
Drahí otcovia a mamy,  

chcela by som sa vám dnes len kratučko prihovoriť. Budem hovoriť veľmi jednoducho. 

Myslím si, že je jedno, či ste veriaci v Boha alebo neveriaci, ale isto máte Boží zákon prirodzene vpísaný 

v srdciach. Všetci iste chápete, aká dôležitá je pre každého z nás rodina. Aká dôležitá je mama a aký dôležitý je 

otec. Každý, kto zažil absenciu jedného z nich vie, aké to je.  

Veď mama má svoju nezastupiteľnú úlohu a takisto svoju nenahraditeľnú úlohu v rodine má otec.  

Koľko detí je zranených tým, že otec od rodiny odišiel a chýbala im jeho pevná ruka, jeho mocné rameno, 

o ktoré sa môže dieťa oprieť. 

Koľko detí je zranených z toho, že mama nemala pre ne lásky, že ich nepohladila, neobjala, nepofúkala rozbité 

kolená. 

Koľko mladých ľudí si nevie predstaviť život v rodine len preto, že chýbal v ich rodine jeden rodič, alebo 

vzťahy medzi matkou a otcom boli zlé. A preto sa doslova boja založiť vlastnú rodinu.  

A celosvetová propaganda mladým ľuďom stále hlasnejšie  hovorí, len si užívaj, neviaž sa, či dokonca odviaž 

sa... 

Ale keď nemáš kam prísť, keď nemáš zázemie, rodinu, kde ťa vypočujú, poradia ti, kde ti mama nedá lásku 

a otec ťa nebude viesť k zodpovednosti, vytrvalosti, odvahe postaviť sa zoči-voči problémom, dostávaš sa do 

pasce, ostávaš sám a potom príde na rad väčšinou nejaká závislosť alebo psychiater. 

Isto ste si všimli, aké vyrovnané sú deti, mladí ľudia, ktorí žili v harmonických rodinách. S akou 

zodpovednosťou sa stavajú k životu, ako sú aj oni dobrými rodičmi. 

  

Podelím sa s vami s čerstvou skúsenosťou: 

Písala som jednej mojej známej, ktorá je učiteľka, čo by ona videla za potrebné povedať na tému rodina. 

Odpovedala mi: 

„Všetko, čo mi zišlo na um, sú veci známe a už povedané. To, že  usporiadaná rodina je úplný základ všetkého 

- od citového, cez rozumový, morálny, sociálny......vývin, je jasné. Ja nemám nejakú veľkú skúsenosť  ani len s 

rozvrátenými rodinami, ale stačí, že otec pracuje mimo domova a má to veľmi negatívne dôsledky na výchovu 

detí, prístup k povinnostiam, na formovanie sebavedomia, či citové zrenie detí.  

Keby sa jednalo o homo  partnerstvá, neviem si ani len predstaviť, ako by takéto dieťa "prežilo" na 1. st. ZŠ. 

Deti sú v istom zmysle veľmi "kruté",  neberú ohľad na nič a na nikoho vo svojej rovnocennej skupine. Prežiť 

výsmech, ktorý by bol na dennom poriadku, to sa, podľa mňa, dá len ťažko zniesť bez toho, aby nenastala 

nejaká ujma u dieťaťa. Myslieť si, že nejaká osveta v tomto zmysle zaberie, je číročistý blud. A ak sa aj 

navonok niečo potlačí, deti si vždy nájdu spôsob, ako ponížiť takéto dieťa. No a neviem, či sa ľudia „homo" 

presvedčenia zamysleli aj nad niekým iným okrem seba, pretože  ich sebectvo asi zakrylo úplne všetko a 

všetkých...teda aj deti.“  

Toľko z jej odpovede. 

A práve o to ide! Viete, ono s tým ponižovaním detí by sa to veľmi rýchlo vyriešilo. Domnievame sa, že ak sa 

prijme zákon o homofóbii a potom, keď deti začnú niečo mať proti  deťom z homo partnerstiev, tak hneď sa 

v zmysle zákona pôjde do rodín, odkiaľ to tie deti majú, predsa od rodičov a buď pôjdu na základe porušenia  

zákona o homofóbii rodičia do väzby alebo im odoberú deti za to, že ich nesprávne vychovávajú a toto je zasa 

skryté za juvenílnou justíciou! A že toto je už realita, presvedčte sa sami, toto všetko sa deje už bežne na 

západe, na Ukrajine a aj v Rusku. Zaujímajte sa o to, hľadajte a nájdete. Niekto bude protestovať, stále sa tí 

kresťania ozývajú. Pýtam sa, máte pocit, že by bol niekto prenasledovaný za kresťanofóbiu?  

 Preto vás dnes pozývam, drahí rodičia i budúci rodičia, starí rodičia, postavte sa za ochranu rodiny takej, aká 

vždy bola, aká má byť a aká je v skutočnosti aj ustanovená Božím zákonom. 

Za rodinu v zložení muž = otec, žena = mama a ich deti. 

Nebuďte ľahostajní a nehovorte si, mňa sa to netýka! Nie je čas byť ľahostajní! Vy možno nevidíte to 

spustošenie okolo vás, ktoré sa chystá, ale my vám o tom teraz hovoríme priamo, že to príde veľmi rýchlo, ak 

sa to umožní! Nehľadajte si výhovorky, že nič nemôžete urobiť, že nech to robia iní, lebo za chvíľu už môže 

byť neskoro. Nehovorte, mám prácu, nemôžem. Náš slovenský národ je neustále s niečím nespokojný, bude sa 

stále sťažovať, ale neurobí pre vec nič.  

Tak sa už vzchopte a nebojte sa! 

Nebojte sa dať svoje sily a čas  Bohu, On vám ho vždy vráti a to stonásobne, potvrdzujem to z vlastnej 

skúsenosti.  Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! 


