
 
 

 

OTVORENÝ  LIST 
 

 

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! 

 

Vážení páni biskupi a generálni vikári katolíckych diecéz Slovenska, členovia kresťanských 

cirkví a spoločenstiev. Obraciame sa na vás v súvislosti s uznesením, ktoré bolo prijaté v NR SR dňa 

28.11.2018 na 38. schôdzi NR SR k pracovnej definícii antisemitizmu vypracovanej Medzinárodnou 

alianciou pre pripomínanie holokaustu (IHRA) a prijatej jej 31 účastníckymi štátmi (vrátane Sloven-

skej republiky) dňa 26. mája 2016 v Bukurešti“. Parlamentná tlač NR SR 1125 z 19.9.2018.  

 

Určite nebudeme na Slovensku osamotení v pohľade na obsah uvedeného dokumentu. Sme 

presvedčení, že podobný názor (i keď nie nutne kresťanský) zdieľa veľké percento slovenskej popu-

lácie, ktorej sú vzácne kultúrnospoločenské, historické či náboženské korene slovenského národa.  

Populácie, ktorá si cení vydobytú slobodu prejavu, demokraciu a možnosť mať vlastný názor, ktorý 

im podľa ústavy nemá právo nik obmedziť. 

 

Predpokladáme, že obsah dokumentu vám je dostatočne známy tak obsahovo, ako aj juris-

dikčne, ale najmä duchovne.  

Úprimne sa divíme, že nikto z vás, či už ako Konferencia biskupov Slovenska, či jednotlivo 

nezareagoval na tento mimoriadne závažný dokument, ktorý vo svojej podstate smeruje proti ko-

reňom slovenskej štátnosti definovanej a zaručenej Ústavou SR. Vytvára sa nebezpečný právny 

a ústavný precedens, kedy na úkor vydobytej svojprávnosti a slobody prejavu dopúšťame pod rúškom 

trestného práva zvýhodňovanie úzkych skupín či komunít na úkor majoritnej populácie, o dosahu na 

podstatu kresťanského vierovyznania nehovoriac! 

 

Ak pripustíme a posúdime dôsledky dokumentu z pohľadu predkladateľa „ad absurdum“ po-

tom môžeme smelo dospieť k nasledujúcim záverom, ktoré sa týkajú predovšetkým všetkých kres-

ťanských cirkví: 

 je nutné zmeniť všetky verše Biblie – Nového zákona v častiach, ktoré pripomínajú 

smrť Ježiša Krista, lebo v zmysle uznesenia je to extrémistický náboženský pohľad, že 

židia zabili Ježiša Krista.  

 v období Veľkej noci (Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota ) zakázať všetky li-

turgie, spevy pašií, odprosujúce modlitby za smrť Ježiša Krista, lebo všetky vykazujú 

démonizujúci pohľad na nevinných židov, 

 zakázať projekciu všetkých filmov, ktoré zobrazujú neľudské odsúdenie mierumilov-

ných židov zo zodpovednosti za skutočné alebo vymyslené krivdy spáchané jednou ži-

dovskou osobou alebo skupinou, lebo nemajú najmenší podiel na ukrižovaní Ježiša 

Krista,  

 vyzvať všetky kresťanské cirkvi, rehole, spoločenstvá a občianske združenia, aby 

s okamžitou platnosťou prestali šíriť zločinnú evanjeliovú zvesť obsahujúcu tvrdenia, 

že židia zabili Ježiša Krista, 

 zakázať a rozpustiť všetky kresťanské cirkvi, lebo potenciálne obsahujú nenávisť 

k židom. 

 



Zdá sa vám to absurdné? Aj takto si môže ktokoľvek v dnešnej, umelým extrémizmom pre-

špikovanej dobe, vyložiť zmysel prijatého uznesenia. Nezdá sa vám absurdné neustále  vymýšľanie 

a hľadanie nepriateľa, ktorý v skutočnosti ani neexistuje? Vytvárať umelé problémy a uzatvárať ľudí 

do klietky strachu ak povedia pravdu?  

 

Pýtame sa vás,  

ako zodpovedných za šírenie a obranu Božieho Slova a Pravdy pred Bohom a Božím ľudom: „sú 

súčasťou Božieho Slova nasledujúce verše:“ 

 

  „No vy ma chcete zabiť - človeka, ktorý vám povedal pravdu,...“ (Jn 8:40a)? 

  „Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako ho zabiť; báli sa však ľudu. (Lk 22:2)? 

 „Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho,..“ (Jn 5:18a)? 

 „Tohto muža chytili Židia, a keď sa chystali zabiť ho,...“ (Sk 23:27a)? 

 „Keď to počuli, pukali od zlosti a chceli ich zabiť.“ (Sk 5:33)? 

 

Aj napriek vašej možnej nesúhlasnej odpovedi je práve toto potvrdenou, objektívnou, histo-

rickou, ale najmä duchovnou pravdou.  

 

Pýtame sa vás,  

je azda vaše mlčanie súhlasom s tým, kam smeruje pošliapavanie slobody slova, hľadanie nepriateľa 

za každú cenu, umlčiavanie historickej a duchovnej pravdy a v konečnom dôsledku i pošliapanie 

náboženskej slobody na Slovensku?  Čo sa ešte musí stať, aby ste sa nie zo seba, ale v moci mena  

Pána Ježiša Krista postavili proti takýmto nezmyslom a snahám popierať pravdu? Aký príklad dávate 

svojim veriacim?  

Sme presvedčení a zároveň vás vyzývame, aby ste v autorite, ktorá vám je zverená nemlčali 

k týmto násilným pokusom o presadenie dokumentov, ktoré sami o sebe problém extrémizmu nerie-

šia, ale naopak extrémizmus vyvolávajú!  Slovenská (nielen kresťanská) verejnosť právom očakáva 

vaše vyjadrenie! Nemáte vari práve vy stáť na čele tohto zápasu? Dovoľujeme si poznamenať, že akí 

ste vy, takí sú a budú aj vaši veriaci.  

 

Samozrejme, historické fakty o holokauste, či všeobecnej nevraživosti voči Židom nemožno 

popierať ani spochybňovať, ale je treba objektívne priznať rovnako aj mieru ich vlastného podielu na 

tom, čo sa i dnes, vďaka ich politike a aktivitám vo svete proti nim deje.  

 

Nemôže a nesmie byť predmetom nejakého nátlakového nariadenia určovanie, ako sa má kto 

ku komu správať! Rešpekt sa nezískava uzneseniami a potieraním slobody iných za názor. Rešpekt 

sa získava tým, že svojim konaním presvedčia, že nie je dôvod na také konanie, ako je uvedené 

v uznesení. A to je predovšetkým úloha pre nich samých. Nech im v tom, ako vyvolenému Božiemu 

ľudu pomáha sám Boh.  

 

 

V Žiline  7.12.2018 

 

 

S úctou v Kristovi Ježišovi 

 

 

     Ing. Jozef Dupkala v. r.      Ing. Peter Miko v. r. 

predseda Správnej rady ZOR                      člen ZOR 

 

Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska oroduj za náš i židovský národ.  

V predvečer sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie. 
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