
 
 

 
Čo prináša rok 2012  

 
                 Žilina 24. január 2012 

 
 
Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! 
 
 
Vážení páni biskupi a generálni vikári katolíckych diecéz Slovenska, členovia kresťanských 

cirkví a spoločenstiev. Obraciame sa na vás v predvečer sviatku  obrátenia sv. Pavla, apoštola. Opäť tu 
máme nový rok, rok 2012, nové skúsenosti i nové výzvy, ktoré stoja pred každým z nás.  

Veríme, že tou hlavnou výzvou pre vás je volanie Toho, ktorým ste boli ustanovení a tak 
napĺňali  Slovo: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu” (Mk 16:15) 

Súčasťou hlásania evanjelia – dobrej zvesti – sú slová samotného Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý 
nás ubezpečuje o nesmiernej Božej Láske, ale na druhej strane nás nabáda k čnostnému a 
bezúhonnému životu. To je veľmi pekne vyjadrené v Jeho rozhovore s hriešnicou, ktorú prichytili pri 
cudzoložstve. „A Ježiš jej povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!” ( Jn 8:11). Teda 
Božie Milosrdenstvo, ale zároveň aj Božia Spravodlivosť!  

Prečo sa na vás opätovne obraciame?  
Určite vám nie sú neznáme aktivity Združenia pre ochranu rodiny v oblasti boja proti 

presadzovaniu homosexuality a LGBT aktivít na Slovensku. Dovolíme si pripomenúť náš posledný 
pochod proti  GAY PRIDE 2011 Bratislava 28.5.2011 kde sme zdôraznili narastajúci trend              
v propagácií aktivít týchto skupín. Čo je možné za taký krátky čas v dejinách Slovenska i sveta, ako 
je necelý rok, konštatovať? 

 ďalší nie moc vydarený GAY PRIDE 2011 Bratislava s mohutnou podporou ambasád 
sveta, žiaľ i takých krajín hlásiacich sa ku katolicizmu, akou je Poľsko, 

   bezprecedentná podpora homosexuálov, ktorá vytvorila prielom do srdca slovenskej 
spoločnosti v priamom prenose komerčnej televízie Markíza v šou Let´s Dance. Žiadne 
sťažnosti, ani reakcie odvážlivcov nepomohli. Výsledkom bola niekoľkotýždňová 
propagácia homosexualizmu v priamom prenose, standing ovation, všeobecné prijatie 
vopred vybratého a na tento účel dobre pripraveného páru a odsúdenie tých, ktorí si 
dovolili vyjadriť verejne svoj nesúhlas. Svadba gejov a zásnuby lesbičiek ponúkané tou 
istou televíziou v iných šou, homosexuálne orientované vzťahy podsúvané verejnosti         
v takmer každom súčasnom slovenskom seriáli  boli a sú už trvale len logickým 
pokračovaním nasadeného trendu,  

 snahy homosexuálne a LGBT orientovaných skupín vytvoriť výbor na úrovni vlády SR na 
svoju ochranu, financovanie, ale predovšetkým legislatívne (teda beztrestné) zastrešenie 
pôsobenia v celej spoločnosti, ktorému podporu vyjadrili viacerí verejní a vládni činitelia 
vrátane značnej časti celebrít pôsobiacich v súčasnom slovenskom šoubiznise, 

   americká ministerka zahraničných vecí Hillary Clinton, ktorá oznámila, že jednou              
z prioritných oblastí zahraničnej politiky USA sa má v roku 2012 stať podpora 



komunít LGBT (homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov) v celosvetovom rozmere.                   
Autor : Fórum života - Zdroj : www.c-fam.org - Dátum : 21.12.2011 

   že africkým krajinám je ponúkaná hospodárska pomoc s podmienkou zrušenia zákazu 
homosexuálnych aktivít na ich území. Zdroj: http://www.prolife.cz/?a=72&b=2&id=1769 

   a keď sa opäť vrátime na Slovensko, tak už na prvé mesiace roka 2012 sú tu aktivity 
združenia Iniciatíva Inakosť, ktoré pripravuje sériu „kultúrnych a vzdelávacích” aktivít       
s názvom Mesiac LGBT histórie. Za zmienku stojí citát z propagačného materiálu,             
z ktorého vyberáme: „Akcia je reakciou na to, že o LGBT komunitách sa nedozvieme ani 
v školách, či kostole, ani nikde inde.”  
 

Ak sme mnohokrát varovali, že cieľom týchto skupín je ich prienik do celej spoločnosti, najmä 
do školstva, čo je plne v súlade so stratégiou OSN na zavedenie celosvetovej propagácie sexuálnej 
výchovy už od 3-5 rokov veku detí, stratégie EÚ na ochranu ich práv a vyššie zmienenej priority 
zahraničnej politiky USA, je tento tlak úplne pochopiteľný. 

 
          A toto všetko bolo a je sprevádzané mlčaním kresťanských cirkví.   
 

Opätovne zdôrazňujeme, že každá, i takto orientovaná osoba, je Božím stvorením! A je 
povolaná žiť život zodpovedajúci Božiemu Stvoreniu! Ale ak ten istý Boh, ktorý ich stvoril jasne 
deklaruje, že skutky, ktoré konajú a najmä propagujú sú ohavnosťou pred Jeho Majestátom, tak 
budú účastní večného Božieho hnevu! „Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? 
Nemýľte sa: ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlipníci, ani súložníci mužov,” 
(1. Kor 6:9) a ďalej „Ale zbabelci, neveriaci, poškvrnení, vrahovia, smilníci, traviči, modloslužobníci a 
všetci luhári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírou” (Zj 21:8) 
 
 Ak teda tí, ktorí sú poslaní hlásať: „Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a 
povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou.” (2. Tim 4:2) toto nečinia, vedome bránia spáse 
týchto  nešťastných duší, lebo ich držia svojim mlčaním k zjavenej Pravde v temnote!  
 Alebo sa už čoskoro naplní ich túžba ohlasovať svoje práva a životné postoje aj v kostoloch, 
ako o tom píšu už dnes? 
 Jedno pekné prirovnanie hovorí:  “Mlčať na hriech = hriech činiť!” 
 Je veľkým omylom, ak sú pastieri presvedčení, že poukazovať na tieto ohavnosti a vystupovať 
na verejnosti voči nim, má byť úloha kresťanských laikov. Pastier je pastierom práve preto, aby 
chránil zverené stádo pred vlkmi. Alebo sa napĺňa proroctvo proroka Ezechiela z 34. kapitoly?  
  

S úctou v Kristovi Ježišovi za Združenie pre ochranu rodiny 
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