
 
 

 
Zamyslenie nad predčasnými voľbami 2012 

 
                Žilina 21. marec  2012 

 
 
Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! 
 
 
Vážený pán predseda biskupskej konferencie Slovenska! 

 
 Len pár dní pred predčasnými parlamentnými voľbami prebehla v médiách informácia, že  
arcibiskup Zvolenský, predseda konferencie biskupov Slovenska (a teda oficiálny zástupca celej 
Katolíckej cirkvi na Slovensku) , sa postupne stretol s predstaviteľmi politických strán, ktoré by mali 
mať zastúpenie v Slovenskom parlamente po predčasných parlamentných voľbách a rokoval s nimi, 
resp. zaujímal sa o ďalšie smerovanie našej republiky.  
Okrem iných ste sa dňa 13.februára 2012 stretli aj s predstaviteľmi strany Sloboda a solidarita (SaS). 
Áno, čítate správne, stretli ste sa  aj s tými, ktorí organizovali oficiálnu  predvolebnú kampaň v GAY 
bare. 

Prečo Vám  píšeme? Vyberáme z oficiálne dostupného programu strany SaS (o ktorom Vás 
Vaši spolupracovníci museli informovať): 

Dekriminalizácia marihuany,  Dekriminalizácia pestovania konope pre vlastnú potrebu, 
Transgender osoby – zmena pohlavia. Životné partnerstvá párov rovnakého pohlavia, z ktorého 
citujeme:  „Páry rovnakého pohlavia sú v našej spoločnosti realitou, pričom spolužitie takýchto 
párov v inštitucionalizovanom životnom partnerstve je realizáciou práva týchto osôb na 
plnohodnotný rodinný život a prvkom slobody jednotlivca, ktorú chceme v rámci našich hodnôt 
presadzovať. Okrem toho, že toto opatrenie prinesie nesporné zvýšenie kvality každodenného života 
týchto párov, zároveň prináša výhody pre celú spoločnosť, pretože ním zvýšime mieru ich 
zodpovednosti a sociálnej stability.“  
 Teda strana SaS považuje spolužitie dvoch ľudí rovnakého pohlavia za plnohodnotný 
rodinný život!   
 Vážený pán arcibiskup Zvolenský, tu sa strana, ktorej predstaviteľom pri stretnutiach podávate 
ruky, čo ako gesto má hlboký zmysel, verejne vysmieva Božiemu zákonu, ktorý Vy ako arcipastier 
stáda na Slovensku máte brániť vlastným životom! Ich program zahŕňa viacnásobné navádzanie na 
ťažký hriech a ohavnosť v Božích očiach.  

Plody Vášho stretnutia sa dostavili vo voľbách do NR SR, ako aj hneď po voľbách. Do 
pozornosti Vám dávame skutočnosť, že v Bratislavskom kraji strana Sloboda a solidarita získala 13 % 
hlasov, teda vo Vašej diecéze. Na ostatnom území Slovenska táto strana úplne prepadla. Dňa            
15. marca 2012 pri okrúhlom stole predstaviteľov parlamentných strán dokonca SaS navrhla strane 
Smer – SD obchod. Aký? Za zrušenie dekriminalizácie marihuany podporu a odborníkov 
v ekonomických oblastiach. Viete si vôbec predstaviť následky legalizácie marihuany predovšetkým 



na mladých ľudí?  Necítite sa aj Vy, osobne, zodpovedný za nami uvádzané skutočnosti? Už ste si 
niekedy položili otázku: „Čo by urobil Ježiš?“, ktorého učenie máte za povinnosť brániť? O čo viac by 
ste učinili katolícku cirkev vierohodnejšou, keby ste skutočne žili a verejne hájili Kristovo 
evanjelium?  
 Žiaľ, ani raz sme z Vašich úst, či iných vyjadrení nepočuli, ani nečítali, že aspoň v týchto 
pasážach s ich programom verejne nesúhlasíte! Sú to hriechy, ktoré musia praví pastieri odsudzovať 
a svoje ovce pred nimi chrániť.  Pripomíname Vám Božie Slovo: „Kto teda chce byť priateľom tohto 
sveta, stáva sa nepriateľom Boha.” (Jak 4,4n)  či: „Tých, čo hrešia, karhaj pred všetkými, aby sa báli 
aj ostatní.” ( 1Tim 5,20). Kam je až Katolícka cirkev Slovenska ochotná zľavovať z presadzovania 
Božích zákonov? Čoho sa dočkáme, ak na Slovensko vtrhne politické presadzovanie zvrátenej 
sexuálnej výchovy do škôlok a škôl, ktoré vychádzajú oficiálne z dielní  OSN či EÚ!? Čoho sa 
dočkáme na Slovensku, keď dieťa už nebude smieť povedať svojej mame “MAMI”, ale rodič 2? Čoho 
sa dočkáme na Slovensku, keď bude matkám juvenilnou justíciou odňaté dieťa za to, keď matka 
verejne vyzná, že svoje dieťa miluje? Keď budú rodičom odoberané deti na adopciu pre homosexuálov 
a pedofilov, čo sa v desiatkach tisícoch prípadov v celej (najmä východnej) Európe už dnes bežne 
deje!? Dovoľujeme si upriamiť Vašu pozornosť na jeden citát. Na to, aby zlo zvíťazilo, stačí málo, 
aby dobrí ľudia nerobili nič.( Edmund Burke ).  
 Diabol, ako píše sv. Ján , „bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet. 
Keď luhá, hovorí zo seba, lebo je luhár a otec lži.” ( Jn 8,44 ).  Potom slová z programu SaS o 
slobode jednotlivca, zvýšení kvality života  pri uvážení dôsledkov takéhoto spôsobu života a jeho 
dopadov na spoločnosť nemožno nazvať inak ako lžou! A ich pôvod a “tvorca” je odhalený.  Pán 
Ježiš o sebe hovorí: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.” ( Jn 14,6).  
Vaša úloha pastiera, pán arcibiskup, je skrytá v slovách  sv. Pavla biskupovi Timotejovi : 
„Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych, pre jeho 
príchod a jeho kráľovstvo: Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so 
všetkou trpezlivosťou a múdrosťou.” ( 2Tim 4,1-2). Žiaľ, nič také sme vo Vašich vyjadreniach 
nenašli. 
 Po poslednom sčítaní obyvateľstva na Slovensku najväčší pokles zaznamenala práve 
rímskokatolícka cirkev. Čudujete sa , keď takéto posolstvá vysielate svojim veriacim?! 
 

V Kristovi Ježišovi za Združenie pre ochranu rodiny 
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