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Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. 
 

V mene Združenia pre ochranu rodiny a Združenia Občania za Kresťanské hodnoty a 
tradície vás všetkých už druhýkrát v tomto roku vítame v Bratislave! 

Na budúci týždeň 4. júna budú chcieť homosexuálni aktivisti ukázať po roku Slovensku o čo 
im ide GAY PRIDE-om v uliciach Bratislavy! Možno očakávať, že to nebude už len nevinné 
predvádzanie sa že „sme tu“, ale na základe vyhlásenia iniciatívy INAKOSŤ zo 16. mája 
2011o značné pritvrdenie ich požiadaviek i voči vláde SR! 

Opätovne stojíme na týchto už tradičných miestach a prišli sme preto, aby sme boli 
skutočne svedomím národa, jeho cyrilo-metodskej tradície, predovšetkým ako kresťania, ktorým 
leží na srdci Boží zákon a Božia Pravda zjavená v Božom Slove! Ale nielen ako kresťania, ale 
i občania Slovenska, ktorí chcú verejne vyjadriť svoj názor na to, čo so sebou prináša 
homosexuálna diktatúra! 

Hneď úvodom ďakujeme slovenskej vláde, že sa jej podarilo, i keď veľmi tesnou 
väčšinou, a napriek mohutnému tlaku homosexuálnych a LGBT aktivistov, zabrániť prieniku do 
vytvorenia výboru pri Rade vlády, aby mohli ovplyvňovať legislatívne dianie súvisiace s homo-
agendou!  

Nebudeme začínať inak ako sme zvyknutí. Aj teraz si dovolím zopakovať citát z Božieho 
Slova:  

“Nesmieš nečisto obcovať s mužom tak, ako sa pohlavne obcuje so ženou. To by bola 
ohavnosť!” (Lv 18,22) (podobne sa to vzťahuje na obcovanie žien medzi sebou) 

Koreň hriechu homosexuality-sodomie je v odpade jedinca od živého Boha a Jeho 
prikázaní! (por. Rim 1, 24-27) 

Božia vôľa je však vyjadrená v evanjeliu sv. Matúša:  
“Tak ani váš Otec, ktorý je na nebesiach, nechce, aby zahynul čo len jediný z týchto 

maličkých.” (Mt 18,14)   
Ako príklad ponúkame príbeh Márie Magdalény z evanjelia podľa Marka 16,9 
“Keď ráno v prvý deň týždňa vstal (Ježiš) z mŕtvych, zjavil sa najprv Márii 

Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem zlých duchov.”  
“Ježiš sa jej opýtal: „Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?“ Ona mu v domnení, že je to 

záhradník, povedala: „Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho 
vezmem.“ Ježiš ju oslovil: „Mária!“ Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: 
„Rabbuni,“ čo znamená Učiteľ.” (Jn 20,15-16) 

Aká žena to stojí pred Ježišom? Žena - kedysi plná hriechu a Božieho prekliatia za svoje 
konanie, o čom svedčí prítomnosť siedmich zlých duchov v nej, ktorých Pán Ježiš  vyhnal! Teraz 
však plače, lebo Ho hľadá! A prečo Ho hľadá? Lebo je to jej Pán a Učiteľ, ktorý ju uzdravil a 
naučil ako má žiť na slávu a česť samotného Boha! Jej láska a túžba po ňom je taká 
zadúšajúca, až Ho nebola v zármutku z Jeho straty schopná spoznať! Ježišovi stačí jediné slovo 
“Mária” a na toto oslovenie Ho okamžite spoznala!  

Toto je skúsenosť všetkých, vrátane mňa, ktorí boli ťažkými hriešnikmi, obrátili sa k Bohu, 
konali pokánie a prijali Pána Ježiša Krista za svojho Pána a Učiteľa. Čo je výsledkom? Pán Ježiš 
volá Máriu po mene! Osobne, jemne, plný súcitu s jej žiaľom. Už to nie je nečistá zlomená žena 
žijúca v nemravných radovánkach sveta, ale služobníčka Boha! Ovca, ktorú našiel a uzdravil sám 
Boh! 

15. mája sme oslavovali sviatok Dobrého Pastiera kde Pán Ježiš sám o sebe hovorí : 
“Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce.” (Jn 10,11) 
“a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď ich všetky 

vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas.” (Jn 10,3-4) 
A svedčíme, že všetci, ktorí úprimne hľadajú Pána Ježiša vrátane homosexuálov a osôb 

LGBT, On sa im dá poznať, vyvedie ich z hriechov a uzdraví ich. podmienka je: 
uveriť v Ježiša Krista a konať  p o k á n i e 

Volá Ježiš ovce stratené... 
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Opakujeme ako už mnohokrát: Neprišli sme odsúdiť homosexuálov, ale dať im nádej na 

nový život v Kristovi! Nik iný im nemôže pomôcť! Ako som uviedol príčina homosexuality má 
hlboké duchovno – psychické korene ukryté v Božom prekliatí! Teda ich uzdravenie je možné 
jedine skrze Toho, ktorý to dopustil! Mnohí povedia, koľká nespravodlivosť od Boha! Nie! To je 
práve Božia spravodlivosť, lebo On sám jasne určil podmienky, ako má človek žiť v jednoduchom 
desatore, čo je neporovnateľné so spleťou dnešných zákonov, ktoré si človek sám na seba “ušil” 
svojim nezodpovedným životom voči Bohu! A ktoré chcú dnes homosexuáli aj na Slovensku 
tvrdo presadiť na svoju ochranu!  Pýtame sa načo!? 

 

Nemôžeme mlčať na to, ako homosexuálnym osobám a osobám LGBT záleží na tom, aby 
mohli preniknúť do štruktúr vlády a odtiaľ priamo legislatívne ovplyvňovať svoje vlastné 
požiadavky na úkor väčšinovej populácie! 

Takže znova upozorňujeme na to o čo vlastne ide. Pre konkrétnosť uvediem posledné 
požiadavky iniciatívy INAKOSŤ, ktorá reprezentuje a združuje osoby LGBT na Slovensku! Je to jej 
oficiálne vyhlásenie slovenským politikom a političkám zo 16. mája 2011. 

Citujem: 

„17. máj si vyspelý svet pripomína ako medzinárodný deň boja proti homofóbii. Na druhej strane, na 

Slovensku sme práve v tomto období svedkami vyostrenia neopodstatneného homofóbneho správania 

politikov, ktorí neustále obťažujú verejnosť svojim nenávistným ideologickým bojom voči akýmkoľvek 

návrhom smerujúcim k zlepšeniu znevýhodneného a nedôstojného postavenia gejov, lesieb, bisexuálov 

a transsexuálov v spoločnosti. V tomto kontexte a vo svetle nepriateľského postoja slovenských politikov 

k otázke ľudských práv, obracia sa Iniciatíva Inakosť na slovenské političky, politikov a verejnosť s 

vyhlásením.“ 

V ktorom píšu:  

„sme gejovia, lesby, bisexuáli a transsexuáli. A aj my sme tu doma. Platíme dane a pracujeme v 

prospech všetkých občanov tohto štátu. Nerobíme nič trestné. Nechceme nič naviac oproti ostatným. 

Nechceme nikomu nič uberať z jeho práv. Chceme len úplne jednoduchú vec – rovnaké práva ako majú 

ostatní. Chceme, aby tento štát, v ktorom sme doma, uznal, že tu sme, že milujeme svojich 

partnerov/partnerky rovnako hlbokou láskou ako heterosexuáli.“ 

My sa pýtame: 

  Čo je to za vyspelý svet, keď dopúšťa aby zvrátenosť v ľudskom zmýšľaní a vzťahoch,  

 ako i zjavná nemorálnosť bola legislatívne povýšená nad prirodzený zákon, morálku a  

 mravnosť?! 

  Ak píšu, že nerobia nič trestné, načo im je zvláštna legislatíva?! 

  Ak píšu, že nechcú nič viac oproti ostatným, prečo sa niečoho dožadujú?! 

My im ich „lásku“ neberieme, ale oznamujeme im, že táto forma lásky je láska antikrista 
a nie Božia láska, ak ju budú praktizovať určite skončia v pekle, ktoré je pripravené pre 
všetkých smilníkov a súložníkov mužov i súložníc žien! (por. 1.Kor 6,9) 

  Ďalej ich vyhlásenie pokračuje:  

„Chceme oficiálne uznanie našich vzťahov či už vo forme zákona o registrovaných partnerstvách 

alebo manželstvách pre osoby rovnakého pohlavia.“ 

Nič nepožadujú, ale zrazu chcú uzákonenie vzťahov! (dokonca v ČR požadujú gejovia 
manželstvá, nakoľko už registrované partnerstvá sú u nich schválené)    Toto je už obohratá 
pesnička homosexuálnych aktivistov na celom svete.  Najskôr nevinné uzákonenie 
homosexuálnych partnerstiev (ako to bolo vo všetkých  krajinách, kde boli ich požiadavky 
prijaté), potom príde zákonite tlak na adopciu detí, potom agresívne presadzovanie ich  
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spôsobu života do škôlok, škôl a vzdelávacích procesov v podobe zvrátenej sexuálnej výchovy 
a s tým trestné stíhanie tých, ktorí sa proti nim postavia ...potom gender rovnosť a nakoniec 
juvenilná justícia, aby mohli beztrestne, dokonca pod právnou ochranou zákonov, doslova 
kradnúť deti rodičom pre homosexuálov a pedofilov!  

      Pýtame sa:  TOTO CHCEME NA SLOVENSKU?! 

      A ďalší citát z ich vyhlásenia : 

        „pozrite sa do okolitých štátov, kde už sú dávno takéto zákony schválené. Čo sa tam stalo? 

Skolabovala spoločnosť? Znížila sa pôrodnosť? Nič také. Nie je Vám hanba, že takéto zákony má nielen 

väčšina štátov EÚ, ale aj krajiny, nad ktorými sa mnohí z vás cítia nadradení, ako napr. Uruguaj, 

Kolumbia, či Ekvádor?“ 

     Tak sa teda pozrime na to čo sa skutočne deje: 

   Ak začiatkom mája  v Brazílii, ktorá má 190 mil. obyvateľov a z toho je 73% kresťanov 
         10 slovom desať sudcov najvyššieho súdu potvrdilo zrovnoprávnenie homosexuálnych  
         párov s heterosexuálnymi? 

   Ak vo viacerých štátoch EÚ odmietajú adopciu detí kresťanským rodinám, ktoré nesúhlasia 
           s homosexuálnou orientáciou, ale prednostne sa adoptujú deti homosexuálom? 

   Ak v krajinách vyspelej EÚ sú trestne stíhaní a väznení, alebo musia emigrovať rodičia za 
         to, že nechcú vystaviť svoje deti homosexuálnej zvrátenosti v škole? 

   Ak sú pozbavení pracovníci štátnych inštitúcii svojho zamestnania a tvrdo finančne 
         sankcionovaní, ak prejavia čo len zdržanlivosť v riešení agresívnych homosexuálnych  
         požiadaviek? 

   Ak sú doslova kradnuté deti z východnej Európy pre potreby homosexuálov a pedofilov? Čo 
         z tých detí vyrastie? Nešťastné démonické a zlomené bytosti!  
         Toto všetko môžeme dokázať konkrétnymi menami či videami! 

         Toto je podľa nich to, že sa nič nedeje? K tomuto máme mlčať? 

  Ich posledný citát z vyhlásenia : 

„Týmto vyzývame vládu SR a osobitne premiérku Ivetu Radičovú a podpredsedu vlády pre ľudské 

práva Rudolfa Chmela, aby pripravili a predložili do NR SR návrh zákona o registrovaných partnerstvách 

alebo o manželstvách dvoch osôb rovnakého pohlavia“ 

Preto aj my vyzývame vládu SR, osobitne premiérku Ivetu Radičovú a príslušného 
ministra vlády SR za túto oblasť, aby pripravili a predložili návrh  

ústavného zákona o ochrane manželstva, rodiny a zvrchovanosti výchovy detí, 

 do Národnej Rady SR ktorý jasne stanoví, že:  

    manželstvo je výlučne zväzok muža a ženy, 

    za manželstvo sa  nepovažuje zväzok dvoch osôb rovnakého pohlavia.,  

    manželstvu sa priznáva osobitná právna ochrana a úcta zo strany štátu spoločnosti, a nie je  

           možné priznať ich inému zväzku, 

    uzavretím manželstva vzniká podľa odvekého chápania  základná bunka spoločnosti, ktorou je  

           rodina, 

    za rodinu nemožno považovať  zväzok dvoch osôb rovnakého pohlavia, 

    za základnú úlohu rodiny sa považuje rodičovstvo v zmysle privádzať na svet potomstvo 

           a rodičom zvrchovane sa starať o jeho výchovu a všestranný rozvoj a iba takto definovanej   

           rodine prislúcha právo adopcie, či náhradnej starostlivosti o zverené deti 
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toto je v úplnom súlade s preambulou Ústavy Slovenskej republiky a jej cyrilo – 

metodskou tradíciou a prirodzeným spôsobom života!  

 
  Pozrime sa do Maďarska, kde sa nebáli rázne prijať ústavný zákon na ochranu rodiny! 

  Pozrime sa do Litvy, kde parlament zavádza zodpovednosť za poškvrnu rodinných hodnôt, 
ktoré protirečia spoločenskej morálke, vrátane zákona zakazujúceho propagáciu homosexuality! 

  Pozrime sa do Moskvy. Kde moskovský magistrát nepovolil usporiadanie pochodu 
homosexuálov a lesbičiek v dnešný deň 28.mája 2011! 

  Pozrime sa do Čiech, kde minister školstva Josef Dobeš, zamietol zvrátenú sexuálnu 
výchovu, ktorá mala byť pretlačená do škôl! 

A toto všetko i napriek tvrdým výhradám zo strany EÚ či ESĽP a sankciám, ktorými za 
to hrozia! 

Pýtame sa: Nie je už náhodou i na Slovensku čas jasne poukázať  na to, čo je normálne, 
a čo zvrátené? Nie je už čas jasne povedať dosť nemorálnosti?  

Pýtame sa kde zobrala Romana Schlesinger informácie, že nadpolovičná väčšina Slovenska 
nemá problém s registrovaným partnerstvom? (Viď článok v denníku Pravda zo 17 mája 2011) 
Nie je to náhodou účelová dezinformácia homosexuálnych aktivistov, aby ukázali koľko ľudí ich 
akože podporuje podobne ako Kingseyho „výskumy“ o štatistickom výskyte homosexuality 
v minulom storočí, ktoré fakticky otvorili cestu homosexuálnej ideológii?! 

Na záver použijem opätovne ich vlastné slová, ktoré aj my adresujeme našim politikom a 

političkám. Citujem: 
 „aj my sme tu doma. Riešte naše problémy. Na to sme vás volili a za to ste aj nami platení.“  
 

     Opätovne dôrazne vyzývame  
všetkých rovnako zmýšľajúcich ľudí, ktorým ide o zdravý a normálny vývoj spoločnosti, 
rodičov mnohodetných rodín, ktoré si chcú strážiť svoje rodinné bohatstvo, politikov, 
poslancov, novinárov, učiteľov, umelcov, spevákov, hercov, 

ale predovšetkým všetky cirkvi, biskupov, kňazov, rehoľníkov, 

Zasaďte sa svojimi autoritami o prijatie ústavného zákona na ochranu tradičnej rodiny! 
Podporte svojimi podpismi petíciu Združenia pre ochranu rodiny! 

Božie Slovo hovorí:  

   “Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou; odmením každého podľa jeho 
skutkov.” (Zjv 22,12) 

Preto vyzývame, vy ale buďte svedomím Slovenského národa! 

 

 

 

        Ing. Jozef Dupkala 

               predseda správnej rady 

                                                                               združenia pre ochranu rodiny 

 

             Anton Hajný 

               predseda správnej rady 

                                                                združenia Občania za kresťanské hodnoty a tradície  

 

 
Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska, oroduj za nás! 


