
Homosexuáli vítaní – obhajcovia katolíckej náuky nie! 
 
Mníchov, 19.10.2010 (kath.net) 013 915 – V Mníchovskom arcibiskupstve nastal veľký rozruch 

okolo plánovaného podujatia Zväzu nemeckej katolíckej mládeže (BDKJ) v okrese Mühldorf. Katolícke 
združenie mládeže, pobočka arcibiskupského Úradu Mníchovskej a Freisinskej arcidiecézy pre mládež, 
tam pozýva na sobotu na pódiovú diskusiu s názvom „Ku mne alebo k tebe? – témy medzi posteľou 
a spovednicou“. Ide o  podujatie „s ponukami všetkým mladým i dospelým v okrese Mühldorf“. Podľa 
organizátorov plánovaná „pódiová diskusia sa pohybuje v oblasti životnej reality mládeže a katolíckej 
sexuálnej morálky“.  Zvláštny dôraz sa pritom zameria na témy „homosexualita, antikoncepcia a sex pred 
manželstvom“.  

V príprave na podujatie už samotné prospekty ukazujú, akým smerom sa má podujatie uberať. 
Tak Agiho Christiana, 24-ročného predsedu diecézneho výboru BDKJ citujú nasledovným výrokom:  

„Sex ako uzrozumené rozhodnutie a konanie dvoch osôb, ktoré môžu o sebe rozhodovať, 
nemôže porušiť dôstojnosť človeka. Sex je taký prirodzený ako dýchanie či jedenie a niet rozdielu medzi 
sexom pred, počas, či po manželstve. Sex je sex – a jeho zákaz pred manželstvom je oveľa skôr vážnym 
narušením dôstojnosti človeka.“  

Julia Dotzauerová (20), členka Katolíckej mládeže a mládežnícka delegátka BDKJ vo Fóre 
o budúcnosti Mníchovskej arcidiecézy zasa odkazuje:  

„Homosexualita nie je hriech ani choroba!  Aj Katolícka cirkev by to pomaly mala uznať.“  
Na podujatí sa zúčastňuje aj Garmaier Martin, farár a vedúci Farského zväzu Waldkraiburg. 

Garmaier v prospekte uvádza:  
„Svojimi jednostrannými postojmi všeobecného zákazu umelej antikoncepcie Katolícka cirkev 

sa robí stále menej hodnovernou, pretože tak zbavuje svojprávnosti rodičov, ktorí preberajú celú 
zodpovednosť.“ 

Ďalší účastníci podujatia sú zástupcovia Pracovného kruhu lesieb a homosexuálov 
(v socialistickej strane SPD), 47-ročná „misijná sestra“ od Najsvätejšieho Vykupiteľa a obecná 
referentka, ktorá vyhlasuje, že „sex pred manželstvom“ nie je automaticky vážnym porušením 
dôstojnosti a bývalá učiteľka náboženstva, ktorá Cirkev obviňuje, že „niektorí hodnostári zasahujú svojou 
mocou až do spálne“.  

Či sa pri oficiálnom podujatí katolíckej cirkvi dostane k slovu aj katolícky postoj vyplývajúci z náuky 
Cirkvi, je nejasné! Martin Ringhof, farský vikár mestského kostola Mühldorfu a účastník diskusie pripúšťa 
aspoň niečo:  

„V každom prípade by som homosexuálne vzťahy odlišoval od heterosexuálnych vzťahov, pretože 
´homosexuálne styky` nemôžu nikdy viesť k narodeniu dieťaťa.“ 

So zástupcami cirkvi a katolíckych mládežníckych organizácií, ktorí by náuku Cirkvi vysvetliť mohli 
– s tými sa pri tomto „katolíckom podujatí“ očividne neráta. Zväz nemeckej katolíckej mládeže (BDKJ) je 
zastrešujúcou organizáciou 17 katolíckych mládežníckych združení  a organizácií. Jeho najdôležitejšia 
úloha spočíva podľa vlastnej definície v zastupovaní záujmov jeho členov v politike, cirkvi a spoločnosti. 
BDJK naďalej veľkoryso subvencujú Biskupská konferencia Nemecka a diecézy z cirkevných daní 
veriacich.  

 
Zdroj : –zg- 
 

 

 

 



 

Reakcia : 

Už samotný názov podujatia mnohé nasvedčuje : 

„Ku mne alebo k tebe? – témy medzi posteľou a spovednicou“. 
Zdá sa, akoby posteľ, ktorá tu vystupuje ako symbol sexuality vo všetkých jej podobách, bola podľa 
Zväzu nemeckej katolíckej mládeže (BDKJ) najväčším problémom mládeže v katolíckej cirkvi Nemecka! 
Veľmi dobre! O tejto téme je treba najmä v súčasnosti a ešte viac v budúcnosti  mimoriadne a dôrazne 
diskutovať! 

Takže poďme sa pozrieť, čo nám katolícka mládež Nemecka v spomínanom podujatí ponúka: 

Podľa organizátorov plánovaná „pódiová diskusia sa pohybuje v oblasti životnej reality mládeže 
a katolíckej sexuálnej morálky“.  Zvláštny dôraz sa pritom zameria na témy „homosexualita, 
antikoncepcia a sex pred manželstvom“.  

„Sex ako uzrozumené rozhodnutie a konanie dvoch osôb, ktoré môžu o sebe rozhodovať, nemôže 
porušiť dôstojnosť človeka. Sex je taký prirodzený ako dýchanie či jedenie a niet rozdielu medzi sexom 
pred, počas, či po manželstve. Sex je sex – a jeho zákaz pred manželstvom je oveľa skôr vážnym 
narušením dôstojnosti človeka.“  

„Homosexualita nie je hriech ani choroba!  Aj Katolícka cirkev by to pomaly mala uznať.“  

Tieto slová, prosím, citujú dvaja z popredných predstaviteľov  k a t o l í c k e j   mládeže Nemecka 
Agi Christian, 24-ročný predseda diecézneho výboru BDKJ, Julia Dotzauerová (20), členka Katolíckej 
mládeže a mládežnícka delegátka BDKJ vo Fóre o budúcnosti Mníchovskej arcidiecézy! 

Temer nesmelo sa začínam pýtať: 

1. „Sex je sex – a jeho zákaz pred manželstvom je oveľa skôr vážnym narušením dôstojnosti 
človeka“. Nejde tu náhodou o úplne flagrantné porušenie  šiesteho Božieho prikázania  
nezosmilníš!?  Takže podľa mladých nemeckej katolíckej cirkvi Boh narúša dôstojnosť 
človeka tým, že mu zakazuje sexovať pred manželstvom, lepšie povedané podľa nich im 
Boh bráni dýchať a jesť!  „Sex je taký prirodzený ako dýchanie či jedenie...“ 

2. „...a niet rozdielu medzi sexom pred, počas, či po manželstve.“ Takže, čo sa dá vyvodiť 
z týchto slov? Nuž teda „bratia“ sexujme my len kedy sa nám zachce, veď Boh nám nemá 
do toho čo rozprávať! Pýtam sa: ak niet rozdielu pred, počas, či po manželstve, o čo tu 
ide? O totálne verejnú propagáciu promiskuity pod pláštikom katolíckej cirkvi Nemecka! 
Ako inak možno ich počínanie nazvať než priamym navádzaním na hriech proti deviatemu 
Božiemu prikázaniu nepožiadaš manželku blížneho svojho!  

3. Nebudem citovať Božie Slovo, ktoré je bohaté na príklady zneužívania sexuality. Ako 
konkrétny argument použijem KKC 2336: Ježiš prišiel, aby obnovil stvorenie v čistote jeho 
pôvodu.(1614) V reči na vrchu dôsledne vysvetľuje Boží plán: „Počuli ste, že bolo povedané: 
Nescudzoložíš!‘ No, ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou 
scudzoložil vo svojom srdci“ (Mt 5,27-28). Človek nemá rozlučovať, čo Boh spojil. Tradícia 
Cirkvi chápala šieste prikázanie tak, že sa vzťahuje na celú ľudskú sexualitu. Teda odpoveď 
samotného Božieho Syna je:  „Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo 
svojom srdci“  Dôležité je práve to každý! Bez rozdielu „medzi sexom pred, počas, či po 
manželstve“  K čomu potom takéto konanie vedie?  To je správne citované v KKC 2351 
„Chlipnosť (luxuria)(2528) je nezriadená túžba po pohlavnej rozkoši alebo nezriadený 
pôžitok z nej. Pohlavná rozkoš je morálne nezriadená, ak sa vyhľadáva pre ňu samu, 

http://www.katechizmus.sk/?action=getp&pstring=1614
http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Mt%205,%2027-28
http://www.katechizmus.sk/?action=getp&pstring=2528


oddelene od jej cieľov plodenia a spojenia, ktoré sú vlastné manželskej láske.“  Teda ak 
mladí katolíci Nemecka nerozlišujú svoje vlastné sexuálne aktivity a stavajú ich nad Boží 
zákon,  potom sa nie je možné čudovať tomu, že problém čistoty, zdržanlivosti a lásky (ale 
nie tej „eros“) im je úplne cudzí! 

4. Dotknime sa ešte ďalšej načatej témy: „Homosexualita nie je hriech ani choroba!  Aj 
Katolícka cirkev by to pomaly mala uznať.“  Nuž, ak je to podľa nemeckej katolíckej 
mládeže tak, potom skutočne chýba už len to, aby Svätý Otec Benedikt XVI. dal oficiálny 
súhlas, aby mohli katolícki duchovní sobášiť homosexuálov! V uvedenom citáte je správne 
uvedené, že homosexualita nie je choroba. Čo potom je?  Božie Slovo túto aktivitu jasne 
popisuje takto: „Nesmieš nečisto obcovať s mužom tak, ako sa pohlavne obcuje so ženou. 
To by bola ohavnosť!” (Lv 18:22) a následne: “Kto by spal s mužom tak, ako sa obcuje so 
ženou, obaja spáchali ohavnosť, musia zomrieť, ich krv bude na nich.” (Lv 20:13) Myslím 
si, že záväznosť Božieho Slova je v tomto prípade viac, ako snahy mnohých katolíckych 
duchovných, ktorí túto ohavnosť zľahčujú!  

 
Čo teda na záver? Snáď to nebude príliš ironické, ale ak katolícka cirkev Nemecka finančne štedro 
podporuje takéto aktivity mladých katolíkov, potom zostáva už iba otázka: Nevyjde s podporou 
katolíckej cirkvi Nemecka nové evanjelium, v ktorom už Ježiš nezomiera za hriechy, ale zo 
solidarity, že Božích prikázaní nie je 10 ale len 8, lebo 6. a 9. prikázania sú zbytočné a 
homosexualitu treba povýšiť na normálny, ba viac ako prirodzený vzťah medzi ľuďmi rovnakého pohlavia a 
zrušiť verše z knihy Levitikus, či 1.kapitolu listu Rimanom od sv. Pavla !? 

 

QUO VADIS „katolícka“ mládež Nemecka? 

 

        Jozef Dupkala 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


