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Otvorený list ordinárom, generálnym vikárom  

katolíckych diecéz Slovenska    

                                                          27. marca 2010 

    Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! 

    Dňa 22. mája 2010 sa má v Bratislave konať „pochod hrdosti“  gay pride ... Myslíme si, 

že nie je potrebné bližšie uvádzať, o aký pochod ide... 

    Vzhľadom na to, že ide o mimoriadne dôležitý medzník v duchovnom vývoji a 

smerovaní Slovenska k otvorenej demonštrácii hriešnej zvrátenosti časti slovenskej 

a zahraničnej populácie s obzvlášť závažným vplyvom na dôstojnosť 

človeka, predovšetkým rodiny, tak ako to je jasne stanovené Božím zákonom, nedá nám 

nereagovať na túto situáciu.  

    Isto viete o množstve homosexuálnych a pedofilných škandálov, ktoré zachvátili 

katolícku cirkev na celom svete počnúc USA, Austráliou, Írskom, Rakúskom, či 

v súčasnosti Nemeckom, Holandskom, pričom takmer denne vychádzajú najavo nové 

skutočnosti a odhalenia... 

    Taktiež by sme chceli upozorniť na viaceré neoficiálne informácie, ktoré boli zverejnené 

na internete, resp. zazneli v relácii rádia Lumen 23.1.2010 „od ucha k duchu“, že 

Slovensko sa podobným problémom zrejme nevyhne.  

    V tomto mimoriadnom čase, kritickom pre katolícku cirkev na Slovensku, máte vy, ktorí 

ste prijali úrad pastierov, zodpovedných za spásu duší zvereného Božieho ľudu, povinnosť 

zaujať jasné stanovisko k tejto situácii. Pán Ježiš jasne hovorí : Ale vaša reč nech je „áno 

- áno“, „nie - nie“. Čo je navyše, pochádza od Zlého. (Mt 5:37). 

    Spomeňme si na Boží trest Sodomy a Gomory za hriech homosexuálnej zvrátenosti. (Ak 

má niekto pochybnosti o reálnej skutočnosti tejto udalosti, odporúčame zhliadnuť 

dokument od Rona Wyatta http://www.wyattmuseum.com/cities-of-the-plain-02.htm, ktorý skúmal 

uvedenú oblasť a jasne potvrdil to, čo hovorí Biblia - Slovo Božie.) 
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    Pripomeňme si Božie Slovo: „ Nesmieš nečisto obcovať s mužom tak, ako sa pohlavne 

obcuje so ženou. To by bola ohavnosť!” (Lv 18:22) 

    Pán ústami sv. apoštola Pavla v liste Rimanom hovorí: “...tí, čo Božiu pravdu zamenili 

za lož, uctievali stvorenia a slúžili radšej im ako Stvoriteľovi, ktorý je zvelebený naveky. 

Amen.  Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený 

styk za protiprirodzený.  A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli 

žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe 

odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie.”(Rim 1:25-27)  

V prvom liste Korinťanom: “Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho 

kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlipníci, 

ani súložníci mužov,...” (1.Kor 6:9) 

    Jedným z hriechov do neba volajúcich je hriech Sodomčanov.(KKC1867) Pred 

tvárou Pána Ježiša Krista nesiete vy osobnú  zodpovednosť za jasné slovo k týmto 

hriechom, ak sa dejú na území vašich diecéz. Nehovoriac o tom, ak takýto hriech 

nenazývate pravým menom, ste voči nemu zhovievaví, alebo ak ho dokonca priamo či 

nepriamo podporujete tým, že ho kryjete! V tomto prípade tvoríte s ním 

jednotu!(KKC1868)  

    Pýtame sa, prečo sa svet i katolícka cirkev dostali do takejto situácie ? Katolícka 

cirkev, za ktorú na Slovensku  vy nesiete zodpovednosť pred Trojjediným Bohom 

a veriacimi, má povinnosť hriech nazvať hriechom. Hlásať Živého Ježiša Krista, 

jediného Pána a Spasiteľa a v Jeho mene hlásať pokánie na odpustenie 

hriechov!(porov. Lk 24:47-48) Ak sa začnú robiť kompromisy s hriechom a hriech sa 

nenazve hriechom, tak sa odstráni i strach pred Božím trestom, večným zavrhnutím 

– peklom, naveky za túto ohavnosť ! Je čas, aby sa i na Slovensku, ako v katolíckej 

cirkvi, tak i v spoločnosti, z vašej strany jasne vyjadril postoj k tomuto aktuálnemu 

problému! Teraz je najvyšší čas, konať pokánie. Urobte, prosíme, poriadok najskôr  

v katolíckej cirkvi a potom dajte jasný signál i celej spoločnosti zmietanej relativizmom. 

Zo strany nekatolíkov zakúšame čoraz častejšie výsmech a zosmiešňovanie, že 
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v katolíckej cirkvi sú samí homosexuáli a pedofili. Prosíme o vaše jasné verejné 

vyhlásenie, napr. pastiersky list, že v  radoch vám podriadených kňazov a rehoľníkov nie 

sú žiadni homosexuáli a pedofili, a že nie ste si vedomí žiadnych prípadov, kde by boli 

zneužívané deti, mládež či dospeli. No ak viete o kňazoch alebo rehoľníkoch, u ktorých je 

známa táto úchylka (ohavnosť v Božích očiach), nesiete zodpovednosť nielen za nich, 

ale za každé zneužité dieťa, mladíka, či dospelého, i verejné pohoršenie. No zvlášť 

zodpovednosť za duševné rany zneužitých, ich  príbuzných i obrovské pohoršenie. Potom  

povedal  svojim  učeníkom: „Nie je možné, aby neprišli pohoršenia, ale beda tomu, skrze 

koho prichádzajú! Tomu by bolo lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili 

ho do mora, akoby mal pohoršiť jedného z týchto maličkých. Dávajte si pozor!  

(Lk 17:1-3) 

    Mali by ste zbaviť úradu a suspendovať všetkých vám podriadených kňazov a 

rehoľníkov, o ktorých viete, že sú homosexuáli, či pedofili. Ponúknite im možnosť konať 

pokánie, aby ich duše boli spasené! Ak možnosť konať pokánie odmietnu, nech opustia 

rady katolíckej cirkvi, kde sú verejným pohoršením. Začnite očistu katolíckej cirkvi na 

Slovensku zvnútra vy sami, aby neprišiel na Slovensko podobný trest, ako na Sodomu a 

Gomoru!  

    Týmto otvoreným listom  vás v mene všetkých úprimných veriacich kresťanov, 

vážiacich si prirodzené hodnoty prosíme, aby ste dali jasne najavo smerovanie katolíckej 

cirkvi na Slovensku a tak verejne podporili pápeža Benedikta XVI, ktorý sa k týmto 

problémom musel viackrát jasne vyjadriť. Uvedomte si, že váš úrad má vysokú 

mienkotvornú hodnotu, za ktorú ste zodpovední pred Bohom i pred ľuďmi, ako veriacimi 

tak i neveriacimi. 

    Zároveň vás žiadame, aby ste vyjadrili jasný a jednoznačný postoj k plánovanej 

akcii 22. mája 2010 v Bratislave. Postavte sa na stranu potupeného, pošpineného, 

zmučeného a ukrižovaného Krista v tomto čase veľkého pôstu. Dajte jasné slovo pre spásu 

nesmrteľných duší. Je zarážajúce, ak primátor Bratislavy, ktorý vyznáva kresťanské 

hodnoty, povolí takúto akciu !!! 
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    Postavte sa proti tomu, kým je čas ! O to vás naliehavo prosíme a modlíme sa za vás, 

aby ste sa odhodlali k tomuto potrebnému kroku. Vopred vás informujeme, že zatiaľ 

nechceme túto vec medializovať, ale očakávame váš osobný postoj ako zástupcov Pána 

Ježiša Krista, ktorý vám zveril úrad správcov diecéz! 

 

    K obsahu tohto listu pripájajú svoje podpisy podľa Príloha_podpisy_1 - 4   

 

    S úctou                       Ing. Jozef Dupkala 

          Anton Hajný ml. 

            Ing. Eva Dupkalová     

  

 

SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA, PATRÓNKA SLOVENSKA, OROD UJ ZA 

NÁS I NÁŠ NÁROD U SVOJHO SYNA A NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA! 

 

P.S.   

1. Kópia listu bude zaslaná poštou 

2. Pre informáciu vám ako prílohu zasielame “Dotazník k prvému PRIDE”, ktorý je 

oficiálne umiestnený na internete...ako i názory obyčajných ľudí na 

http://www.facebook.com/pages/Nechceme-Gay-PRIDE-v-uliciach-Bratislavy-Pan-

primator-zruste-ho-do-22maja/323826407788   


