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Dôsledky homosexuálneho života. 

Sme tu, kde má budúcu sobotu vyvrcholiť Dúhový PRIDE. Nezdá sa vám, akoby do samého  srdca Bratislavy 

a tým i Slovenska vrážal diabol svoj meč nečistoty? To, že tu budú šliapať po kresťanských hodnotách, a že žijú 

v hriechu sme jeho účastníkom dnes opätovne jasne povedali. Veľmi sme zvažovali, či majú odznieť nasledujúce 

informácie, ale  je to nutné kvôli pravde pred slovenskou verejnosťou aj nimi samými.  

Nech aj im práve z tohto miesta znejú v ušiach slová o tom, čo prináša homosexuálom ich praktizujúci 

spôsob života. Sú to dôkazy, že homosexualita je zdraviu nebezpečná, že homosexuáli žijú nezdravým, nečistým, 

nešťastným a v mnohých prípadoch násilným spôsobom. 

V nasledujúcom budem citovať len zo štúdií a výskumov, ktoré boli verejne publikované. Sú to údaje 

predovšetkým zo  Spojených štátov amerických (nakoľko u nás v tejto oblasti oficiálne údaje neboli publikované). 

1. 25. apríla 2001 CDC (t.j. Center for Disease Control, americké Centrum pre kontrolu chorôb – pozn. 
prekl.) vydalo správu, v ktorej sa píše: „Na mnohých miestach tejto zeme pozorujeme značný nárast sexuálne 
prenosných chorôb medzi mužmi, ktorí majú sex s mužmi.“ (1, 2) 

2. Homosexuáli sú zodpovední za „prvú sexuálne prenosnú nákazu týfusovej  horúčky“ v dejinách 
Spojených štátov. Táto choroba je zapríčinená prehĺtaním ľudských výkalov. (2) 

3. Homosexuáli sa v Spojených štátoch podieľajú z 3-4% na všetkých  prípadoch kvapavky, zo 60 % na 
všetkých prípadoch syfilisu a zo 17 % na všetkých hospitalizáciách v nemocnici (okrem pohlavných chorôb). (3) 
Pričom tvoria len 1-2 % populácie. 

4.  Ďalšia štúdia podáva správu, že 90 % homosexuálov realizuje análny sex a 66 % realizuje análny sex 
pravidelne. (4) 

5. 25-33 % homosexuálov a lesieb sú alkoholici. (5) 

6. 78 % homosexuálov je nakazených pohlavnou chorobou. (6) 

7. Viac než 10 % homosexuálov na území významných miest USA sú nakazení vírusom HIV. K dnešnému 
dňu tvoria stále viac než 50 % známych prípadov AIDS v Spojených štátoch. (7, 1) 

8. Starostlivosť o každú obeť AIDS stojí približne 300.000 USD, takže vďaka promiskuitnému štýlu života 
homosexuálov sa všetkým prudko dvíha sadzba zdravotného poistenia. (8) Prepočítali sme si. Ak si uvedomíme, že 
len USA majú viac ako 300 mil. obyvateľov tak skromný odhad 2 % homosexuálov dáva 6 mil osôb čo znamená že 
pri 10 % HIV pozitívnych z nich je  vynaložené cca 180 miliárd USD na ich liečenie!!! 

9. Homosexuáli sa podieľajú  na neúmernom počte prípadov hepatitídy: 70-80 % v San Franciscu , 29 % v 
Denveri, 66 % v New Yorku, 56 % v Toronte, 42 % v Montreali a 26 % v Melbourne. (9) 

10. Vo veľkých mestách sa často volá do nemocníc kvôli odstráneniu predmetov z konečníkov 
homosexuálov. Niekedy si homosexuáli ublížia natoľko, že musia do konca života nosiť vrecko s vývodom hrubého 
čreva. (9) 

11. 37% homosexuálov realizuje sadomasochizmus, čo má za následok mnoho nezavinených úmrtí.      
V San Franciscu sa konali prednášky, kde boli homosexuáli vyučovaní, ako pri masochizme nezabiť svojich 
partnerov. (9) 

12. Priemerný vek, kedy homosexuáli zomierajú, je 42 rokov (len 9 % zostáva nažive po dosiahnutí  

65. roku). Tento vek klesá na 39 rokov, pokiaľ je príčinou smrti AIDS. Priemerný vek úmrtia ženatého 
heterosexuálneho muža je 75 rokov. (9) 

13. Priemerný vek, kedy zomierajú lesby, je 45 rokov (len 24 % zostáva nažive po dosiahnutí 65. roku). 
Priemerný vek úmrtia vydatej heterosexuálnej ženy je 79 rokov . (9) 

14. Ďalšia štúdia podáva správu, že 70 % homosexuálov priznáva, že malo sex len raz s viac než 50 % 
svojich partnerov. (10) 

15. Homosexuálom sa prisudzuje 50 % samovrážd (8) 

16.Dr. Daniel Capron, praktický psychiater, hovorí: „Homosexualita z povahy veci nie je zdravá a 
blahodarná. Homosexuálna osoba bude prinajlepšom menej šťastná a viac nenaplnená než sexuálne normálna 
osoba.“ (8)  



Príhovor  Združenia pre ochranu rodiny a  združenia Občania za kresťanské hodnoty a tradície, Bratislava, 

Hviezdoslavovo nám. ,  28. máj 2011 

17. U homosexuálov je 100krát väčšia pravdepodobnosť, že budú zavraždení (obvykle iným 
homosexuálom) než u priemernej osoby, 26krát väčšia pravdepodobnosť, že spáchajú samovraždu, a 19krát väčšia 
pravdepodobnosť, že zahynú pri dopravnej nehode. (9) 

18. Homosexuáli sa v Spojených štátoch dopúšťajú viac než 33 % všetkých ohlásených zneužití detí, čo pri 
predpoklade, že homosexuáli tvoria 2 % populácie, znamená, že 1 z 20 homosexuálov je páchateľom zneužitia 
dieťaťa, zatiaľ čo 1 zneužívateľ detí pripadá na 490 heterosexuálov.  (11) 

19. 73 % všetkých homosexuálov má sex s chlapcami mladšími ako 19 rokov (12) 

20. Mnoho homosexuálov priznáva, že sú pedofili: „Láska medzi muži a chlapcami je pri základe 
homosexuality.“ (13) 

21. 41 % homosexuálov tvrdí, že malo sex s cudzími ľuďmi na verejných záchodoch, 60 % malo sex 
s cudzími ľuďmi v kúpeľoch a 64 % týchto náhodných stretnutí zahrňovalo požitie ilegálnych drog. (9) 

22. Ďalšia štúdia podáva správu, že priemerný homosexuál má medzi 20 a 106 partnerov za rok. (4)  

23. Mnoho homosexuálov nevenuje pozornosť varovaniam pred ich životným štýlom: „Znalosť 
zdravotných poučiek bola celkom vysoká, ale tato znalosť  nemala žiadnu súvislosť so sexuálnym chovaním.“ (14) 

A toto boli len tie najprijateľnejšie informácie o skutočných dôsledkoch ich života. Máme k dispozícii oveľa 
závažnejšie skutočnosti z týchto štúdií a výskumov, ale vzhľadom na zvrátenosť a nechutnosť  ich nespomeniem. 

Pýtame sa teda:  

Ste iní ako tieto štúdie a výskumy uvádzajú? 

Ak viete o dôsledkoch takéhoto spôsobu života, chcete aj naďalej žiť takýmto spôsobom? 

Božie slovo hovorí :  „že máte odložiť starého človeka s predošlým spôsobom života, ktorý sa ženie za 
klamnými žiadosťami do skazy, a obnovovať sa duchovne premenou zmýšľania,“ (Ef 4,22-23) Dnes vás sám Pán 
Ježiš pozýva: 

 k pokániu i za hriech homosexuality, (por. Mk 1,15) 

 k prijatiu odpustenia vierou  v uzdravujúcu moc Jeho Krvi, (por. 1 Jn 1, 6-7) 

 k osobnému prijatiu Jeho za svojho jediného Spasiteľa a Pána.  (por. Sk 16,31) 

  

                                     Združenie pre ochranu rodiny 

        Ing. Jozef Dupkala, Ing. Peter Miko 

         

       Združenie Občania za kresťanské hodnoty  a tradície 

           Anton Hajný 
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