
    
 

V Ý Z V A 

 
Filmový festival inakosti 

(Slovak Gay & Lesbian Film Festival) 

 
Už od dnes 29.9. do 5.10. 2010 sa v Bratislave uskutočňuje festival s uvedeným názvom. 

Generálnym partnerom podujatia je Ministerstvo kultúry SR,  

Hlavní partneri – mimo iných: Ambasády USA, Nórska, Dánska, Fínska, Švédska,  

Festival má síce vznešený názov „inakosť“, ale v skutočnosti samotní propagátori majú na svojich 

webových stránkach uvedený v podtitule názov, ktorý vystihuje skutočnú podstatu a obsahovú 

náplň:         Slovak Gay & Lesbian Film Festival 

Aj napriek programu, v ktorom má byť prezentovaná i téma kresťanstvo a homosexualita, a kde 

majú odznieť i odpovede na tému, či Boh stvoril homosexualitu alebo nie, opätovne a dôrazne 

opakujeme: 

Homosexualita je ťažký hriech pred Bohom! 

„Nesmieš nečisto obcovať s mužom tak, ako sa pohlavne obcuje so ženou. To by bola ohavnosť”  

(Lv 18,22) 

Vyzývame všetkých zainteresovaných do týchto akcií : 
    Ste povolaní k večnému životu! Boh volá hriešnika k pokániu. Odvráťte sa od hriechu, prijmite 

Ježiša Krista za svojho Spasiteľa, vydajte mu svoj život, začnite konať pokánie! “ Neviete, že komu sa 
dávate za otrokov a poslúchate ho, ste otrokmi toho, koho poslúchate: či hriechu na smrť, alebo 
poslušnosti (Bohu) pre spravodlivosť? Lebo mzdou hriechu je smrť, ale Boží dar je večný život v 

Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. (Rim 6, 16.23) Ak budete verejne propagovať túto morálnu 

zvrátenosť, ohavnosť v Božích očiach, podľa Božieho Slova vás čaká večne zavrhnutie v pekle! 

 

Pridávame svedectvo bývalého homosexuála: 

„ Vďaka čítaniu Písma svätého som uvidel, že Ježiš lieči všetky zranenia - i to ktorým je homosexualita. 

Prikázania a Bohom zjavené slovo slúži k tomu, aby sme sa dostali do neba. Takže keď píšem, že 

homosexualita je hriech – zranenie, no nie láskou, som úplne presvedčený, že to tak je! Toto si priznať nie 

je ľahké, ale je to prvým krokom k uzdraveniu! Teba, ktorý máš podobné sklony, prosím, nedaj si vnútiť 

názor, že homosexualita je prirodzená. Je to lož!  Ja, ktorý som bol takisto v určitej dobe homosexuál to 

viem dobre. Nepíšem to preto, aby som ťa strašil, ale preto aby som vydal svedectvo, že Boh ma z tohto 

hriechu vyslobodil. Modlím sa, aby Boh obdaroval vytrvalosťou v pokání každého, kto chce skoncovať 

s homosexualitou, a aby tým, čo majú zatvrdlivé srdce, otvoril oči! 
 

Apropo. 

Pýtame sa: sú uvedení partneri podujatia FFI ochotní podporiť tak otvorene a veľkoryso ako 

i zobrať záštitu aj nad iniciatívou Združenia pre ochranu rodiny na prijatie ústavného zákona 

o ochrane manželstva, rodiny a výchovy detí podľa prirodzeného zákona? Ak sa budú rodičia 

brániť povinnej výchove svojich detí pred homosexualitou a inými zvrátenosťami na školách, či 

v predškolských zariadeniach, ako je tomu na západe už teraz,  pomôžu? 

 

Úsudok nechávame na každom čitateľovi osobne. 

 

S úctou v Kristovi Ježišovi                            Združenie pre ochranu rodiny 

 

 

Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska, oroduj za nás! 


