nOVINY

Voice of the Family vyzývá všechny, aby se připojili k modlitbě za jasné potvrzení katolického učení o manželství a rodině v jakémkoliv výchozím dokumentu, který Pontifikální rada po této konferenci vydá.
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Kardinál Baldisseri zvyšuje zmatek,
prohlašuje prorodinná koalice

ŘÍM, 25. ledna 2015: Mezinárodní koalice prorodinných seskupení Voice of the
Family (Hlas rodiny, LPP je také členem), tvrdí, že kardinál Lorenzo Baldisseri
svými poznámkami hlouběji podrývá učení Církve o nerozlučitelnosti manželství.
Kardinál Baldisseri, zodpovědný za organizaci nadcházející synody o rodině, oslovil mezinárodní konferenci pořádanou Pontifikální radou pro rodinu
(PRR) 22. - 24. ledna 2015. Cílem této konference bylo poskytnout asi 80 laickým seskupením příležitost přispět PRR svými vstupy k synodě, která se má
konat v říjnu 2015.
Baldisseri hájil právo kardinála Waltera Kaspera tvrdit, že by rozvedeným
osobám žijícím v Církví neuznávaném svazku, mělo být povoleno přijímat eucharistii. V reakci na námitku zastánce rodin řekl Baldisseri delegátům, že
bychom neměli být „šokováni“ teology, kteří oponují církevnímu učení. Řekl,
že se dogma může vyvíjet, a že by nemělo smysl svolávat synodu, kdybychom
měli jen opakovat, co bylo vždycky říkáno. Poznamenal také, že to, že byl určitý přístup zastáván po dva tisíce let, neznamená, že nemůže být zpochybněn.
Patrick Buckley mezinárodní zmocněnec Society for the Protection of Unborn
Children (Společnost pro ochranu nenarozených dětí, Velká Británie) k tomu
řekl: „Církevní učení o nerozlučitelnosti manželství je založeno na slovech Ježíše Krista. Tato slova byla pronesena před dvěma tisíci lety, ale pro katolíky
zůstávají nezměnitelným Božím zákonem.“
Maria Madise, ředitelka Voice of the Family, řekla: „Kardinál Baldisseri veřejně napomenul delegáta, který protestoval proti útokům na katolické učení.
Bylo zajímavé, že odmítl udělat totéž, když o chvíli později jiný delegát popřel
učení Církve o antikoncepci. Vznikl dojem, že jediným hříchem dnes může být
zastání se toho, co Církev vždycky učila.“
Dále Madise pokračovala: „Zdálo se, že konference může diskutovat o všem,
včetně otázek, které už byly církevním magisteriem vyřešeny. Taková diskuse odvádí od úkolů najít opravdová řešení problémů, kterým čelí dnešní skutečné rodiny. Hrozná zla, jako potrat, eutanázie a útoky na rodičovská práva
se v diskusích téměř neobjevila. Patří také ke klíčovým tématům, která chyběla v závěrečné zprávě synody z roku 2014. Trpícím rodinám nepomůže sofistika profesionálních rebelantů, ať už jde o teology nebo laiky.“
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Komentář
Člověk se ptá, proč chtějí rozvedení a na úřadech znovasezdaní lidé za každou cenu přijímat Krista v nejsvětější svátosti. Neuvědomují si, že přijímání
ve stavu těžkého hříchu vede k záhubě? (srov. 1 Kor. 11,27-29). Sv. Jan Pavel II.
uvádí možnost, jak by mohli lidé v této situaci chodit k přijímání: „Konkrétně
to znamená, že nemohou-li se muž a žena z vážných důvodů – například kvůli výchově dětí – rozejít, jak by byli povinni, ,zavážou se, že budou žít v úplné
zdrženlivosti, totiž že se zdrží úkonů, které jsou vyhrazeny manželům.‘ “ (Familiaris consortio 84). Je to cesta velmi těžká; otázka však je: „Jakou má pro
mne cenu přijímat Pána v eucharistii?“ Ale jak o tom uvažují věřící v západních zemích, odkud přicházejí dva zmínění kardinálové, kde značná část věřících ani nevěří v proměňování a skoro nikdo nechodí ke zpovědi? Že jim jde
o to nevypadnout z normy ve společenství farnosti nebo zatlačit do pozadí pocit hříchu z chyb v minulosti?
Dovoluji si nesouhlasit s výrokem kardinála Baldisseriho, že se dogma může
vyvíjet. Je nepřestavitelné, že by Pán Ježíš myslel, že by se jeho učení o nerozlučitelnosti manželství mohlo jednou změnit. Vždyť je podstata člověka neměnitelná. Adam a Eva jsou pro nás zrcadla, ve kterých vidíme sami sebe.Příběhy patriarchů v knize Genesis by tvořily vděčné materiály pro dnešní bulvární tisk! Podstata dogmat je neměnitelná; mění se jen situace, na které se mají
aplikovat. Nápadným příkladem naší doby je situace embryií produkovaných
při asistované reprodukci. O tom nemohli mít staří patriarchové vůbec pojem.
Proč je ale krize v manželství, a proč je tolik potratů? Důvod je jasný: od té
doby, kdy je antikoncepce považována za neodmyslitelnou součást života, je
sexualita degradována na pouhý zdroj zábavy, při které se manželé vzájemně
zneužívají a ve které děti nemají místo. Děti jsou ale přirozeným ovocem lásky
manželů. Odmítání dětí znamená odmítání lásky. A když antikoncepce selže,
musí být chyba (dítě) zlikvidována. Když jde u sexuality jen o zábavu, může
k tomu každá sexuální aktivita sloužit, včetně homosexuální. Máme dnes ovoce téměř půl století neposlušnosti učení Humanae vitae. K řešení nutně patří cílená propagace předmanželské a manželské čistoty podle učení této encykliky; bez ní se situace nezlepší.													
DFP
[Přípravný dokument řádné biskupské synody v Římě, 4.- 25. října 2015 je přístupný na: http://rodiny.cz/component/content/article/57-ostatni/2309-povolani-a-poslani-rodiny-v-cirkvi-a-v-souasnem-svt
Lineamenta – Relatio Synodi (str. 1–17), otázky k zodpovězení (str. 18–26). Odpovědi do 20.2.2015.]

Sme pápežskejší ako pápež?

Mária Schindlerová
Niekedy príde do našej poradne, kde sa venujeme otázkam katolíckej sexuálnej etiky, názor podobný tomu, ktorý uverejňujeme nižšie. V skratke po2

vedané, občas sa stretneme s tým, že sme vraj pápežskejší ako pápež, prípadne že Kristus by taký náročný a radikálny nebol.
Dobrý deň,
pred istým časom, som čítala vašu poradňu párom a ostala som prekvapená
z niektorých vašich rád, lebo napriek silnej spätosti s vierou mi prišli v niektorých
prípadoch až prílišne radikálne. Špeciálne ma oslovil príbeh jednej ženy... Ktorý
sa mi pripomenul po prečítaní najnovšieho výroku od pápeža Františka. výrok:
„František spomínal jeden prípad, s ktorým sa stretol na Filipínach. Istá žena porodila už sedem detí cisárskym rezom a očakávala ôsme dieťa. „Toto je nezodpovednosť. Pokúša Boha. Chce tu po sebe nechať sedem sirôt?“ (zdrojová stránka https://
dennikn.sk/29580/papez-dobri-veriaci-sa-nemusia-mnozit-ako-kralici/)
A reagujem na váš príspevok: http://www.lpp.sk/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=598:sterilizacia-po-porodoch-sekciou-mam-na-nupravo&catid=16015&Itemid=414
Naša odpoveď je jednoduchá. S pápežom súhlasíme. Nič z toho, čo na Filipínach povedal, sa nevylučuje s tým, čo Katolícka cirkev učí a čo sa v LPP snažíme ľuďom hľadajúcim odpoveď pretlmočiť a aplikovať na ich situáciu.
Aj my sme v službe „zodpovedného rodičovstva“ - napr. na stránke lpp si
pani môže nájsť článok o počte detí, o tom, že manželia sú zodpovední za veľkosť
svojej rodiny a že majú zvážiť svoje podmienky - zdravotné, sociálne, ekonomické... K tomu ich vyzýva aj encyklika Humanae vitae.
Cirkev nikdy neučila, že veriaci majú mať detí ako smetí. Len ich pozýva
k veľkorysosti, aby neboli pri rozhodovaní o počte detí sebeckí.
Samozrejme, ak ide o prípad ohrozenia života následným pôrodom, znamená to toľko, že takíto manželia sú v situácii, keď oprávnene majú vážny dôvod,
aby už ďalšie deti nepozývali do svojho života.
Pápež v zdrojovom článku povedal tiež to, že existujú aj legálne - teda mravne dobré prostriedky, ako túto zodpovednosť zrealizovať.
Antiprokreatívna sterilizácia patrí medzi antikoncepčné spôsoby - a pápež
aj v tom zdrojovom článku antikoncepčné spôsoby regulácie počatia odmietol:
„Niektorí ľudia si myslia, že – odpusťte výraz – ak chcete byť dobrí katolíci,
musíte sa množiť ako králiky. Nie. Rodičovstvo je o zodpovednosti,” povedal podľa
britskej BBC novinárom počas hodinovej tlačovej konferencie na palube lietadla.
Dodal, že je mnoho metód, ako „legálne” regulovať počatie. Podľa Guardianu cirkev povoľuje napríklad vyhýbanie sa sexuálnemu styku v čase ovulácie manželky.
Takže aj naša odpoveď pisateľke, ktorá sa pýtala, či má právo na sterilizáciu
po pôrodoch sekciou, keď jej už lekári ďalšie tehotenstvo neodporúčajú, spočívala v odporúčaní PPR s použitím konzervatívnejších – prísnejších pravidiel.
Teda manželia v majú právo „už si deti neplánovať“, nerobia to zo sebectva, ale zo zodpovednosti.
Ale nemajú „právo“ na použitie antikoncepčných prostriedkov (medzi ktoré patrí aj sterilizácia vykonaná s úmyslom urobiť ženu neplodnou) - toto právo jej nik nemôže „udeliť“, lebo na to ani Cirkev nemá kompetenciu.

Iste, máme slobodnú vôľu. Ale sloboda neznamená, že máme právo určovať,
čo je dobré a čo je zlé.
A okrem toho pápež zároveň hovorí o tom, že každé dieťa je dar: „Musíme
vidieť každé dieťa ako dar, vítať ho, starať sa oň a chrániť ho.“
Ani to sa nevylučuje s predošlým: ak je dieťa počaté - bez ohľadu na to, či
bolo počaté zodpovedne alebo nezodpovedne, biblickým slovníkom „zo žiadosti muža, zo žiadosti tela“, možno aj zo znásilnenia... - každé jedno dieťa má
právo na ochranu života od počatia. Nebolo by zodpovedným skutkom zabiť
ho ako nežiaduce napríklad potratom.
A ako sme písali v minulom čísle Novín z rodiny LPP – Boh nám nehádže
polená pod nohy štýlom: „Tak, a teraz si zjedzte, čo ste si navarili“. Sme ľudia,
nie sme dokonalí, robíme chyby, hrešíme.
Ale ak sme aj boli nezodpovední a následkom nezodpovednosti sme počali
dieťa, od tohto momentu nám Boh dáva všetko potrebné, dáva nám svou milosť.
Možno nie tak, ako si predstavujeme. Nezaplatí za nás hypotéku, z neba
nám nespadne zázračne nový dom či zamestnanie, ani zdravie sa nemusí zázračne vrátiť, ani tehotenstvo nemusí byť bez ťažkostí.
Ale stále nám ponúka pomoc zo sviatostí, modlitby, spoločenstva...
Myslím, že potrebujeme viac pokory. Uznať, že nie sme takí páni života
a smrti. A mať nádej, že „tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobro“.
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Kolik máme mít dětí?

David Prentis
Asi všichni víme, že má každá žena mít průměrně 2,1 dětí, aby se udržel počet lidí v zemi v rovnováze, tj., aby zůstal zachován přibližně stejný počet obyvatel. Proč nestačí 2 děti? Protože se rodí přirozeně víc chlapců než děvčat, asi
106:100. Znáte rodinu s 2,1 dětmi? Ne? Já také ne. Ale mohli bychom si představit, že ten průměr vyjde, když má 9 rodin 2 děti a desátá 3. Takže by manželé mohli myslet: „Dobře, budeme mít dvě děti; splnili bychom tím svou povinnost vůči státu, církvi a lidstvu. Určitě se najdou sem tam nadšenci, kteří
by měli 3 nebo dokonce víc dětí.“ Stačí to? Ne. Život tak jednoduchý není. Musíme brát v úvahu ještě další skutečnosti lidského života:
• Jsou lidé, kteří zemřou dříve než se narodí; říká se jim „spontánní potraty“. Že bychom je nepočítali? Jsou to ale naše milované děti, členové našich
rodin, snad naši přímluvci v nebi.
• Jsou také lidé, kteří se narodí, ale zemřou jako děti, buď brzy po narození, nebo z nějaké zlé nemoci nebo z nehody v dětství nebo v dospívání.
• Jsou jiní, kteří jsou zdraví, ale nenacházejí životního partnera nebo netouží žít v manželství, zůstávají celý život svobodní a nemají potomky.
• Jsou i takoví, kteří mají povolání k životu v celibátu.
• Jsou manželé, kteří by chtěli děti, ale postupně zjistí, že jim žádné nepřicházejí – jsou neplodní, sterilní. Počet takových lidí stoupá; může tvořit dokonce již 20 % až 25 % párů.

do nichž bychom se neměli míchat, ledaže nás ti přátelé kvůli tomu sami osloví.
Pro zvědavé čtenáře, kteří nás neznají: máme s manželkou čtyři syny.

• Existuje také sekundární neplodnost. Žena např. porodí první dítě a nastanou komplikace, a další děti nemůže mít.
• Jsou další, kteří nejdříve studují, vydělávají peníze, pořídí si byt nebo
dům, auto, pejska, chtějí se užívat, jezdit na dovolenou do ciziny a myslí si, že
by pak bylo hezké mít i dítě jako „třešničku na dortu“. Zdá se, že je v naší společnosti tato skupina dost velká. Myslí jen na sebe, ale krátkozrace. Když pak
se dva jedináčci vezmou, kdo se bude starat o jejich čtyři staré rodiče?
V praxi to znamená, že by měli všichni manželé, kteří jsou schopní mít děti,
vychovat alespoň tři, aby počet obyvatel země zůstal stabilní. Protože se to v praxi
u běžného obyvatelstva nestane, mohou mít lidé klidně i mnohem větší rodiny.
Někteří, spíš tradiční katolíci, chtějí přijímat všechny děti, které jim Pán
Bůh pošle. Je to dobrý přístup. Měli by ale praktikovat ekologické kojení, aby
se manželka, která nese hlavní břemeno tím, že ty děti nosí, rodí a stará se o
ně, každoročními porody nevyčerpala. Kojení je totiž Boží způsob regulace početí, aby měli rodiče čas a sílu se věnovat každému novému dítěti. Ti, kteří se
necítí tak silní, aby dali život 10 až 15 dětem – a to je asi většina z nás – by
měli vzít na sebe kázeň periodické čisté abstinence v praxi přirozené regulace početí. I to je druh oběti, pro některé menší, pro některé větší.
Čtenář by mohl mít z tohoto článku dojem, že vyzývám manžele, aby měli
větší počet dětí. Takový dojem by byl pravdivý! Nicméně bych chtěl zdůraznit, že Liga ve svých kurzech sice povzbuzuje ke štědrosti v počtu dětí, nikdy
ale neřekne někomu konkrétně, kolik má dětí mít. Je to zodpovědnost, která
náleží pouze manželům samotným. Ani v encyklice Humanae vitae nedává bl.
Pavel VI. konkrétní pokyny k velikosti rodiny, ale jen všeobecné náznaky důvodů fyzického, hospodářského, psychologického nebo sociálního charakteru
(HV 10), aby rodiče rozhodovali velkodušně pro početnou rodinu anebo se z vážných důvodů a při zachování mravního zákona vyhnuli dočasně nebo na neurčitě dlouhou dobu početí nového dítěte (tamtéž). Pro některé by se mohly
tyto důvody zdát příliš nejasné nebo všeobecné. Je to proto, že papež nemůže
vidět do situace konkrétních manželů. Ani kněz, ani kamarádka, ani babička
nemůže říci mladým manželům, jak mají jednat. Je to ryze zodpovědnost těch
manželů před Bohem.
Pro manžele v plodném věku je to zásadně stálé téma, a názory manželů
se mění během času. Bezprostředně po porodu budí představa dalšího těhotenství obavy; v průběhu času ale může růst touha. Je to rozhovor na pokračování, pro který je však rozumné hledat správné okolnosti. Jeden manžel mi
řekl, že navrhl manželce, že by bylo hezké mít další dítě. Ona na to odpověděla, že o tom budou mluvit až v době poovulační neplodnosti. Je to rozumný
přístup, ale někteří nejsou rozumní. Mají však stejně radost z dítěte, které se
počalo z jejich „nerozumného“ postupu.
A když vidíme, že nám známí manželé ještě nemají děti nebo mají pouze
jedno, nevíme, jestli jsou sobci, nebo z vážného důvodu odkládají početí nebo
těžce trpí pod břemenem neplodnosti. Jsou to velmi citlivé osobní záležitosti,

Tento záznam ukazuje neobvyklý fenomén: krátce po potvrzení začátku
poovulační neplodnosti klesnou teploty hluboko pod DH (tady 36,35°C). Kdyby nastalo krvácení třeba 29. dne, byl by záznam příkladem kolapsu luteální
fáze a tento den začátek nového cyklu. Teploty ale zase stouply a cyklus trval
33 dnů. Ve svém 4. vydání učebnice (532 stran) píší Kippleyovi, že pro tento
jev není známé vědecké vysvětlení. Při předcházení početí radí k abstinenci ve
dnech, kdy teploty zůstávají pod DH. Když klesnou teploty jen na 1 až 2 dny
pod DH, může se ode dne, kdy se zase teploty na DH nebo nad ní vrátí, předpokládat obnovení neplodné III. fáze. V extrémně vzácné situaci, že teploty
zůstanou pod DH 3 nebo více dnů, má se předpokládat pokračování II. plodné fáze a čekat na sympto-termální potvrzení začátku III. fáze. V našem příkladu považujeme dny 28 a 29 za potenciálně plodné; 30. dne je zase potvrzena poovulační neplodnost.
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Cyklus – pokles bazální teploty po potvrzení začátku III. fáze
David Prentis
3-4
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32

dřívější cykly: nejkratší______ nejdelší______ na základě _____ záznamů

výška ______ cm

nejdřívější první den vzestupu nad DH ______ na základě _____ záznamů

váha ______ kg

33

délka tohoto cyklu_______dnů
den cyklu
krvácení (X, /, •)
styk ()
den měsíce
nepravidelnosti (X)

2014

záznam číslo______měsíc________rok_______

1

2

3

4

5 6

7

8

věk______

nejkratší hlenová epizoda ________________ na základě _____ záznamů

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4 2

28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

37,3

37,3

37,2

37,2

37,1

37,1

37,0

37,0

36,9

36,9

36,8

36,8

v ústech_______ 36,7
v konečníku____ 36,6

36,7

teplota:
obyklá
doba________

6.00

v pochvě______

36,6

36,5

36,5

36,4
36,3
36,2
den cyklu

1

2

3

4

5

6

7

8

36,2

V 1 2 3 4 5


mezinárodními znaky:

hlen:
mokro - sucho
tažnost
vzhled atd.

36,3

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4 2

vrcholný den (poslední den víceplodného typu hlenu)
hodnocení hlenu



36,4

3
1
6
5
2
4

vnější
pozorování

vnitřní
vyšetření

děložní čípek

poznámky

6. den: doporučené sebevyšetření prsů

N.U.

délka hlenové epizody__________

23

první den teplotního vzestupu__________

11

délka luteální fáze__________

Úprava menštruačných cyklov pomocou zlepšenia výživy
a užívania vitamínových a minerálnych doplnkov

Jozef a Simona Predáčovci
Neraz sa po kurzoch alebo v poradni stretávame s tým, že sa nám žena alebo
muž posťažujú na frustráciu z dlhého a nejasného hlienového obrazu, v dôsledku ktorého sa väčšinu cyklu zriekajú styku, keďže predchádzajú počatiu. Pýtajú
sa: Nemáte niečo, čo by upravilo hlien a zmenšilo by tak počet „plodných“ dní?
Zázračný prútik ani Arabelin rozprávkový prsteň nemáme, ale to neznamená, že s uvedenou situáciou, resp. s inými ťažkosťami spojenými s praktizovaním života v rytme cyklu ženy sa nedá nič robiť, len vydržať. Mnohým párom
pomohli odporúčania a skúsenosti Marylin Shannonovej zhrnuté v publikácii
Plodnosť, cykly a výživa, ktorú Liga vydala pred dvoma rokmi.
Riešenie problému s dlhotrvajúcim výskytom nejasného (čo do kvality) hlienu spočíva v prvom rade v zistení príčiny. Iné odporúčanie je pre ženu, ktorá
ešte dojčí svoje dieťa alebo prestala s dojčením v predchádzajúcich troch cykloch, iné odporúčanie je pre ženu, ktorá vysadila nedávno hormonálnu antikoncepciu, iné pre ženu blízko k prechodu, pre ženu so zníženou činnosťou štítnej
žľazy alebo pre ženu s nedostatočnou luteálnou fázou.
V poslednom uvádzanom prípade, ktorý sa okrem dlhotrvajúceho hlienového
príznaku prejavuje predovšetkým krátkou luteálnou fázou (menej ako 10 dní
zvýšených poovulačných teplôt alebo menej než 9 dní od vrcholného dňa hlienu
do nasledovného krvácania), prípadne predmenštruačným špinením a/alebo hnedým pomenštruačným krvácaním/špinením, môže byť riešením dodržiavanie dietetických odporúčaní ako pri PMS (predmenštruačnom syndróme). To znamená
zvýšiť príjem zeleniny, celozrnných obilnín a strukovín, rýb a hydiny, obmedziť
konzumáciu mliečnych výrobkov a červeného mäsa. Obmedziť by sa mala tiež
konzumácia rafinovaného cukru, trans-mastných kyselín, soli, ale aj alkoholu,
čokolády, kávy a nápojov obsahujúcich kofeín (dve šálky sú v pohode). Ženy s nedostatočnou luteálnou fázou by mali úplne vylúčiť používanie umelých sladidiel
(aspartam a pod.) a pitie light nápojov. Naopak, pre získanie zdravých mononenasýtených tukov a dvoch esenciálnych mastných kyselín sa odporúča obohatiť
stravu olivovým olejom a konzumovať saflórový olej a olej z ľanových semienok.
Dlhodobo overeným multivitamínovo-multiminerálovým doplnkom na zlepšenie príznakov PMS a odstránenie problému nedostatočnosti luteálnej fázy je
OPTIVITE P.M.T., ktorý navrhol a otestoval MUDr. Abraham. Mal by sa užívať po celý mesiac, nielen počas luteálnej fázy cyklu. (Môžete si ho objednať
cez ústredie LPP SR).
Možno ste už skúsili zmeniť stravovacie návyky či užívať vitamínové doplnky a nezaznamenali ste očakávaný efekt. Ako dlho ste vydržali? Ak menej ako
tri mesiace, skúste znova. Niektoré pozitívne dôsledky zmeny v stravovaní sa
nemusia prejaviť okamžite, potrebujú čas. Vydržte aspoň tri mesiace a podeľte sa o svoju skúsenosť aj s nami.
V budúcom čísle Novín z rodiny LPP sa budeme venovať bolestivej menštruácii.
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Dar těhotenství

Na svátek sv. Mikuláše, 6. prosince se Leah Soldinie probudila časně s myšlenkou, že by měla zkusit těhotenský test.
„Něco mi říkalo, že to mám udělat,“ řekla. Její menstruace nebyla opožděná,
ale příznaky, které se naučila pozorovat v praxi PPR, naznačovaly „miminko“.
Její očekávání se potvrdilo, test byl pozitivní. Leah se od dveří koupelny zadívala na svého dosud spícího manžela Rickyho s myšlenkou na to, jak se teď
jejich život změní.
Podle zvyku na svátek sv. Mikuláše vložila pak manželovi do boty lísteček
se vzkazem: „Lepším dárkem než moje láska je už jen naše společná láska. Blahopřeji tatínku!“
Průzkum ukazuje, že velká většina párů, které praktikují PPR, zakouší hlubokou intimitu. Těhotenství často posiluje jejich vztahy – jak mezi sebou navzájem, tak k Bohu – jak postupně vymění tabulky na záznamy cyklů za knihy o miminkách a uvažují o životě v lůně. Skutečnost, že už jsou prostřednictvím PPR více sladěni s tím, jak pracuje ženský organismus je vede k úžasu
nad probíhajícím zázrakem těhotenství.
Tak to bylo i s Leah a Rickym, jejichž první dítě Agnes Regina se narodila
4. srpna. „Bylo krásné pozorovat, jak roste z manželky do matky,“ říká Ricky.
Když začnete vnímat, jak uvnitř vaší manželky roste váš syn nebo dcera a pozorujete, jak vaše žena prochází fyziologickými změnami, je to prostě nádherné. Těžko se to vysvětluje.“
Leah, bývalá modelka (kdysi uchazečka o nejlepší modelku Ameriky), z které se stala katolická přednášející a spisovatelka, říká, že se „okamžitě a natrvalo zamilovala do svého vyvíjejícího se dítěte – a tato láska se rozšířila na Boha.
„Moje těhotenství mi přineslo hluboké porozumění toho, jak je pán Bůh blízký
a jak hluboký a intimní je vztah, který s námi chce mít,“ řekla Leah. Opravdu
mne šokovala má zkušenost s tím, jak jsem byla s Agnes spojena od okamžiku početí. Nikdy jsem si ji nepřestala uvědomovat, i když to nebylo na mně vidět. Byla propojena s každou mou myšlenkou, snem i chvilkou odpočinku. Došlo mi, že takovým způsobem je i Bůh s námi.
Když Agnes s kulatým obličejíkem a váhou 3,5 kg přišla, byla to pro Rickyho, který pracuje pro arcidiecézi Denver, láska na první pohled. „Stát se rodičem znamená začít se učit, co je pravá láska,“ řekl, milovat znamená toužit
po největším dobru pro milovaného. To už začíná tehdy, když se stanete manželem, ale nic to tak nezpřítomní, jako stát se otcem.
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noviny z rodiny lpp vydává šestkrát ročně jako členský bulletin Ústředí Ligy pár páru České republiky,
o.s. David a Michaela Prentisovi, Fügnerova 143/9, 272 01 Kladno, tel: 312 686 642, e-mail: lpp@lpp.cz,
internet: www.lpp.cz, číslo účtu: 215 288 136/0300. Minimální členský příspěvek 150 Kč /12,- € ročně.
Adresa na Slovensku: LPP, Manželia Jozef a Simona Predáčovci, Slovenskej armády 15, 953 01 Zlaté Moravce, tel.: 0908 722 055, 0915 971 191, e-mail: lpp@lpp.sk, internet: www.lpp.sk, číslo účtu: 207 215 6257/0200.
Kurzy PPR pro manžele a snoubence – 4 setkání po 2½ hodinách, většinou v měsíčních intervalech.
Kurzovné: v ČR 400 Kč, v SR 15,- € za pár. Jsme vděčni za příspěvky pro práci Ligy.
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