
Otvorený list hovorcovi Konferencie biskupov Slovenska 

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! 

Vo všetkej úcte, p. Kováčik, vo Vašom opätovnom vyhlásení zverejnenom na 

http://www.ta3.com/sk/reportaze/153007_zdruzenie-pre-ochranu-rodiny-poburili-vyjadrenia-

hovorcu-kbs 

sme nedostali odpoveď na našu otázku: ktoré sú to tie mnohé tézy v rozpore s katolíckym učením? 

Uvádzate, citujeme: „Je potrebné rozlišovať medzi homosexualitou a homosexuálnym vzťahom.“ 

Veríme, že každý kresťan katolík je schopný rozlíšiť medzi človekom, ktorý vo viere  nesie  kríž 

spojený so svojim homosexuálnym sklonom a človekom, ktorý je „hrdý“ na svoju homosexuálnu 

orientáciu, dožadujúci sa  zrovnoprávnenia homosexuálnych vzťahov so vzťahmi manželskými, 

adopcie detí, asistovanej reprodukcie .... Toto je hriech, ktorý podľa Božieho slova a tradície cirkvi  

volá do neba. Mlčať k tomuto je hriechom volajúcim do neba.  

Prečo oficiálni predstavitelia katolíckej cirkvi  Slovenska k tomuto mlčia? 

Citujeme časť z prejavu tlmočeného pri pochode za ochranu manželstva, rodiny a zvrchovanosti 

výchovy detí rodičmi s požiadavkou prijatia legislatívy na jej ochranu a legislatívy na ochranu pred 

homofóbiou, konaného dňa 15.5.2010 v Bratislave: 

Uskutočnením pochodu GAY PRIDE 22.mája v Bratislave sa Slovensko otvára celému komplexu 
morálnej a duchovnej nákazy v takejto postupnosti: 
Začína to nemravnou prezentáciou homosexuality a iných foriem sexuálnych abnormalít pred 

verejnosťou a následne tlakom na prijatie zákonov zvýhodňujúcich homosexuálne osoby a skupiny 

LGBT (lesieb, gayov, bisexuálov, transsexuálov) s cieľom : 

- zrovnoprávniť homosexuálne zväzky s manželstvami prirodzenými,  

- povýšiť homosexuálne partnerstvá na úroveň rodiny, s cieľom adopcie detí a tým vytvoriť zdanie 

rodinného zázemia, 

- pretlačiť do škôl a spoločnosti informácie o homosexualite, ako zákonom chránené oboznámenie  

detí a mládeže, a predstaviť tak homosexualitu a iné sexuálne abnormality ako prirodzené 

a neškodné pre vývoj detí, mládeže a spoločnosti ako celku, 

- prijať zákony v oblasti trestného práva, ktoré budú postihovať za prejavy homofóbie tých, ktorí 

nebudú  súhlasiť s homosexuálnou propagandou, 

- a tak zakrývať a maskovať skutočné dôsledky homosexuality a iných foriem sexuálnych 

abnormalít na telesné, duševné, ale najmä duchovné zdravie jedinca a spoločnosti.  

Koniec citácie časti prejavu. 

Takúto genézu vývoja požiadaviek homosexuálnych aktivistov s ich následným presadením mohol 

sledovať každý v západných štátoch EÚ.  

Čo by dnes robili sv. Cyril a sv. Metod?   
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Združenie pre ochranu rodiny nemá vo svojom názve kresťanské ani katolícke. Jeho členovia sú 

praktizujúci kresťania katolíci, vyznania rímskokatolíckeho. Pripomíname, že program pochodu 

začínal oficiálne nahlásenou sv. omšou. 

Záleží nám predovšetkým na kresťanských, ale i na všetkých ostatných rodinách, manželstvách, 

deťoch a ich morálnej výchove na Slovensku. Záleží nám na budúcnosti Slovenského národa. 

Trváme na našej požiadavke ! 

Verejne vás žiadame :  Uveďte konkrétne a jasne, ktoré sú to tie mnohé tézy v rozpore s katolíckym 

učením cirkvi?  

Ak nie sú, potom žiadame opätovne o verejné ospravedlnenie pána Kováčika za poškodenie 

dobrého mena Združenia pre ochranu rodiny pred celou verejnosťou Slovenska, zvlášť kresťanmi 

katolíkmi.  

Dávame na vedomie, že tento list zverejňujeme. 

S úctou  

Združenie na ochranu rodiny v zastúpení:   Ing. Jozef Dupkala,  Anton Hajný,  Ing. Eva Dupkalová 

 

V Žiline 19.5.2010. 

 

Na vedomie : ordinárom katolíckych diecéz Slovenska a médiám 


