Zuzka s Peom majú
tyri deti a aktívne sa zapájajú do ivota svojej
farnosti najmä pri práci
s mládeou a rodinami.
Zuzka je v súèasnosti na
materskej a Peo je prvý a
jediný zamestnanec LPP
SR (Financovaný je úradom práce v rámci verejnoprospených prác). Aj,
alebo predovetkým vïaka
nim, máme preloené do
slovenèiny ïalie èlánky a
Peter a Zuzana Koalovci a jejich dìti
prednáky pre web stránZuzana, Katarína, Peter a Mária
ku, leták o ekologickom
dojèení a texty jednak pre príruèku STM v slovenèine a mnoho iných materiálov.
Kie Pán obdarí ich zapálenos pre írenie úcty k ivotu a evanjelizáciu
rodín vytrvalosou.

Slova Matky Terezy

Lidé jsou èasto nerozumní, nemoudøí a sobeètí; stejnì jim odpoutìjte. Kdy
budete laskaví, lidé vás budou podezøívat ze sobeckých postranních úmyslù;
stejnì buïte laskaví. Budete-li mít úspìch, získáte nìkteré neupøímné pøátele
a také opravdové nepøátele; stejnì se snate o úspìch. Budete-li èestní a
upøímní, lidé vás moná budou idit a podvádìt; stejnì buïte upøímní. Co
budete léta budovat, mùe být pøes noc znièeno; stejnì budujte. Kdy najdete
pokoj a tìstí, moná vám budou závidìt; stejnì buïte astní. Co dobrého
udìláte bude èasto zapomenuto; stejnì dìlejte dobro. Dejte ze sebe to nejlepí
a moná to nikdy nebude dost dobré; ale stejnì dávejte to nejlepí. Nakonec
záleí jen na tom, jak vás vidí Pán Bùh. O to jak vás vidí oni, stejnì nikdy nelo.

[International Right to Life Newsletter, záøí-øíjen, 2001]

Letáky

Pøi obnovení èlenství budeme jak v ÈR, tak v SR pøikládat sadu letákù.
Pokud je nebudete sami potøebovat, dávejte je prosíme svým známým. Pokud
máte monost je rozumnì distribuovat (napø. ve farnosti), napite nám.
ZPRÁVY LPP vydává pìtkrát roènì jako èlenský bulletin Ústøedí Ligy pár páru v Èeské republice, David a
Michaela Prentisovi, Fügnerova 143/9, 272 01 Kladno, tel/fax: 0312-686642, E-mail: lpp@lpp.cz,
Internet: www.lpp.cz. Minimální èlenský pøíspìvek 100 Kè/Sk roènì. Starí èísla: 10 Kè/Sk vèetnì
potovného. Plate sloenkou typu C. Adresa na Slovensku: LPP, Manelia Jozef a Simona Predáèovci,
Slovenskej armády 15, 953 01 Zlaté Moravce, tel.: 037-6421426, E-mail: lpp@lpp.sk, Internet: www.lpp.sk.
Kurzy PPR pro manele a snoubence - 4 setkání po 2½ hodinách, vìtinou v mìsíèních intervalech.
Kurzovné = 300 Kè/Sk za pár. Jsme vdìèni za pøíspìvky pro práci Ligy.

8

ZPRÁVY
"!
.

ÈÍSLO ÈLENSKÉHO BULLETINU LIGY PÁR PÁRU, PROSINEC

2001

Veri v rodinu, znamená budova budúcnos

Jozef a Simona Predáèovci
Pod týmto heslom sa v sobotu 20. októbra zaèalo pri príleitosti 20. výroèia
vydania encykliky Familiaris consortio celotalianske stretnutie rodín so svätým
Otcom. Vïaka pozvaniu predstavite¾ov Azzione Cattolica, sme sa spolu s ïalími
dvoma rodinami zo Slovenska a duchovným otcom vdp. Antonom Solèianskym
mohli zúèastni tohoto stretnutia a následne v nede¾u aj blahoreèenia manelského páru Luigiho a Márie Beltrame Quattrocchi.
Celotalianske stretnutie rodín zaèalo v sobotu o 15.30 hod. na námestí sv.
Petra. Do 18.tej hodiny odzneli svedectvá rodín a vystúpenia jednotlivých
laických hnutí a hudobných skupín. Mohli sme poèu o akostiach a problémoch, s ktorými sa rodiny kadodenne stretávajú, o kríoch, ktoré nesú. No
nielen to, tieto rodiny dosvedèovali predovetkým o úasnej Boej láske a
pomoci, ktorú pri nesení svojich kríov zaili a ktorá im dáva silu kadý deò i
naplno, nerezignova, ale milova Boha v svojom blínom, manelovi, manelke,
deoch, ostatných ¾uïoch.
O 18.00 hod priiel na námestie sv. Petra Sv. otec. Ïalí, pribline dvojhodinový program pokraèoval svedectvami a vystúpeniami predstavite¾ov hnutia
rodín a politickej reprezentácie, ktoré sa striedali s hudobnými blokmi a
tancom. Po tejto èasti sa Sv. otec prítomným prihovoril v cca polhodinovom
príhovore. Zhodnotil postavenie rodiny v súèasnosti, apeloval na to, aby sa
zlepila sociálna politika v prospech rodiny a pripomenul veriacim, e rodina
nemôe by postavená na roveò so iadnymi inými formami spoluitia.
Zamý¾al sa nad tým, kto potrebuje rodinu, èi je naozaj potrebná, (veï
celosvetový trend je zameraný proti rodine), aká má rodina by, èi sa má o koho
oprie a èi vôbec stojí za to, aby sa manelia a rodiny o nieèo snaili a namáhali.
Jeho slová  Rodiny Boh Vás potrebuje, Cirkev kráèa s Vami a ¾udia
dobrej vôle na Vás h¾adia s dôverou  sú tou najvýstinejou odpoveïou
a povzbudením pre ¾udí, ijúcich sviatostné manelstvo.
Toto prehlásenie ete viac podèiarkuje jeho výzva  Rodina ver v èo si ! 
ktorou doplnil výzvu spred dvadsiatich rokov uvedenú vo Familiaris consortio
 Rodina buï èím má by!
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Poukázal na to, e v ivote manelov Quattrocchi nebolo niè mimoriadne,
ale ili vedný ivot nevedným spôsobom  kadodenné slávenie sv. ome a
modlitba ruenca v rodine. Vyjadril svoje poïakovanie rodinám, za podporu,
ktorú pri svojej pastierskej slube od nich pociuje.
Na záver sobotòajej vigílie bol obrad svetla, pri ktorom si manelia obnovili
svoj manelský s¾ub a poehnanie Sv. otca.
Stretnutie so Sv. otcom bolo krásne, povzbudzujúce, ale aj zaväzujúce. Veï
èo by nám osoilo, keby sme tam boli, ale na naom ivote by sa niè nezmenilo?
Nestaèí len poèu a tei sa, treba svoju vieru i a prináa ostatným.
Ozaj, veríte a uvedomujete si aj Vy, e Vaa rodina je priestor pre vzájomné
posvätenie sa a plnenie Boej vôle, cestou k Bohu pre Vás, Vau manelku,
manela a deti, a nie len výsledok nejakej náhody na ktorý sme si u zvykli a
v podstate u niè od neho neoèakávame? Veríte, e Boh Vás potrebuje aby ste
iným svedèili o jeho Láske?
Na zem sme neprili preto, aby sme nezavadzali v nebi, ale preto, aby sme
sa aktívne podie¾ali na Boom Stvorite¾skom pláne.

Statistika plodnosti

Podle údajù Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) zveøejnìných na internetu uívalo v roce 2000 v ÈR antikoncepci 1.009.402 en, tj.
39% en v plodném vìku. Z toho 81,8% uívalo antikoncepci hormonální a
18,2% nitrodìloní. Nejvyí procento uivatelek vykazoval kraj Olomoucký
46,3% a nejnií kraj Plzeòský 32,8%.
Celkem bylo ve stejné dobì v ÈR 89.451 porodù. To je 34,6 na 1000 en
plodného vìku. Na jednu enu byla ve zdravotnických zaøízeních poskytnuta
prùmìrnì dvì ambulantní gynekologická vyetøení (v Praze 2,9, na Vysoèinì
1,5). V souvislosti s tìhotenstvím, potratem, porodem a estinedìlím zemøelo
est en.

Ad: Digitálny teplomer Microlife 1622

Som kojaca matka 15 mesaèného dieatka a jedna z tých, ktoré zaèali
podozrieva spo¾ahlivos merania digitálnym teplomerom. Moje cykly po
pôrode sa ete stále dávajú do pôvodného stavu ( ako pred pôrodom), ale aj tak
sa mi nepozdával záznam teplotnej krivky, nako¾ko teplotný vzostup týchto
kriviek bol èasto slabý a kostrbatý. Svoju obavu som tlmoèila aj ústrediu do
Zlatých Moraviec a súhlasila som s ich návrhom súbene mera teplotu
digitálnym aj ortuovým teplomerom. Meranie som robila v ústach, najskôr
digitálnym a potom ortuovým teplomerom a do potvrdenia zaèiatku tretej
fázy.
Obe teplotné krivky ili pekne plynule, súbene jedna nad druhou. Po tomto
pokuse som sa zbavila pochybností. Usúdila som, e slabý teplotný vzostup
nie je zapríèinený nepresnosou digitálneho teplomeru, ale je to dôsledok
vplyvu môjho dojèenia.
A ete jeden môj postreh: pri meraní digitálnym teplomerom by ena mala
zosta v k¾ude tú cca 1 minútu a dra teplomer v ústach pod jazykom na
jednom mieste. Digitálne teplomery sú znaène citlivé.
Zuzana K., Bánovce n Bebr.
Poznámka: Podobnú skúsenos s paralelným meraním bazálnej teploty digitálnym a ortuovým teplomerom nám oznámila aj pani Dagmar zo Zábøehu na
Moravì. V prípade, e máte akosti s vyhodnocovaním teplotnej krivky a
meráte si bazálnu teplotu digitálnym teplomerom v ústach, doporuèujeme Vám
zmeni miesto merania.

Nový uèite¾ský pár na Slovensku

Cyklus

David Prentis
Paní, která nám poslala tuto tabulku, psala m.j.:
Co hlavnì mì vedlo k tomu, abych tento dopis napsala, bylo to, e v jednìch
Zprávách LPP se psalo, e se vyskytl pøípad, e nìjaká ena otìhotnìla pøi

Od posledného septembrového týdòa má Slovensko ïalí uèite¾ský pár 
manelov Petra a Zuzanu Koálovcov z Bánoviec nad Bebravou. V priebehu
pribline pol roka úspene absolvovali testy pre uèite¾ov a získali certifikát,
oprávòujúci ich vyuèova symptotermálnu metódu PPR a oficiálne vystupova
v mene materskej organizácie The Couple to Couple League.
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za dar a milosti 10 let manelství a PPR a za schopnost uèit se z omylù, kterých
jsme se spolu dopustili.
F.C., Pensylvánie
Kdy jsem se vdávala, byla jsem panna. Mùj manel byl vlastnì první mu,
kterého jsem políbila. Jsem z mnoha dùvodù ráda, e jsem zùstala èistá. První,
který mne napadá, je, e jsem si v dobì dospívání uila spoustu legrace s partou
mladých lidí, k kterými jsem se stýkala. bez alkoholu, drog, sexu nebo i jen
namlouvání  bez patného svìdomí, lítosti nebo trápení. Kdy jsem pozdìji
bìhem studia chodila postupnì asi s esti chlapci, zùstávali po skonèení vztahu
mými pøáteli. Pìt z nich jsem mohla upøímnì pozvat na svou svatbu. Vztahy,
které jsou poznamenané sexuální intimitou takovou svobodu neposkytují.
Ano, byly bolestné záitky a emocionální zmatky. Myslím vak, e kdyby ta
zamilovanost bývala vyústila v sex, bolelo by to dodnes.
Mùj mu byl v dospívání rozhodnut uetøit se pro svou enu, ale pozdìji
bìhem studií svou víru opustil a slib nedodrel. Je pro nìj velkým pramenem
bolesti, e se mi pøi svatbì nemohl darovat stejnì èistý, jako já jemu. Na rozdíl
ode mne má mnoho nepøíjemných vzpomínek a stydí se za nìkteré vìci, které
jako dospívající provádìl. Rozdíl mezi naimi vzpomínkami na léta dospívání
je a zaráející. Já se tìím, jak budu svým dìtem jednou o nich vyprávìt, on
má mnoho vìcí, o kterých se hrozí mluvit.
Natìstí, kdy se vrátil k církvi, udìlal to celým srdcem, a ke konci studia
se vìnoval stateènì práci pro záchranu dìtí pøed potratem. Navzdory naí
vzájemné lásce a pevné víøe, cítí, e ho lítost nad minulostí bude provázet celý
ivot. Dala bych hodnì za to, abych ho této bolesti zbavila, ale není to v mých
silách. Rozhodnutí mají dùsledky.
Anonym, pøes e-mail

aloba proti pilulkám tøetí generace

Londýnská právnická firma podala jménem 123 en alobu proti farmaceutickým spoleènostem Schering, Organon a Wyeth, které vyrábìjí hormonální
antikoncepci. aloba je podána jménem en, které zemøely, nebo utrpìly váné
postiení po uívání tìchto typù kontraceptiv. aloba tvrdí, e jsou pilulky tøetí
generace spojeny s vyím rizikem plicní embolie, trombózy hlubokého ilního
systému a paradoxní embolie. Jsou zaznamenána úmrtí, ochrnutí a doivotní
postiení zpùsobená krevními zátkami v hlubokých ilách. Zvýené zdravotní
riziko spojené s uíváním nových typù pilulek potvrdila nedávno Evropská
agentura pro hodnocení léèiv [European Medicines Evaluation Agency]. Jejich
vývoj byl zamìøen na sníení neádoucích úèinkù jako je pøibývání hmotnosti,
akne a vysoké hladiny cholesterolu, které doprovázely starí pilulky, ale studie
publikovaná v èervnu t.r. zjistila, e pacientky, které je uívají podstupují
1,7 krát vyí riziko trombóz ne bylo zjitìno u starí generace pilulek.
Nezávisle na tom bylo zjitìno, e nové pilulky mají vìtí tendenci pøipustit
ovulaci a spíe zabraòují nidaci. Pùsobí proto èastìji jako abortivum.

[ Podle International Right to Life Newsletter, záøí/øíjen 2001.]
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kurzu. Nevím, zda se to týkalo právì mì, ale já jsem ji na 2. setkání kurzu
pøila v poehnaném stavu. Pøiznám se, e mi asi 2-4 dny trvalo, ne jsem toto
tìhotenství pøijala a zaèala se tìit na dìátko. Hlavním dùvodem bylo to, e
jsem mìla doma právì 4-mìsíèního kojence a 16-mìsíèní dcerku, no a jetì
5ti-letého chlapce. Já jsem myslela, e jsem v neplodném období, e jetì kojím,
tak to nebude tak váné a e ovulace probìhla 12. den cyklu, kdy jsem pocítila
bolest v podbøiku a mìla slabé krvácení. Díky Bohu ! se Mireèek narodil a
narodil se zdravý. Je to ná velký mazlíèek. Mnohokrát mi pøelo na mysl, e
Mireèek je dáreèek, jsme astní, e ho máme.
Take toto tìhotenství nebylo selháním PPR, ale dítì bylo poèato v plodném
období. Pro mnì je narození Mireèka velkou milostí, pøineslo nám mnoho
poehnání a já tuto radostnou událost pøijímám jako Boí vùli. Píu tento dopis
hlavnì proto, aby metody PPR nebyly zpochybnìny.
Váím si práce LPP. Ké manelé a to nejen køesané, ijí svá manelství
v èistotì a ké pouívají PPR, ké dìti, které pøijdou i neplánovanì rodièe
pøijímají jako radost a ké maminky, které dìti nechtìjí vychovávat, alespoò
své dìti donosí, aby tyto dìti mohly ít.
Jsme velmi vdìèní za tento a podobné dopisy. Utvrzují nás v pøesvìdèení,
e dìláme uiteènou a potøebnou práci. Jsme také vdìèní, e tato paní nehodnotí
poèetí svého dítìte jako selhání metody.
Z tohoto pøíkladu se mohou manelé pøedcházející poèetí pouèovat. 1) I kdy
matka kojí, nemùe automaticky pøedpokládat neplodnost. Jakmile pøijde
první menstruace, musí pøedpokládat návrat plodnosti a øídit se podle normálních pravidel STM, i kdy první cykly budou pravdìpodobnì nepravidelné.
2) Je chybné spoléhat se pøíli na druhotný pøíznak bolesti v podbøiku.
Nejdøíve je potøeba se nauèit standardnímu pøístupu. Druhotné pøíznaky
nelze hodnotit vìdecky; pro jednotlivou enu vak mohou èasem slouit jako
potvrzení hodnocení. V tomto pøíkladu bolest zøejmì nesouvisela s ovulací.
3) Styk 7. dne je zøejmì v I. fázi podle pravidla posledního suchého dne, ale
nedoporuèujeme zaèáteèníkùm v prvních dvou cyklech mít styk v I. fázi,
protoe ena potøebuje èas, aby se nauèila pozorovat hlen, a mohla by se splést.
4) Podle hlenu a èípku je 25. den vrcholným dnem, take III. fáze zaèíná 28. dne
podle R a 29. dne podle O. Dvacátý pátý den je u 3. den jasného vzestupu, co
je pro vrchol dost pozdì. Takové pøípady jsou øídké ale moné. Èasto pozorujeme,
e první záznamy eny zaèáteènice jsou nejasné a zmatené, protoe teprve
poznává své tìlo. Záznamy jsou pak postupnì lepí. Je moné, e pravý vrchol
byl 23. den, protoe se 24. den mìní kvalita hlenu, ale na to se nemùeme
spoléhat v této konkrétní tabulce. Chceme pouze ukázat na to, e se pøi rùstu
zkueností zlepují záznamy, a manelé mohou poèítat s úbytkem potøebné
zdrenlivosti pøi pøedcházení tìhotenství. Styk 23. dne byl jasnì v plodné dobì
a gratulujeme k poèetí a narození Mireèka.
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Rozhodnutí pro Boí plán (pokraèování)

Vá èlánek pøipomnìl ètenáøùm, e ít spolu a mít pøedmanelský styk je
patné. Pøáli bychom si, aby to bylo jasnìji sdìleno ve dvou oddìlených
varováních: Je patné mít styk pøed manelstvím. Je patné ít spolu pøed
manelstvím.
Aèkoliv se to èasto rozumí jako synonymum, ít spolu není toté jako
souloit. Rok pøed svatbou jsme potøebovali nìkde bydlet. K rodièùm to bylo
daleko, Byty jsou drahé, bydlet sám je tìké. Nevidìli jsme nic patného na tom
koupit si spoleèný dùm s podmínkou, e vynecháme sex. Jak myslíte, e to
dopadlo?
Celý rok Kdo by to vydrel? øeknete. Znali jsme jeden druhého, vìøili jsme
Bohu, e se má sex nechat. Vìøte tomu nebo ne, èekali jsme. Opakujeme:

koupili jsme si spoleènì dùm, spali jsme ve spoleèné posteli po celý rok pøed
svatbou a uetøili jsme si pohlavní styk a do manelství.
Po nìkolika letech manelství a duchovního rùstu (iveného èásteènì
pouíváním PPR od samého zaèátku) jsme pochopili, e to, co jsme dìlali, bylo
patné. ít spolu bylo patné i bez pohlavního styku. Setkali jsme se jen
s varováním pøed pohlavním stykem. Proto se chceme teï podìlit o svùj pohled
na spoleènou pøedmanelskou domácnost.
Zaprvé, jak jste oèekávali, e to dopadne? Asi jste pøedpokládali, e jsme
neodolali pokuení. Je nám nemírnì líto, e nae rodiny, pøátelé (i ti nejblií)
a sousedé, kteøí vichni vìdìli, e jsme katolíci, pøedpokládali, e souloíme. To
nebývá pøedmìtem obecné konverzace. Kadý prostì pøedpokládal, e dìláme
nìco, co jsme nedìlali.
Pøáli bychom si, aby se ta koda týkala jen jejich pohledu na nás. Tìm, kteøí
nás znají, jsme pøíkladem dobrých praktikujících katolíkù. Pro nìkteré jsme
jedinými katolíky, které znají. Dìlali jsme ostudu své církvi. Jako nejstarí dìti
ve svých rodinách jsme moná svým patným pøíkladem posunuli své mladí
sourozence k rozhodnutí pro smilstvo. Nìkteøí pøátelé také mohli mít nesprávný dojem. Jednou budeme muset naemu nyní tøíletému synovi vysvìtlit, e
v tomto smìru nejsme hodní následování. Jedním slovem opsáno to byl
skandál.
Vechny negativní dùsledky naeho jednání se dají vyjádøit slovem skandál,
který uvádí jiné do pokuení a dìlá ostudu náboenství a spoleèností.
A byly i dalí kody. Tím, e jsme byli vnìjnì patným vzorem víry,
kompromitovali jsme svou schopnost podepøít a posílit jiné ve správném
duchovním rozhodování, bez ohledu na to, co jsme nedìlali. Moná, e pøátelé
neádali o pomoc, protoe nás odepsali.
V pokueních, kterým jsme odolávali, jsme vlastnì riskovali ztrátu vzácnìjího a mocnìjího daru, ne jsme si v té dobì uvìdomovali. (Jistì, ledacos se
nám doneslo, ale reálnou cenu daru poznáte, a po otevøení.) Riskovat nìco tak
cenného bylo nezodpovìdné a chybné. V naem pøípadì jsme si pøedstavovali,
e je pøedmanelský styk katastrofální. Mohlo tím skonèit nae zasnoubení.
Sázka vak byla vyí, ne jsme tuili, i kdy jsme nakonec obstáli ve
zkouce.
Koneènì, i kdy jsme èekali s pohlavním spojením, sdíleli jsme chvíle
hluboké intimity, kterou Bùh asi urèil ke zpevòování manelského svazku,
vzruující nìnosti a líbání, usínání ve vzájemném objetí, spoleèné probouzení
i velijaké vední úlohy. Toto kadodenní sdílení je Boím darem pro posilování
manelství. S tím jsme mìli èekat.
Mrzí nás, e jsme v té dobì nebyli duchovnì dostateènì zralí a informovaní,
abychom pochopili dopad naeho rozhodnutí. Byli jsme hloupí (co je samo
o sobì potøeba vyznat jako høích.) Vyhnuli jsme se pokození naeho manelství,
ale dùsledky skandálu jsou stejnì váné, jako by lo o úmyslný høích.
Je pro nás nesmírnì tìké psát tyto øádky a bolestné je èíst. Dìkujeme Bohu
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Dalí tøi dopisy o pøedmanelské èistotì
Patøím k tomu vymírajícímu druhu. Vdávala jsem se pøed ètyømi lety ve
vìku 29 let. Od raného mládí jsem vìdìla, e se chci uetøit pro toho, kdo bude
ochoten dát se mi na celý ivot. Vìdìla jsem, e to tak Bùh pro mne chce, protoe
mì miluje. Vìdìla jsem, e pøedmanelská zdrenlivost není bøemeno, které
kodolibì klade na své dìti, ale pravidlo, které nás má chránit.
Nemìla jsem mnoho známostí, ne jsem poznala svého manela, protoe
jsem nenala nikoho se srdcem otevøeným Bohu. Mùj manel je jediný mu,
kterého jsem kdy políbila. Chodili jsme spolu pøed svatbou est let. Bùh byl
støedem naeho vztahu a aèkoliv nám nìkdy pøilo velmi tìké zdret se
pohlavního styku, byli jsme oba rozhodnuti zùstat èistí. S Boí pomocí jsme to
dokázali. Já bydlela s kamarádkou a manel u rodièù, co sniovalo míru
pøíleitostí k pohlavnímu styku. Mìli jsme také mnoho pøátel, kteøí mìli stejný
ebøíèek hodnot jako my, tak e jsme cítili i urèitou zodpovìdnost vùèi nim.
Klíèovým faktorem vak nakonec bylo nae rozhodnutí zùstat èistí a do
manelství.
Mùj manel nebyl panic, kdy jsme se brali. Ne jsme se poznali, byl
zasnouben s jinou enou a aèkoliv mìl kvùli tomu vdy patné svìdomí, jeho
snoubenka vyznávala jiné hodnoty. Kdy jsme se poznali, bylo pro mne tìké
pøijmout tuto skuteènost. Tìce jsem nesla to, e se dal jiné enì. Vìdìla jsem,
e mi tohoto mue poslal do cesty Pán Bùh a e si ho asi vezmu. Kladla jsem si
tedy otázku, proè mi Bùh dává nìkoho neèistého, kdy jsem zachovala svou
èistotu. A jsem (s Boí pomocí) dola k poznání, e v Boích oèích mùj manel
èistý je. Prosil Boha za odputìní a Bùh nabízí, e nám odpustí høíchy. Kdy
jsem to pochopila, pøestala jsem si s manelovou minulostí dìlat starosti.
Od svatby jsem stále vdìèná, e jsem se vdávala jako panna. Dala jsem se
jen jemu. Pouíváme a uèíme PPR. Nevycházíme z úasu nad tím, jak nás Bùh
stvoøil a jak nádherné mùe být manelské spojení. Nelituji toho, e jsme se
zdreli a vím, e jsem si posluností Boí vùle uetøila velké citové bøemeno.
S.M., pøes e-mail

