRKEV ZÁKAZ POTRATOV?

„aj zákon !tátu má
primerane sankciova"
ka#dé svojvo$né
siahnutie na #ivot
po%atého %loveka.“
Katechizmus Katolíckej cirkvi (2273)

¢ Dávid proti goliá"ovi †
Obrázky potratu sú tou “primitívnou” zbra)ou, akú by
dnes pou$il Dávid proti Goliá%ovi. Zasahujú na najcitlivej%om mieste... Hnutie za $ivot stojí proti dobre
financovan'm skupinám za legálnos* potratu,
potratov'm klinikám, farmaceutick'm koncernom, ktoré
vyrábajú sofistikované potratové tabletky, propotratov'm %truktúram OSN, médiam, zákonom, at#.
Ján Pavol II ich nazval „!truktúrami zla“.

obete foriem socializmu
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