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Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! 

 

 

Dňa 15. mája 2010 sme uskutočnili v Bratislave pochod proti plánovanému 

„pochodu hrdosti“ gay pride v Bratislave, ktorý sa mal konať 22.mája 2010, ktorým 

sme jasne vyjadrili svoj postoj k tejto aktivite homosexuálnych aktivistov, za ktorými 

stoja svetové a európske štruktúry síl homosexuálnej zvrátenosti. 

Sme presvedčení, že i vďaka nami usporiadanému pochodu, modlitbám 

a aktivitám mnohých jednoduchých veriacich kresťanov Slovenska, na ktorých sme sa 

obrátili, sa plánovaný pochod neuskutočnil podľa plánovaného zámeru! Vďaka Bohu 

a Jeho milosti bolo Slovensko  d o p o s i a ľ  ochránené pred touto morálnou 

a duchovnou skazou. 

Žiaľ, jediným vyjadrením, ktorého sme sa už ako zástupcovia Združenia pre 

ochranu rodiny od katolíckej cirkvi na Slovensku dočkali, bolo stanovisko hovorcu 

KBS p. Kováčika, ktorý po nami organizovanom pochode proti „pochodu hrdosti“, 

ktorý sa konal 15. mája 2010 v Bratislave, oznámil verejnosti, že „Mnohé z téz tejto 

aktivity nie sú v súlade s učením katolíckej cirkvi. Je potrebné rozlišovať medzi 

homosexualitou a homosexuálnym vzťahom.“  
Pritom KKC2357 hneď v úvode hovorí čo rozumieme pod pojmom homosexualita 

respektíve čo vyjadruje - označuje pojem homosexualita „Homosexualita označuje 

vzťahy medzi osobami mužského alebo ženského pohlavia, ktoré pociťujú výlučnú 

alebo prevládajúcu pohlavnú príťažlivosť voči osobám toho istého pohlavia. 
 

Skúste si premietnuť, že paralelne s našimi aktivitami sa vo svete dialo toto:  

- masové zhromaždenia proti uzákoneniu homosexuálnych manželstiev a adopcie 

detí homosexuálmi v takých katolícky tradičných krajinách ako Španielsko, 

Portugalsko, Mexiko, Argentína a ďalšie... 

- množstvo ďalších gay pride po celom svete s miliónmi účastníkov a to  

i s účasťou školopovinnej mládeže, ako aktívnych účastníkov pochodov! 

-  prijatie zákonov na uzatváranie homosexuálnych zväzkov a adopciu detí 

i napriek nesúhlasu množstva protestujúcich v Španielsku, Portugalsku, Mexiku, 

Argentíne, Írsku, vrátane zákonov postihujúcich za prejavy homofóbie, až po stratu 

zamestnania a väzbu, či tvrdý finančný postih, ak sa štátni úradníci nebudú chcieť 



z dôvodu výhrady svedomia zúčastniť napr. sobáša gay páru, alebo adopcie detí 

takýmito pármi ! 

- konkrétne postihy úradníkov, lekárov, pastorov, rodičov, ktorí sa nepodvolili 

homosexuálnej propagande!  

-   homosexuálne a pedofilné škandály v katolíckej i iných cirkvách, reakcie 

pápeža Benedikta XVI, či iných vysokopostavených zástupcov katolíckej cirkvi 

v súvislosti s nimi. Belgicko, či iné krajiny, ktoré čelia vyšetrovaniu za homosexuálne 

škandály. 

Len pre informáciu: Tušíte, koľko gay pride s medzinárodnou „visačkou“ (okrem 

lokálnych) sa má uskutočniť v r. 2010?   289! 

Už teraz počet aktívnych účastníkov presiahol desiatky miliónov! 

 

Snažíme a chceme sa pozerať na túto situáciu očami Pána Ježiša Krista! On 

miluje hriešnikov, volá hriešnikov k pokániu. Kto však pohŕda Jeho milosťou, zneužíva 

milosrdenstvo, zatvrdzuje sa na volanie k pokániu toho spravodlivo odsúdi k večnému 

zatrateniu naveky. Pán Ježiš nechce smrť hriešnika, ale, aby sa obrátil a žil. Podmienka 

k obráteniu je: 

 

 P O K Á N I E !!! 

 

Lenže ľudia šíriaci homoideológiu, ktorí násilím presadzujú svoje homosexuálne 

požiadavky nemienia konať pokánie z tejto zvrátenosti a z Boha sa vysmievajú! 

Dokonca sa stretávame s definíciami, že homosexualita je Boží Dar! Hriešny sklon, 

hriešnu závislosť, hriech nazývajú čnosťou. Koľká trúfalosť a rúhanie sa Duchu 

Svätému !!!  

Čo predchádzalo prijatiu homosexuálnych zákonov vo vyššie uvedených 

krajinách? Veľké demonštrácie, ktoré spoluorganizovala i katolícka cirkev, niekde aj 

státisícové davy v uliciach, obrovské protesty, nič nepomohlo. Bolo už neskoro. 

PREČO? Lebo zákony o homosexuálnych manželstvách a adopcii detí boli už 

predložené do parlamentov týchto krajín a boli aj schválené.  

Pýtame sa, akým právom menšina (ktorá už často ani nezastupuje záujmy 

svojich voličov) rozhodne o takých závažných otázkach súvisiacich so životom či 

smrťou (najmä duchovnou) miliónov ľudí?! 

 

Vážení duchovní správcovia, cirkvi, spoločenstvá, 

  

15. mája 2010 sme našim pochodom avizovali petičnú akciu za prijatie dvoch 

zákonov: 

-  ústavného zákona o ochrane manželstva, rodiny a výchovy detí rodičmi, 

-  zákona o zákaze prenasledovania za tzv. homofóbiu. 

 

Cieľom petičnej akcie je vyzvať prezidenta, ako i zákonodarný orgán SR na 

prijatie ústavného zákona, ktorý jasne zadefinuje inštitút manželstva, rodiny 

a zodpovednosť za výchovu detí, ktorá podľa Božích zákonov patrí predovšetkým 

rodičom!  A zákona, ktorý znemožní postih, ak sa budú najmä kresťania, ale i obyčajní 

občania brániť povinnostiam vyplývajúcim z prijatia homosexuálnych zákonov! 

V našej ústave totiž nenájdete definíciu, čo je manželstvo, čo je rodina a kto ju 

tvorí. Preto táto petičná akcia.  



O to smutnejšie, ba dokonca zarážajúce,  je poznanie, ktoré sme získali  

z viacerých zdrojov, že niektorí katolícki duchovní sa k tejto petičnej akcii obracajú 

chrbtom a prinajmenšom nedovoľujú veriacim verejne podporiť túto petíciu.  

 

Pýtame sa: Je dôležitejší obsah alebo ľudia, ktorí túto akciu organizujú? 

 

 Na to, aby sa parlament touto otázkou zaoberal, je potrebné mať min. 100 000 

podpisov. Znova na vás apelujeme, zasaďte sa svojou autoritou i vy osobne o podporu 

tejto petičnej akcie, ešte nie je neskoro!!!  Znova vám pripomíname vašu osobnú 

zodpovednosť pred Bohom i za dušu každého homosexuála i tých, ktorí ich zvrátené 

snaženia verejne podporujú! Toto je povinnosť  každého duchovného i každého 

pokrsteného kresťana! 

 Sme presvedčení, že i na Slovensku príde opätovne k mimoriadne silnému tlaku 

z prostredia EÚ i svetových štruktúr podporujúcich homosexuálne aktivity k prijatiu 

zákonov ochraňujúcich homosexuálov. 

 Pripomíname vám taktiež slová : 

„Zdá sa že žijeme v novo-pohanskej dobe. V dobe, kde život a dôstojnosť 

človeka nemá žiadnu cenu a slabší nemá právo na život. V dobe, kde kresťan sa znova 

môže začať báť prenasledovania za svoju vieru. Preto musíme začať dnes konať, inak 

zajtra budeme súčasťou „Západu“, v ktorom kresťan a Kristus už nebude mať miesto!“ 

Svätý otec Benedikt XVI. nás preto naliehavo vyzýva vyjadriť svoj odpor voči 

diskriminácii kresťanov zo strany radikálnych presadzovateľov kultúry smrti: 

„A tak na sklonku nového obrazu nového sveta, prišli sme k bodu, kde kresťan – 

nielen on, ale najmä on – má povinnosť protestovať.“ Kardinál Jozef Ratzinger., 1997 

 

 Tento list si vám dovoľujeme zaslať, lebo vnímame osobnú zodpovednosť 

a potrebu vyzvať na protest proti otvorenému prieniku homosexuálnej zvrátenosti na 

Slovensko!  

 

  

 

 S úctou za Združenie pre ochranu rodiny      

 

Ing. Jozef Dupkala  v.r. 

Anton Hajný ml.  v.r. 

Ing. Eva Dupkalová  v.r. 

 

 

 

Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska oroduj za nás! 

 

 

 
P.S. Podrobnosti možno nájsť na www.zor.webnode.sk 

  
 

  

 

http://www.zor.webnode.sk/

