
 Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, 
že se ho ujímáš?Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, 

korunuješ ho slávou a důstojností. (Žalm 8, 5-6)

 Milosrdný Bože, Pane života a smrti, 
ty jsi náš Otec a vepsal sis nás již na začátku našeho pozemského 
bytí do svého srdce. Miluješ nás. Naplň naše srdce svou láskou. 

Otřásá námi skutečnost, že statisíce dětí musí zemřít v lůně své matky, 
že je s lidským organismem experimentováno jako s prostým materiálem 

a že někdy nakládáme s naším životem tak, jako bychom byli sami Pány života. 
Odpusť nám, prosím toto velké bezpráví a svévoli.

 Dej, aby všichni lidé mohli žít a umírat důstojně jako lidé. 
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, který s tebou žije 
a vládne v jednotě Ducha Svatého, Bůh po všechny věky věků. 

Amen.

Modlitba za ochranu života 
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SALESIÁNSKÝ ÚMYSL > Za upřímné zapojení mladých lidí v Belgii 
do aktivit spojených s ochranou života.

PAPEŽSKÝ ŮMYSL

„Modleme se za nás křesťany, 
abychom tváří v tvář novým 
bioetickým výzvám vždy 
podporovali ochranu života 
prostřednictvím modlitby 
i konkrétního nasazení 
ve společnosti.“ 

BŘEZEN

EVROPA

Za správná řešení bioetických výzev
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1. Sejdi se s prarodiči 
a zapiš si pár jejich zážitků 
z doby, kdy jsi se narodil 
(jak to prožívali,jestli bydleli 
poblíž nebo daleko, kdy 
tě poprvé uviděli... nebo pár 
zážitků z jejich života.

2. Pomodli se za ženy, 
které uvažují o potratu 
a také za lidi, kteří uvažují 
o eutanázii. 

Výzva

BELGIE

Jaké aktivity nabízí salesiáni pro mladé lidi v Belgii?

Zajímavost

Každý lidský život je sám o sobě jedinečný, neopakovatelný 
a má nesmírnou hodnotu. To je třeba vždy znovu hlásat 

odvahou slova i činů. To přivádí k solidaritě a bratrské lásce 
k velké lidské rodině i každému z jejích členů.    (Evangelium vitae)

www.don-bosco.net/proposition

Salesiánské hnutí mládeže, 17+ let

CampoBosco > tábor pro mladé 13–25 let

BAFA - animátorská školení > 17+,

DALŠÍ AKTIVTY: FestiFoot > fotbalové týmy 13–15 let | Mládežnické tábory pro 11-17 let | Dobrovolná služba > 18–35 let | Občanské iniciativy 
pro mladé od 16–25 let | U krbu > 18–25 let | Škola života Dona Boska > dům spirituality a lidské formace 18+ | Modlitební víkendy 18+ 

Posláním je modlitba, žít život pro druhé a spolu s druhými, péče o senio-
ry, děti, dlouhodobě nemocné, tělesně a duševně trpící.  pastoraci, evan-
gelizaci a výchovu mládeže. šířit Boží slávu pro dobro duší -  katechezi a 
práci se skupinami dětí a mládeže, práce ve školství. slavení liturgie a 
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Chraň život

... od svého přirozeného počátku do svého přirozeného 
konce – od svého početí do své smrti

protože

Naši hodnotu ale neurčuje naše okolí! 
naši jedinečnost nám nedávají ti, se kterými žijeme.

Bůh si nás vyvolil jako své milované děti, hledí na nás jako na výjimečné, a vzácné bytosti. Dávno 
předtím, než ses narodil/a a stal/a ses součástí Božího plánu, existoval/a jsi v Božím srdci.

  
Oči lásky tě vidí jako cenného, nekonečně krásného člověka,

jako někoho, kdo má věčnou hodnotu.

Bioetika

Bioetika (z řeckého bios 
– život a éthos – mrav) 
je odvětví aplikované etiky, 
jehož snahou je zkoumat či 
vymezovat principy lidského 
chování souvisejícího 
zejména s otázkami medicíny 
a nakládání s (lidským) 
životem.

V širším smyslu se bioetika 
neomezuje na otázky spojené 
s medicínou, nýbrž zahrnuje 
všechny morální problémy, 
které se týkají života jako 
takového.

• dříve než tě Bůh vytvořil v životě matky, již tě znal… (srov. Jer 1,5)
• Bůh tě stvořil k svému obrazu a podle své podoby… (srov. Gn 1, 27) 
• Bůh tě velmi miluje… (srov. 1Jan 4,19)
• vždy tě miloval… (srov. Jer 31,3)
• tě povolal tvým jménem, jsi jeho… (srov. Iz 43,1)
• jsi podivuhodně utvořen a Bůh se o tebe velmi zajímá… (srov. Žalm 139, 2-14)
• jsi natolik cenný, že se dokonce nemusíš znepokojovat. Bůh ví, co potřebuješ… (Mt 6,8.26)
• vše dobré jsi dostal od svého Pána… (Jak 1,17)
• se vzdal všeho, co miloval, aby mohl získat tvoji lásku (srov. Řím 8,32)
• co ještě má pro tebe udělat… (srov. Iz 5,4)
• ty jsi můj milovaný/á…, tebe jsem si vyvolil… (srov. Mk 1,11)
• tě povolal, abys žil v jeho společenství… (srov. 1 Kor 1,9)
• touží po tom, abys s ním spolupracoval a sloužil tak, jak sloužil on… (srov. Mt 25,40 a Jan 13,3-5)
• touží po tom, abys miloval stejně, jako on miluje tebe… (srov. Jan 13,34)
• moc si tě váží a chce tě zachovat při životě… (srov. Gn 19,19 a Ex 1,17-18)
• nechce ani, aby bylo mrtvé tvé nitro, když ti říká: především střez a chraň své srdce, 
   vždyť z něho vychází život. (srov. Př 4,23)
• Hospodin je plný slitování a milosrdný, odpouští hříchy a zachraňuje v čas soužení. (srov. Sir 2,11)

Sebevražedná kapsle 
na eutanázii

Chraň život, protože 
od početí do smrti Bůh 

každému z nás říká: 
„Jsem rád, že jsi. 

Jsi pro mne důležitý. 
Počítám s tebou. 

Zvu tě ke spolupráci. 
Mám tě rád.“



Milosrdný Bože, Pane života a smrti, 
ty jsi náš Otec a vepsal sis nás již na začátku 

našeho pozemského bytí do svého srdce. 
Miluješ nás. Naplň naše srdce svou láskou. 

Otřásá námi skutečnost, že statisíce 
dětí musí zemřít v lůně své matky, 

že je s lidským organismem 
experimentováno jako s prostým materiálem 
a že někdy nakládáme s naším životem tak, 

jako bychom byli sami Pány života. 
Odpusť nám, prosím toto velké 

bezpráví a svévoli.
 Dej, aby všichni lidé mohli žít a umírat 

důstojně jako lidé. 
Prosíme o to skrze tvého Syna 
Ježíše Krista, který s tebou žije 

a vládne v jednotě Ducha Svatého, 
Bůh po všechny věky věků. 

Amen.

Modlitba za ochranu života 
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