Konference LPP ve Fryštáku, 1.-3. října 2004
David Prentis
Na jedenácté výroční konferenci Ligy jsme měli tu čest přivítat otce biskupa
Josefa Hrdličku, pomocného biskupa olomouckého. Připojil se k nám během
sobotního dopoledne, poslouchal zprávy o našich aktivitách na různých
místech v ČR a na Slovensku, kladl otázky a komentoval. Potom sloužil pro nás
mši svatou v kapli domu Ignáce Stuchlého. Během oběda jsem mu vysvětlil
naše současné potíže a prosil ho a pomoc. Dopis otce arcibiskupa zmíněný
v úvodníku vznikl na jeho popud. Za tuto podporu a za jeho srdečné povzbuzení
jsme mu velmi vděční.
Odpoledne jsme diskutovali o nové situaci a pak jsme se seznámili s novou
Cvičnou příručkou, kterou právě vydala slovenská Liga. Česká verze existuje
zatím jen jako skripta. Protože staré materiály jsou u konce, potřebujeme
vydat nové. Americké 4. vydání (532 stran A4) je pro nás z praktických důvodů
nepřijatelné. Proto musíme sami napsat nové materiály, což vyžaduje hodně
práce a času. Prvním krokem v tomto procesu je Cvičná příručka, která
obsahuje modifikovaná pravidla. Pravidla jsou zjednodušená – není už pravidlo
O, které je zbytečně opatrné – a částečně přizpůsobena evropskému přístupu,
ale bez ztráty výhod přístupu Ligy. Připravují se nové slovenské diapozitivy
a učební texty a jednoduchá slovenská učebnice. Snad vyjde v novém roce.
Potom se bude připravovat česká učebnice s rozšířeným obsahem. Ideálně by
měly být konečně k dispozici obě knihy v obou jazycích.
ZPRÁVY LPP vydává pětkrát ročně jako členský bulletin Ústředí Ligy pár páru v České republice, David a
Michaela Prentisovi, Fügnerova 143/9, 272 01 Kladno, tel: 312 686 642, e-mail: lpp@lpp.cz, internet:
www.lpp.cz. Minimální členský příspěvek 100 Kč/150 Sk ročně. Starší čísla: 10 Kč/Sk včetně poštovného.
Plaťte složenkou typu C. Adresa na Slovensku: LPP, Manželia Jozef a Simona Predáčovci, Slovenskej
armády 15, 953 01 Zlaté Moravce, tel.: 037-6421426, e-mail: lpp@lpp.sk, internet: www.lpp.sk.
Kurzy PPR pro manžele a snoubence - 4 setkání po 2½ hodinách, většinou v měsíčních intervalech.
Kurzovné: v ČR 300 Kč, v SR 400 Sk včetně materiálů za pár. Jsme vděčni za příspěvky pro práci Ligy.
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57.

Řádky z Kladna

David Prentis
V únoru jsem psal o změnách ve vedení ústředí Ligy v Cincinnati a že „můžeme
očekávat nové podněty a důrazy“. Že se nás ty změny budou tak osobně a radikálně
týkat, jsem ovšem netušil. Rada Ligy deklarovala v září novou politiku v mezinárodní
práci, takto:
Od 1. ledna 2005 musí všechny vzdělavatelné aktivity LPP mimo území
USA splňovat následující kritéria:
—1) Programy a materiály budou nabízeny pouze v angličtině a španělštině,
oficiálních jazycích LPP; a
—2) v zemích mimo území USA budou finanční prostředky LPP přidělovány
pouze organizacím. Žádné finanční prostředky nebudou přidělovány
jednotlivcům nebo neregistrovaným subjektům.
Pobočky Ligy v ČR a na Slovensku splňují sice druhou podmínku, ale první
podmínku samozřejmě splnit nemohou. Proto nám bylo sděleno, že 31. prosince
2004 končí můj a Dodův pracovní poměr s Ligou. Podali jsme odvolání s tím, že
žádáme o prodloužení do konce června 2005. Tím by vznikl větší časový prostor na
hledání finančních zdrojů potřebných na samofinancování Ligy včetně zabezpečení
příjmu jednoho člověka, který bude na plný úvazek pracovat dále v ústředí, aby
aktivity Ligy mohly pokračovat ve stejném rozsahu jako dosud (administrativa,
účetnictví, korespondence, poradenství, kurzy, přednášky na školách, školení
dobrovolných zástupců – na Slovensku se školí na učitele tři páry a další tři mají
zájem). Já mám od července nárok na důchod a mohl bych pak v práci pokračovat.
Pokud bude naše odvolání zamítnuto a nenajdeme prostředky na plat jednoho
člověka v každém ústředí, znamená to podstatné omezení práce Ligy: nebudeme
moci jezdit konat kurzy ve vzdálených oblastech, budeme muset omezovat počet
kurzů a poradenství, zpomalí se vyřizování objednávek a vydávání Zpráv, zpomalí
se práce na nových učebních materiálech. Hlavní břemeno práce ponese na
Slovensku Simona a v ČR Miška. Otec arcibiskup Graubner, jako předseda České
biskupské konference, laskavě napsal Lize do Cincinnati dopis s žádostí o pokračující podporu.
Na výroční konferenci Ligy jsme o situaci diskutovali. Naši učitelé byli
překvapeni podivným a nepochopitelným rozhodnutím ústředí Ligy. Nikdo z nás
však nemyslel, že by to mělo znamenat konec práce našich organizací. Budeme
intenzivně hledat sponzory na financování chodu organizací včetně vydání nových
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učebních materiálů. Členský příspěvek sotva kryje výdaje na tisk a zasílání
bulletinu, proto je nyní na Slovensku zvýšen na 150 Sk ročně. Kurzovné zůstává
nízké, aby byly kurzy lidem dostupné. Na Slovensku bude sice zvýšeno na 400 Sk,
ale cena obsahuje také 1 tabulky a 1 výtisk nové Cvičné příručky, který jinak stojí
60 Sk (v ČR 45 Kč).
Někteří členové dávají peníze navíc, když obnovují členství anebo dávají
zvláštní dary. Za všechny dary, malé i velké, jsme Vám velmi vděční.
Uvědomujeme si však intenzivněji než kdykoli dříve potřebu rozšíření sítě
dobrovolných učitelů a zástupců, kteří by šířili STM ve svém okolí, abychom
nemuseli sami jezdit po republice. Tím bychom ušetřili čas, energii a cestovné. Na
Slovensku vypadá situace slibně, ale v ČR je v současné době jen jeden kandidátský
pár. Je vždy možné najít nějaký důvod, proč se manželé nehlásí. Buď jsou příliš
mladí nebo příliš staří, mají málo dětí, aby byla rodina považována za „pořádnou“,
nebo naopak mají hodně dětí a nepřesvědčili by lidi, že metoda „funguje“, atd.
Nejde však o okrajovou práci, ale o záchranu společnosti, jak vysvětluji v článku
Zkontraceptovaná společnost. Milí čtenáři, patříte k zatím malé skupině lidí, kteří
poznali hodnotu způsobu života, který umožňuje PPR. Neuvažovali jste o tom, že
byste se připojili k učitelským párům i vy? Máte opravdu pádné důvody nehlásit
se k aktivní spolupráci? Těšíme se na Vaši odezvu.

10./11.
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Keith Bower

Cyklus – nepochopení vrcholného dne, krvácení
1

denní záznam číslo________měsíc_________rok___________ dřívější cykly: nejkratší______ nejdelší______ na základě _____ záznamů
jméno_____________________________________věk______ nejdřívější první den vzestupu nad DH _____ na základě _____ záznamů
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výška ______ cm; váha ______ kg

adresa_____________________________________________ nejkratší hlenová epizoda ______ na základě ______ záznamů
PSČ________telefon_______________e-mail _____________ trvání tohoto cyklu______dnů;
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místo pro případ, že si včas nezvykne spát ve vlastní posteli. Když se děťátko narodilo,
spal syn většinu noci stále s námi, ale protože měl své místo na manželově straně,
nebylo těžké přidat druhé dítě vedle mne. Všichni se lépe vyspíme a rozhodně nám tuto
zimu bylo spolu hezky teplo.
J. W., Ohio

Lekár-gynekológ

… Naše velká postel stojí u zdi a tak nebylo pro první dvě děti potřeba víc než přidat
na druhé straně ohrádku. Jediné, co bylo u 2. dítěte navíc, byla modlitba. Od mého
druhého těhotenství jsme se s manželem vždy modlili (nahlas, aby nás děti slyšely!),
aby přijímaly nového sourozence jako poklad a dar od Pána Boha, aby nežárlily. Dělala
jsem si větší starost o místo v jejich srdci než v naší posteli.
Když přišla 3. dcerka, přistavili jsme vedle naší postele ještě jednu. Při 4. jsme ji
vyměnili za větší. Teď máme 6 dětí. Jednou nahlédla do naší ložnice kamarádka,
a když viděla srovnané polštáře, poznamenala: „Tady to vypadá jako u Sněhurky
a sedmi trpaslíků. Přesto že byly někdy dny a noci, kdy jsem pochybovala, že budeme
ještě někdy s manželem v ložnici sami, ten den přece přišel. Naše rodinná postel je však
i dále středem rodinného života. Ať už jde o společnou večerní modlitbu, je potřeba
ukáznit dítě, nebo si od srdce popovídat s dospívajícím, zůstává rodinná postel místem
setkávání, pomazlení, modlitby, lásky. …
N. R., Texas
[CCL Family Foundations, Volume XXX, Number 5, březen-duben 2004, str.26n.]

Hľadáte lekára-gynekológa, ktorý by rešpektoval vaše presvedčenie? Ak
ste z Bratislavy, alebo vám nebude robiť problém cestovať do Bratislavy,
navštívte novootvorenú gynekologickú ambulanciu v Nemocnici s poliklinikou
Milosrdní bratia. Kontakt:
Gynekologická ambulancia, nzz, MUDr. František Hvizdák,
Námestie SNP 10, 814 65 Bratislava, tel. amb.: 02/ 57887217 kl. 217

Podarí sa prejsť na samofinancovanie LPP na Slovensku?

Jozef Predáč
Za posledné štyri roky, teda obdobie, kedy som sa začal venovať Lige na plný
úväzok sa podarilo dosiahnuť, že Liga z vlastných príjmov pokrýva všetky
prevádzkové náklady vrátane vydávania materiálov. Finančný obrat sa zvýšil
skoro desať násobne a počet kurzov za rok z troch na dvadsaťštyri. Po zverejnení informácie o zastavení financovania môjho platu sme začali intenzívne
hľadať možnosti samofinancovania,bez ohľadu na to, či moje a Davidove
odvolania budú úspešné.Po oslovení ľudí z najbližšieho okolia sme dostali
prísľub o finančnej podpore od zlatomoraveckého dekanátu, jedného živnostníka
a ďalšieho člena LPP, ktorí nám prispieva zo svojho desiatku. Je to pre nás
veľmi povzbudivé a sme za to úprimne vďační, ale výška ich príspevkov
nedokáže pokryť mesačné výdavky sedemčlennej rodiny. Obraciame sa preto
touto cestou aj na vás a prosíme vás, ak máte tú možnosť a myslíte si, že to, čo
robíme je potrebné,aby ste nás podporili.
V prípade,že sa rozhodnete nás finančne podporiť, ozvite sa nám buď
telefonicky (0908722055), alebo e-mailom (lpp@lpp.sk), či písomne (Slovenskej
armády 15; 953 1 Zlaté Moravce), aby sme osobne mohli dohodnúť formu, ktorá
by vám najlepšie vyhovovala. Ďakujeme
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Rodinná postel – výňatky z korespondence
Americký časopis LPP uveřejnil dopis manželů, kteří čekali druhé dítě. Jejich první
dcerka (3½ roku) spala stále s nimi v posteli a měli obavy, zda mohou mít u sebe v noci
bezpečně obě děti. Zajímala je zkušenost jiných rodin. Otiskujeme zde úryvky některých
reakcí čtenářů.
Když se narodilo naše druhé dítě, ještě jsem kojila první dokonce i v noci. Měla jsem
starost, jak budou vedle sebe spát a tak jsem dala staršího na kraj postele u zdi (je také
možné přidělat zábradlí). Novorozené jsem měla mezi sebou a manželem. Tak jsem
v noci mohla kojit oba jak bylo potřeba.
Když se narodilo třetí, dali jsme nejstaršímu malou matraci na podlahu naší
ložnice. Tak jsme ho nešokovali tím, že bychom ho odstrčili do jiné místnosti, kde by
byl sám. Druhé a třetí dítě pak spaly s námi. Když přišlo čtvrté, spaly dvě nejstarší
na matraci na zemi.
Nejstarším je teď 8 a 7 let a spí spolu v pokoji vedle naší ložnice a 2 mladší (4 a 2
roky) spí s námi.
Nikdy jsme děti nenutili, aby spaly s námi. Mají všechny svůj pokoj s postelí, kde
mohou spát. Když jsme přesouvali dítě z naší postele na matraci, bylo to zkraje tak,
že usnulo u nás a pak jsme je přenesli, nebo jsme si před usnutím lehli k němu na
matraci a počkali až usne. Brzy se naučily usínat samy. Všechny naše děti dobře spí
a nemají potíže s usínáním. Jsou ovšem situace, kdy dítě, které nespí s námi je
nemocné, nebo nás prostě potřebuje a přijde k nám do postele. Nikdy jsme jim nebránili
a vždycky se najde místo pro dalšího. Přeji Vám, aby byl spánek Vaše rodiny tak
pokojný jako je náš,
C. K., Michigan
Máme 5 dětí v dvouletých odstupech a tak se dovedu dobře vžít do Vaší situace.
Mám několik poznámek – první je: nedělejte si s tím starosti. Já se nechám vést
instinktem. Jelikož čekáte teprve druhé, nechala bych je na Vašem místě obě u sebe
v posteli. Pokud není Vaše postel dost velká, tak v tom případě jsem přidala matraci
vedle pro to nejstarší. I kdyby na ní neusínaly, můžete je tam přesunout později.
S posledním dítětem jsem, když se narodilo, spala na gauči a to dvouleté spalo
u manžela na naší posteli.
Jak máte víc než dvě, můžete zkusit uložit to druhé nejmladší se starším
sourozencem. Velmi lituji, že jsem naší nejstarší nutila, aby spala sama ve své posteli.
To byla hrůza! Teď je nikdy nenutím spát samotné. Dva z nich jsem uložila vedle
starších sourozenců, když jim byly 3 roky, ale ne dříve.
Musím s uspokojením říci, že všechny moje děti jdou spát, když jim řeknu
a zůstanou v posteli. Nejmladší dvouletá teď spí většinou na matraci vedle naší
postele, ale někdy spí s námi, nebo jen se mnou, když má manžel noční a já také nespím
ráda sama!
Spoléhejte na svůj instinkt a nestarejte se o to, co si o tom myslí druzí. Hodně štěstí.
D. P., Alabama
Naše druhé dítě se mělo narodit, když bylo prvnímu 22 měsíců a stále spal s námi.
Nevěděli jsme, zda se nám včas podaří ho naučit spát jinde a tak jsme zvolili řešení,
které by vyhovovalo v každém případě. Během posledních měsíců těhotenství jsme
začali batole ukládat na matraci v naší ložnici. Když s e v noci vzbudil a přišel k nám,
nenechali jsme ho spát u mne, ale na kraji postele vedle manžela. To bylo jeho nové
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Tato tabulka představuje 2 záznamy ženy, která se učila PPR sama podle
učebnice, věk 42 let. Poslala nám svůj první záznam hned jak zaznamenala
krvácení, o kterém předpokládala, že je začátkem menstruace. Záznam
ukazoval jen 2 zvýšené teploty (18 a 19), po kterých hned následoval pokles na
dolní hladinu.
Teplota 18. dne byla patrně platná, ale 19. dne bylo měřeno o hodinu
později, protože nebylo přihlédnuto k zimní časové změně. Měla tedy jen
jednodenní vzestup, což samo o sobě nic neznamená.
Jinak řečeno, krvácení 28. října nepředcházela ovulace. Liga dostala její
záznam 3. listopadu, což byl vlastně už 27. den cyklu (jen několik dní před
ovulací, jak se ukázalo později).
Po přehlédnutí záznamu se náš poradce okamžitě spojil s klientkou
a vysvětlil jí možnost mimomenstruačního krvácení. Žena sdělila, že se jí
minulá „menstruace“ zdála trochu divná, protože měla jen jeden den celkem
normálního krvácení a po něm jen 4 dny špinění. Protože manželé nevěděli nic
o mimomenstruačním krvácení, předpokládali, po začátku krvácení 21. dne,
kdy nám poslala záznam, že jsou v I. fázi.
Poradce také s klientkou zopakoval správné hodnocení vrcholného dne.
Klientka určila vrchol hlenu podle množství hlenu, který pozorovala, což je
mezi začátečníky častý omyl.
Omyl je zaviněn do značné míry používáním výrazu „vrchol“. Je třeba
zdůraznit, že všechny metody PPR používají tento výraz pro „poslední den, kdy
se objeví jakékoli množství víceplodného typu hlenu před začátkem vysychání“. Klientka vysvětlila, že předpokládala, že se slovo „vrchol“ vztahuje na
den s nevýraznějším příznakem cervikálního hlenu.
Naštěstí žena pokračovala v zaznamenávání teplot a pozorování hlenu
v době, kdy byl dopis na cestě k nám. Během těchto 6 dnů předpokládala, že
je v I. fázi a byla překvapena sdělením, že je případně stále plodná. To ukazuje,
jak důležité je nikdy nepředpokládat I. fázi, pokud krvácení nepředcházel
teplotní vzestup a III. fáze. Začátečníci by také měli být opatrní při aplikaci
zkušenosti lékařů s 6. dnem cyklu. Mohou jej využívat už od 2. cyklu za
předpokladu, že žena neměla v minulých 2 letech cykly kratší než 26 dnů a má
jistotu, že 1. cyklus opravdu skončil, když začalo krvácení.
Ještě během telefonického rozhovoru poradce doplnil dalších 6 teplot do
prvního záznamu klientky, ale zjistil, že stále nedošlo k vzestupu teplot. Účast
na dvou večírcích byla asi důvodem zvýšených teplot prvních dvou dnů
v listopadu. Už během špinění zaznamenala žena pocit mokra a kluzka, což je
při mimomenstruačním krvácení také obvyklé. Klientce bylo doporučeno
pokračovat v pozorování a záznamech a čekat na III. fázi.
32. dne cyklu začal konečně trvalý vzestup bazální teploty. Večer 34. dne
byly splněny podmínky pro pravidlo R.

[CCL Family Foundations, Volume XXX, Number 5, březen-duben 2004, str. 4.]
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Zkontraceptovaná společnost
David Prentis – přednáška na konferenci „Manželství, rodina, etika“
v Brně, 9.-10. října 2004
V každé diskuzi na téma antikoncepce – nebo dnes častěji používaný
termín kontracepce – se předpokládá, že se jedná o čistě soukromou věc
nějakého jednotlivce nebo páru. Ale v moderních průmyslových zemích jsou
antikoncepce a sterilizace používány v takové míře, že nás nemůže překvapit,
že mají dopad na celou společnost. Důsledků je mnoho a jsou různorodější, než
by se na první pohled zdálo.

Antikoncepce má demografický dopad.
Za prvé má antikoncepce dopad na počet narozených dětí. Je známo, že
v minulosti byly rodiny větší. Rodiny s osmi, deseti nebo dvanácti dětmi nebyly
neobvyklé. Dnes očekáváme, že bude mít rodina jedno, dvě nebo nanejvýš tři
děti. Větší rodiny jsou výjimkou. Angličan Andrew Pollard dostal od firmy
vyrábějící zmrzlinu zakázku na průzkum. Měl odhadnout počet lidí ve věku 18
až 34 let, to jsou ti, kteří s největší pravděpodobností budou konzumovat
luxusní mražené výrobky této firmy. Zjistil, že k danému termínu poklesne
sledovaná skupina populace o 20%. Důvod: dramatický pokles porodnosti.
Někdo by mohl předpokládat, že je to zaviněno širokou potratovostí, která
následovala v Británii po přijetí potratového zákona roku 1967. Avšak i kdyby
se těch 6 milionů dětí, které byly od té doby v Británii zabité potratem, smělo
narodit, porodnost by přesto nestačila nahradit vymírající populaci. Pollard
dochází k závěru, že důvodem pro pokles je rozšířená praxe antikoncepce,
a formuluje to, čemu říká, „Železný zákon populace“: „Země, jejíž populace
praktikuje účinnou antikoncepci a potraty, vymře.
Ale vliv antikoncepce je širší a hlubší. Nejde jen o statistické zjištění.

Antikoncepce vede k protidětské mentalitě.

Antikoncepce připravuje cestu pro umělou reprodukci.

Když je možné mít sex bez dětí, je také možné mít děti bez sexu. Oddělení
prokreativního a sjednocujícího aspektu pohlavního aktu antikoncepcí připravilo cestu pro umělou reprodukci. Prvním krokem bylo oplodnění ve
zkumavce (IVF). Brzy následovala selektivní redukce (zabíjení vybraných
embryí, když je praxe IVF nad očekávání úspěšná a matka čeká větší počet dětí
současně), dárcovství spermatu a vajíček, náhradní matky poskytující svoji
dělohu pro dítě jiné ženy, pokusy s přebytečnými nebo úmyslně produkovanými embryi, preimplantační diagnóza a klonování.
Potrat a umělé oplodnění vedou k neúctě k životu; tím se otevírá cesta
k eutanazii.

Antikoncepce rozbíjí manželství a rodiny.

Při praktikování antikoncepce si manželé působí navzájem násilí tím, že
mají tendenci vidět druhého jenom jako pramen požitku. Vzájemné odmítání
plodnosti znamená vlastně vzájemné (i když podvědomé) odmítání druhého
jako osoby. Zatěžuje manželství a vede často k rozvodu. Tím trpí děti a dospívající té rodiny. Společnost je tím funkčně narušená a množí se násilí. Netradiční „rodiny“, jako např. svobodné a rozvedené ženy s dětmi, rodiny s dětmi
ze současného a různých předcházejících svazků a homosexuální páry vychovávající děti se stávají pro společnost přijatelnými a tím oslabují tradiční
rodinu.

Antikoncepce vede ke ztrátě víry.

Manželé přestávají vidět jeden druhého s úžasem jako Boží dar, svěřený jim
na celý život, ale chápou se jako pramen požitku, který může být podle potřeby
manipulován. Děti už nejsou chápány jako dar a požehnání od Boha, ale jako
věc, kterou máme právo vlastnit, nebo zničit. Předpokládá se, že děti mohou
být produkovány, vytříděny, odmítnuty, zabity, klonovány, vyrobeny podle
návrhů. Stvořitel je odmítnut a člověk si arogantně přisvojí Boží místo. Je to
svatokrádež, která volá do nebe a která tak či onak bude mít za následek
pohromu.

Cesta vpřed

K uzdravení společnosti je nutno odstranit široké užívání antikoncepce
a sterilizace. Katolická církev je jediná, kdo neustále odmítá antikoncepci.
Tak by mělo být prvořadým úkolem biskupů a kněží propagovat čistotu mimo
manželství i v něm. Taková trpělivá snaha bude mít nakonec vliv na celou
společnost. Přitom je třeba si uvědomit, že je antikoncepce horlivě propagována z komerčních a ideologických důvodů.
Početí je možno regulovat vysoce efektivními přirozenými metodami, které
nemají žádné ze shora zmíněných nevýhod. Naopak podporují pozitivní vztah
k dětem, budují manželství a chrání viru. To vše je důvodem pro apoštolát naší
organizace, Ligy pár páru, která šíří manželskou čistotu vyučováním přirozeného plánování rodičovství.

S praxí antikoncepce se vytrácí pojetí pohlavního aktu jako něčeho, co vede
k plození dětí. Pohlavní akt je úmyslně zmanipulován tak, aby tato možnost
byla vyloučena. Když antikoncepce selže, počaté dítě bývá často potraceno. To
platí zvláště, když k početí dojde mimo manželství a nejsou potřebné podmínky
pro výchovu dítěte.
Vnímání sexuality, jako by neměla nic společného s plodností, vede k představě o „rekreačním sexu“. Pohlavní styk je v první řadě chápán jako pramen
požitku. Vzhledem k tomu, že se „nemůže nic stát“, tj. nemůže být počato dítě,
přestává být pohlavní aktivita vázána na manželství. To vede k růstu promiskuity, cizoložství a prostituci, k perverzním pohlavním praktikám, včetně
homosexuálních praktik, které jsou dokonce považovány za ideální, protože
jsou 100% sterilní. Všechny tyto praktiky vedou k rozšíření pohlavně
přenosných nemocí, včetně AIDS.
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Antikoncepce vede ke změně postoje k sexualitě.
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