
 
 

II. výzva biskupom, generálnym vikárom 
katolíckych diecéz Slovenska 

 
15. mája 2011 

 
 

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! 
 
 

Vážení páni biskupi a generálni vikári katolíckych diecéz Slovenska, dňa     
9. apríla 2011 sme vám zaslali výzvu, v ktorej sme vás prosili a vyzývali, aby ste 
nemlčali k tomu, čo sa uskutoční na Slovensku 4. júna 2011 – GAY PRIDE! 

Ďakujeme Bohu za to, že aspoň jeden z vás nám odpísal (text odpovede 
uvádzame v plnom rozsahu):  

 
Váž. pán  
    Ing. Jozef Dupkala 
    Združenie pre ochranu rodiny 
  
Učenie Katolíckej cirkvi o manželstve a rodine je jednoznačné. Nemám 

vedomosť, aby niektorý katolícky biskup na Slovensku vyslovil v tejto oblasti názor, 
ktorý by nekorešpondoval s učením Cirkvi. Všetci občania Slovenska veriaci i neveriaci 
dobre vedia, že homosexuálne pochody sú urážlivou provokáciou namierenou proti 
Cirkvi, proti jej biskupom i proti všetkým úprimne veriacim ľuďom. Tieto pochody sa 
robia zámerne, aby urážali nielen náboženský, ale i mravný  cit kresťanov a 
zosmiešňovali biskupov. 

Spoločenská štruktúra na Slovensku je taká, že biskupi nemajú moc prekaziť tieto 
pochody. Táto právomoc je v rukách občianskej vrchnosti. Tu je úloha veriacich laikov, 
aby sa angažovali v občianskej sfére a zabránili takým pochodom. Vaše výzvy sú veľmi 
dobre, ale obracajte sa s nimi na občiansku vrchnosť, lebo len tá môže také pochody 
zamedziť. Musím so smútkom konštatovať, že angažovaní laici žiadajú od biskupov to, 
čo je ich povinnosťou presadzovať vo verejnosti. 

S úctou 

I touto cestou verejne ďakujeme pánovi biskupovi za jeho odvahu 
odpovedať nášmu združeniu. Je to ojedinelý hlas katolíckej vrchnosti po viacerých 
výzvach. 

 



Teraz k samotnej odpovedi pána biskupa. 

 To, čo uviedol o učení Katolíckej cirkvi ohľadne rodiny a manželstva je plná pravda, 
súhlasíme a veríme, že je to tak i vo vašich srdciach, myšlienkach a osobnom presvedčení 
v zmysle učenia Katolíckej cirkvi. 

 Nie sme si však istí, či všetci občania dobre vedia o homosexualite, homosexuálnych 
pochodoch a ich zámeroch a hlavne dôsledkoch homosexuálneho života na spoločnosť, 
V dnešnej dobe totálneho konzumizmu, liberalizmu a sekularizácie sa niet ani čo čudovať. 
Sami sme sa o tom osobne presvedčili pri získavaní podpisov pod petície za prijatie ústavného 
zákona na ochranu rodiny a petície za zákaz prenasledovania za homofóbiu, ako je ľuďom na 
Slovensku všetko ľahostajné!  Pýtame sa: „Kto za to nesie najväčšiu zodpovednosť?“   

Ak je zrejmé, že pri poslednom sčítaní ľudu na Slovensku sa hlásilo ku kresťanskému 
vierovyznaniu 84% (celkovo 73% rímsko+grécko katolícke) obyvateľstva, potom by mala 
o týchto veciach vedieť značná väčšina národa. Keď to nevedia, nie je to vaša povinnosť 
a zodpovednosť pred Bohom, aby ste im to vysvetlili? Ak sme v minulom roku vyzvali na 
spoluprácu proti GAY PRIDE 2010 cca 2 000 kresťanských inštitúcií, kňazov, rehoľníkov, 
tak konštatovanie, že nás priamo podporilo svojimi podpismi pod petíciu za prijatie ústavného 
zákona o ochrane rodiny cca 4 400 občanov, musí o  niečom svedčiť! S  ľútosťou 
konštatujeme, že to boli práve niektorí kňazi Katolíckej cirkvi, ktorí priamo bránili podpisovej 
akcii, ku ktorej sme vyzvali 15. mája 2010, nepočítajúc žlčovité odpovede viacerých z nich na 
náš pochod ! Aký duch viedol ich reakcie?  

 Je nám jasné, že GAY PRIDE ako aj ďalšie verejné akcie propagujúce homosexualitu 
sú urážlivé a zosmiešňujúce provokácie proti Cirkvi, biskupom i úprimne veriacim, ale len 
toto konštatovanie nestačí! Dávame vám do pozornosti, že od nevydareného GAY PRIDE 
2010 sa na Slovensku uskutočnil filmový festival „inakosti“ pod záštitou štátnych orgánov 
SR, EÚ ako i ambasád viacerých krajín, s aktívnou podporou a osobnou účasťou známych 
osobností, ktorí sa často hlásia ku Katolíckej cirkvi! Dnes sa pripravuje ešte väčší GAY 
PRIDE, s ešte väčšou podporou zahraničia a celou sériou podružných podujatí! Pýtame sa: 
„Nie je to chobotnica, ktorá postupne ovinie celý národ? Kto ochráni ovce, keď bude 
homosexuálom, pedofilom a osobám LGBT zákonom umožnený vstup do škôlok, 
základných škôl a na univerzity, čo sa dnes pripravuje skrze OSN, EÚ a na mnohých miestach 
už i deje!? Kto bude zodpovedný za duše maličkých pred Bohom na osobnom i konečnom 
súde!?“ 

 Slová o spoločenskej štruktúre a bezmocnosti sa týkajú len toho, že „de iure“ nemáte 
moc prekaziť pochod. Áno, v zmysle zákona o zhromažďovaní osôb má pán biskup pravdu! 
Ale len potiaľto!  Božie Slovo hovorí : 

 „Dávajte si pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za 
biskupov, aby ste pásli Božiu Cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou.” (Sk 20,28) 

 „Paste Božie stádo, ktoré je u vás; starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, 
podľa Božej vôle, nie pre mrzký zisk, ale ochotne;”( 1. Pt 5,2) 

Nech sú vám všetkým povzbudením biskupi Kostariky, ktorí odvážne vystupujú proti 
homosexualite:  Biskupská konferencia apeluje na svetské inštitúcie, aby týmto zväzkom 



nepriznali status manželstva a svoj odpor vyjadrilo v roku 2008 opäť v uliciach protestom 
20 000 ľudí. Protest organizovali evanjelici!   

Ak vy, vážení páni biskupi, napíšete pastiersky list, v ktorom „de facto“ zaväzujete 
občanov, ako pastieri Cirkvi, priznať sa ku kresťanskej viere, citujeme: „Keď sa Vám 
prihovárame ako k veriacim a povzbudzujeme vás, aby sme sa všetci priznali k svojmu krstu, 
plníme tým svoju vážnu i krásnu úlohu nástupcov apoštolov – povzbudzovať a utvrdzovať 
všetkých vo viere (porov. Prvý list Timotejovi 4, 13). 
Tak ako sa pri sčítaní každý z nás prihlási, že je muž alebo žena, ako sa každý z nás prihlási k 
svojej národnosti, tak nech sa každý prihlási aj za rímskokatolíka, gréckokatolíka, 
evanjelika, pravoslávneho či iného spoločenstva. Nepoprime to, kto sme. Nech sa ukáže, aké 
naše Slovensko v skutočnosti je.“ 

A zároveň v ňom píšete: „No my vieme, že keď Cirkev chráni prirodzenú rodinu 
a zdravú výchovu detí, keď hovorí, že vražda je zločin, že krádež je krádež, keď chráni 
všeobecnú mravnosť – a robí to na Slovensku už viac ako tisíc rokov –, slúži tým nielen 
Bohu, ale aj národu a vlasti. Nemožno znevažovať celé naše dejiny, naše chrámy a obetavú 
činnosť mnohých veriacich. Nedajte sa pomýliť zavádzajúcimi rečami. Slovensko dnes 
potrebuje vieru a Cirkev viac, než kedykoľvek predtým!“ 

Znamená, že viete použiť svoju autoritu dokonca postavenú i na Božom slove, viď 
uvedená citácia. (porov. Prvý list Timotejovi 4, 13) 

 Ak vy, vážení páni biskupi, napíšete pastiersky list v ktorom vyzvete zverené ovce 
k aktivite, a my sme presvedčení a veríme, že túto moc máte, aby vyšli do ulíc a vyzvali  
poslancov NR SR, ktorí majú priamu možnosť prijať ústavný zákon na ochranu rodiny, 
aby vyzvali prezidenta SR, vládu SR, aby podporili prijatie tohto ústavného zákona, na to 
nebudú stačiť ulice a námestia Bratislavy!  

Ak vy sami píšete: Cirkev chráni prirodzenú rodinu a zdravú výchovu detí, keď 
hovorí, že vražda je zločin, že krádež je krádež, keď chráni všeobecnú mravnosť – a robí to 
na Slovensku už viac ako tisíc rokov, potom máte vy sami nielen plné právo, ale i povinnosť 
v autorite samotného Boha obrátiť sa s oficiálnymi listami na prezidenta, premiérku, 
parlament a vyzvať ich k iniciatíve na zastavenie takýchto  akcií z dôvodov totálnej devastácie 
duchovných, duševných i mravných hodnôt spoločnosti! Tu sa môžete oprieť podľa štatistiky 
o 73% katolíkov na Slovensku, na ktorých by vám malo skutočne záležať a ktorým by malo 
byť na základe učenia Katolíckej cirkvi úplne jasné, o čo ide! Pýtame sa : „Je to skutočne 
tak?“  

Vyzývame vás, vy môžete urobiť oveľa viac ako my na záchranu národa, pretože váš 
hlas, na rozdiel od nášho, je ešte stále pre ľudí zaväzujúci. Veríme, že ak by ste sa vy sami 
postavili do čela pochodu, to by bolo svedectvo o vašej osobnej viere, ako i svedectvo 
o vašom skutočnom postoji k ochrane rodiny, Cirkvi i národa! Buďte svedomím národa! 

 
V r. 2010 sme ohlásili verejne pochod proti GAY PRIDE a obrátili sme sa i na vás, 

všetkých slovenských biskupov a generálnych vikárov s výzvou, aby ste niečo proti tomu 
podnikli. Žiadnu odpoveď sme nedostali, iba ústami vášho pána hovorcu bolo skrze médiá 
prehlásené, že sme nekatolícki! Tlmočil tým aj váš osobný názor? 

 



16. apríla tohto roka sme opätovne vyšli do ulíc Bratislavy - tak ako to navrhuje pán 
biskup – oznámiť a postaviť sa proti tomu, čo sa pripravuje 4. júna. (záznamy nájdete i na 
našej www.zor.webnode.sk ) Ani nehovoríme, aké maily a informácie „behali“ o našom 
združení po slovenskom internete. Prečo taká nenávisť, keď sa staviame a robíme konkrétne 
veci za ochranu rodiny!? 

Zároveň vám oznamujeme, že 28. mája budeme opätovne pochodovať Bratislavou 
a vyzývať na zastavenie šírenia týchto zvráteností, predovšetkým však s výzvou na prijatie 
ústavného zákona na ochranu rodiny!  

Sme si veľmi dobre vedomí, čo je naša, predovšetkým kresťanská, a potom 
i občianska povinnosť! Pýtame sa: „Kto podporí nie nás, ale Boží zákon?!“ Veď prijatím 
ústavného zákona, podobne ako v Maďarsku, sa zabráni tomu, o čom je hanba i hovoriť! Už 
sme vás prosili, aby ste vy sami iniciovali akcie na ústavnú ochranu rodiny, radi vás my sami 
podporíme!  

Opätovne vás informujeme, že i keď nás zostane hoci len dvanásť, budeme svedomím 
národa! Pred Bohom i pred ľuďmi!  

 
Záverom si dovolíme citovať Božie Slovo : 
„Veď ak hlásam evanjelium, nemám sa čím chváliť; to je moja povinnosť, a beda mi, 

keby som evanjelium nehlásal.”(1 Kor 9,16) 
„Nebojte sa ich teda. Lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa 

neprezvedelo. Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte 
zo striech. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý 
môže i dušu i telo zahubiť v pekle. ( Mt 10, 26-28) 

 
S úctou V Kristovi Ježišovi za Združenie pre ochranu rodiny 
 
 
 
       Ing. Jozef  Dupkala 
                                                                     predseda správnej rady 
 

                 
 

  P.S. Mimochodom brazílsky najvyšší súd priznal gay zväzkom rovnaké práva ako majú  
         manželia opačného pohlavia! Brazília má cez 73% katolíkov zo 190 mil. obyvateľov! 
         Rozhodlo o tom 10 slovom desať sudcov najvyššieho súdu!   


