
 
Združenie pre ochranu rodiny, Žilina  
Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície, Krásno nad Kysucou  
Spoločenstvo svätého Jozefa, Považská Bystrica  
Združenie za obnovu a ochranu morálnych hodnôt, Bratislava 
 
 
„Pán dal otcovi vážnosť, ktorá je vysoko nad deťmi, a upevnil právo matky nad synmi. Kto si váži 
otca, očisťuje sa z hriechov; bude sa ich zdržiavať a bude vyslyšaná jeho každodenná modlitba. 
A zbiera poklady ten, kto má v úcte matku. Kto si váži otca, bude sa radovať zo svojich detí a budú 
vyslyšané jeho modlitby. Kto si váži otca, bude dlho žiť, a kto poslúcha otca, potešuje matku.“  
(Sir 3:3-7) 
 

Otvorený list 
 

 
Vážený pán/i  poslanec/kyňa  NR SR. 

 
Dovoľujeme si Vás osloviť práve v tomto sviatočnom čase Vianoc, ktorý je časom 

spomienky na príchod Pána Ježiša Krista na svet, a kedy si kresťanský svet v tomto roku zároveň 
pripomína  29. december ako sviatok svätej rodiny.  

Je prirodzené, že väčšina z Vás trávi tento čas práve v kruhu svojich rodín, ktoré sú 
neodmysliteľnou súčasťou vašich životov. Veríme, že aj pre Vás v tento čas je nepredstaviteľné, že 
by mohlo byť puto, ktoré tvorí Vaša rodina nejakým spôsobom narušené, či roztrhnuté. Veríme, že 
súčasťou týchto sviatkov je i návšteva rodiny, teda rodičov (otca a matky), rodín súrodencov, či 
známych. 

Odhadujúc – podľa Vášho veku – ste vyrastali v rodine, kde bol muž otcom a žena matkou. 
Toto je nemenne ustanovené od počiatku sveta tým, ktorý ho kreoval a ustanovil v ňom poriadok, 
teda Bohom. Súčasťou tohto poriadku je i Jeho rozhodnutie stvoriť človeka ako muža a ženu a ich 
spojením vytvoriť večný zväzok plniaci nezastupiteľnú úlohu plodenia potomstva a existencie 
generácií. Božie Slovo o tom jasne hovorí: „A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho 
stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte 
zem!” (Gn 1:27-28) 

Prečo sa obraciame na Vás práve v tomto čase? Veríme, že práve teraz, cez vianočné sviatky, 
si môže každý z Vás uvedomiť podstatu a potrebu rodiny muža a ženy, či otca a mamy.  

Opätovne Vám pripomíname mnohé politické tendencie, ktoré už i na Slovensku v minulom, 
či v tomto roku rezonovali v súvislosti so snahou zmeniť tento status a redefinovať (de facto 
zlikvidovať) pojem rodiny ako jedinečného a nenapodobniteľného zväzku muža a ženy. Práve preto, 
že manželstvo ako jedinečný zväzok muža a ženy nie je jasne definované v základnom zákone SR, 
dochádza k zámernému spochybňovaniu, ktoré je výsledkom liberálnych ideologických tlakov a 
psychologických manipulácií politických lídrov OSN a EÚ a iných, s tým súvisiacich, lobistických 
skupín. 

Sú nám známe tendencie, od oficiálnych po neoficiálne, o „hľadaní politickej zhody”          
v NR SR ohľadne prijatia ústavného zákona na ochranu manželstva ako zväzku muža a ženy a 
výchovy detí rodičmi. Chceli by sme Vám osobne, najmä kresťanským poslancom, pripomenúť, že 
nemožno hľadať politický konsenzus vo veciach zjavenej Božej pravdy v tak vážnej veci akou 
manželstvo muža a ženy je!   

Manželstvo je inštitút nadčasový, historickou praxou potvrdzovaný a svojím významom 
ďaleko presahujúci osobné záujmy politika, či jeho strany v politickom boji. Pripomíname, že 
hodnota tradičnej rodiny je  v povedomí slovenského národa hlboko zakotvená! Preto zápas o 
manželstvo chránené ústavným zákonom by  nemal a nesmie byť dôvodom na získavanie 
politických bodov a hlasov potenciálnych voličov! Mal by byť predovšetkým hlasom Vášho 
svedomia,  hlasom väčšiny občanov našej republiky!  

 
 



 
Prečo?  
Pretože, pri skladaní poslaneckého sľubu ste sľubovali, že svoje povinnosti budete plniť 

v záujme občanov.  A podľa vykonaných prieskumov väčšina občanov chce, aby manželstvo ako 
zväzok muža a ženy bolo chránené ústavným zákonom. Sme presvedčení, že toto je vôľa 
slovenského občana a Vášho voliča a Vašou úlohou je hľadať a legislatívne hájiť záujmy voličov a 
občanov Slovenska! Veríme, že toto je pre budúcnosť Slovenska prvoradý ústavne zakotvený 
legislatívny záujem! Božie Slovo jasne hovorí: „Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť a jeho 
jazyk hovorí, čo je správne. V jeho srdci je zákon Boží a jeho kroky nezakolíšu.“ (Ž 37:30-31).   

Určite je Vám známa vlna značného občianskeho odporu v súvislosti s prijatím stratégie 
ochrany ľudských práv, ktorej súčasťou je i spochybnenie a pripravovaná zmena  v oblasti 
manželstva ako zväzku  muža a ženy na úkor iných „menšín”! Toto predsa nemôže byť v 
kresťanskej krajine predmetom politických dohôd, či dokonca  šarvátok! 

Ako občania a zároveň aktivisti za ochranu rodiny sa obraciame na Vás, aby ste sa osobne 
zasadili za iniciovanie a prijatie ústavného zákona na ochranu rodiny ako jedinečného zväzku 
muža a ženy a výchovy detí rodičmi.  

Naše občianske združenia sú apolitické organizácie a nebolo a ani nie je naším cieľom 
zasahovať do politického života jednotlivých strán a hnutí. Naším poslaním je predovšetkým chrániť 
tradičnú rodinu, manželstvo a výchovu detí rodičmi. 

Na záver Vám od svätej rodiny vyprosujeme milosť a požehnanie pre Vás osobne, Vaše 
rodiny i rozhodovanie hájiť rodinu ústavným spôsobom. Toto je nielen naša, ale najmä Božia vôľa 
pre tento čas! Nech sú Vám v tomto čase milosti povzbudením slová Pána Ježiša: „lebo som 
nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.” (Jn 5:38) 
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