Výzva biskupom, generálnym vikárom
katolíckych diecéz Slovenska
9. apríl 2011

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Vážení biskupi a generálni vikári katolíckych diecéz Slovenska, dovolíme si
pripomenúť, že minulý rok sme vám napísali dva listy, v ktorých sme vás žiadali
o jasné stanovisko k homosexuálnemu pochodu v Bratislave, ktorý sa konal 22.
mája 2010. Dovoľujeme si uviesť, že situácia bude podobná i v tomto roku, pretože
do Bratislavy sa 4. júna chystá (podľa hlavnej organizátorky) ešte mohutnejšie
zhromaždenie ako minulý rok!
Ale nie toto je predmet listu, ktorým sa obraciame na vás. Dostalo sa nám do
rúk vyjadrenie Romany Schlessinger, hlavnej organizátorky gay akcií a celej gay
agendy súvisiacej s presadzovaním práv osôb LGBT na Slovensku. Je to jej
vyjadrenie Ružencovému bratstvu zo Spišskej Belej, ktoré požadovalo listom
zrušenie gay pridu v Bratislave 201 1! Pre úplnosť uvádzame jeho plné znenie :
Od: “Romana Schlesinger” <romana.schlesinger@gmail.com>
Komu: “ruzencove spolocenstvo” <ruzencove.spolocenstvo@post.sk>
Kópia: “slovakpride” <slovakpride@googlegroups.com>
Odoslané: utorok, 5. apríl 2011 14:52:55
Predmet: Re: protest
Dobry den setsra Agata,
Organizacny tim Duhoveho PRIDE Bratislava 2011 vas pozdravuje, rovnako ako i
Ruzencove spolocenstvo a celu Spissku Belu.
Nepochybujeme a nebranime vam vo vasom nazore draha sestra v Kristu. A
nepochybujeme ani o tom co zvestoval svetu krestansky pan boh – Milujte sa a mnozte
sa a podmante si tuto zem. To je sestra Agata, presne to, co robime aj my – gejovia,
lesby, bisexualni a transgender ludia – milujeme sa, mnozime sa (pretoze nie sme
neplodni/e) a podmanujeme si tuto zem spolocne s heterosexualnymi ludmi – lebo je to
aj nasa zem.

Pan krestansky boh nam takisto zvestoval ucenie o laske, o milovani bliznych svojich
viac ako seba samych. Vo svetle tohto bozieho zvestovania, vsak nechapeme vas
nenavistny postoj k nam, nechapem, preco nas nazyvate chorymi. Homosexualita nie je
choroba sestra Agata, su vsak ine choroby, ktore sa daju liecit – napr. homofobia,
xenofobia ci neznasanlivost.
Preto my, protestujeme proti vasemu protestu proti nasmu pochodu. Slovensko je podla
svojej Ustavy zvrchovanym statom nezavislym na akejkolvek ideologii ci nabozenstve.
Zhromazdovacie pravo je pravo, ktore moze na uzemi Slovenska vyuzit akakolvek
skupina – neexistuje teda ziadny legalny sposob ako zabranit legalne nahlasenemu a
schvalenemu Duhovemu PRIDE Bratislava 2011 prejst ulicami mesta Bratislava.
Na zaver nam dovolte odcitovat z Korintskych :
Láska vie všetko zniesť, všetko verí,všetko dúfa, všetko pretrpí. Láska nikdy nezanikne.
(1 Kor 13,7.8)
S úctou a pozdravom,
Romana Schlesinger
Dúhovy PRIDE Bratislava 2011
(pridte sa i vy zabavit medzi nas uz 4.6.2011 do Bratislavy, viac informacii najdete na
nasej webovej stranke www.duhovypride.sk )
Dovoľujeme si reagovať na túto odpoveď R. Schlessinger a osloviť práve vás:
Citácia: „Nepochybujeme a nebranime vam vo vasom nazore draha sestra v Kristu“
Odpoveď : On im odvetil: „Kto je moja matka a moji bratia?“ Rozhliadol sa po tých,
čo sedeli okolo neho, a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu
vôľu, je môj brat i moja sestra, i matka.“” (Mk 3,33-34)
Citácia: „A nepochybujeme ani o tom co zvestoval svetu krestansky pan boh“
Odpoveď : Z uvedených slov jasne vyplýva, že R. Schlessinger neverí v Trojjediného
Pána Boha a jediného Spasiteľa Ježiša Krista! Tým sa hneď na začiatku oddeľuje od
spásy samej seba. „Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i
vychádzať a nájde pastvu” (Jn 10,9) a mnohé ďalšie citáty Božieho Slova jasne ukazujú
na podmienky spásy. Keby nepochybovala o tom, čo zvestoval Boh ľuďom, nepáchala
by túto ohavnosť.
Citácia: „– Milujte sa a mnozte sa a podmante si tuto zem. To je sestra Agata, presne to,
co robime aj my – gejovia, lesby, bisexualni a transgender ludia – milujeme sa,
mnozime sa (pretoze nie sme neplodni/e) a podmanujeme si tuto zem spolocne s
heterosexualnymi ludmi – lebo je to aj nasa zem.“
Odpoveď : Pýtame sa, ako sa môžu gay osoby a osoby LGBT množiť!? Je nemožné,
aby sa osoby rovnakého pohlavia rozmnožovali, výsledkom ich tzv. lásky je
naopak šírenie AIDS a ďalších chorôb – teda smrť. Pripusťme, že celý svet (k čomu

nás mimochodom skryto nabádajú) sa naraz stane homosexuálny – výsledok:
autogenocída ľudstva v jedinej generácii!! Ak tvrdia, že sa množia, potom je to
výlučne spôsobom umelého oplodnenia! Ak by to tak nebolo, je pochybná ich
homosexualita. Adopciu alebo vynosenie dieťaťa treťou osobou nepovažujeme za
prirodzené množenie! Aké drzé zneužitie Božích Slov, ktoré Boh vo svojej nesmiernej
láske adresoval mužovi a žene! Keby to bolo tak, ako lživo tvrdí R. Schlessinger, tak
Boh dá určite riešenie hodné svojho Božstva i pre „homo“ páry. Ale Boh varuje!
porovnaj Lv(18,22). A skutočne majú pravdu, keď tvrdia, že si podmaňujú túto zem!
Zákonmi a násilím na väčšinovej populácii!
Citácia : „Homosexualita nie je choroba sestra Agata, su vsak ine choroby, ktore sa
daju liecit – napr. homofobia, xenofobia ci neznasanlivost.“
Odpoveď: Veľmi dobre tvrdia sami o sebe, že homosexualita nie je choroba! Toto je
veľmi podstatné! Hlavná príčina homosexuality je totiž zjavená v Božom Slove:
„Hoci Boha poznali, neoslavovali ho ako Boha, ani mu nevzdávali vďaky; ale stratili sa
vo svojich myšlienkach a ich nerozumné srdce sa zatemnilo.” (Rim 1,21).
A nadväzne: “tí, čo Božiu pravdu zamenili za lož, uctievali stvorenia a slúžili radšej im
ako Stvoriteľovi, ktorý je zvelebený naveky. Amen. Preto ich Boh vydal nehanebným
náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. A podobne aj
muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému:
muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za
svoje poblúdenie.” (Rim 1,25-28). Teda príčina homosexuality je v skutočnosti
odpad od živého Boha. Je to hriech pýchy a modlárstva! A toto sa dá odstrániť len
skutočným obrátením sa k Ježišovi Kristovi a hlbokým a úprimným pokáním!!!
A na druhej strane sa okamžite prejavil duch lži (diabol a satan), ktorý obviňuje
z choroby tých, ktorí tento hriech nazývajú pravdivo hriechom a ohavnosť ohavnosťou
slovami: “ su vsak ine choroby, ktore sa daju liecit – napr. homofobia, xenofobia ci
neznasanlivost.“ Toto je skutočne opovážlivosť, ktorá sa skrýva za falošnými slovami
o láske! Je jasné, že homofóbia už je a bude jedným z prostriedkov útlaku
predovšetkým kresťanov a potom tých, ktorí majú Boží zákon prirodzene vpísaný
v srdciach.
Citácia : “ Na zaver nam dovolte odcitovat z Korintskych :
Láska vie všetko zniesť, všetko verí,všetko dúfa, všetko pretrpí. Láska nikdy nezanikne.“
(1 Kor 13,7.8)
Odpoveď : Presne to, čo robil diabol Pánovi, keď ho pokúšal na púšti! Citoval Božie
Slovo! Tí, ktorí Božie Slovo aspoň trochu poznajú, tak veľmi dobre vedia, o akej láske
sv. Pavol v 13. kap 1. Korinťanom hovorí! Ale toto, čo píše R. Schlessinger, je priamo
hriech proti Duchu Svätému, ak ťažký hriech - ohavnosť - ospravedlňujú Božím
Slovom. Za toto je večné peklo! Sv. Pavol jasne hovorí: “Neviete, že nespravodliví
nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci, ani modloslužobníci,
ani cudzoložníci, ani chlipníci, ani súložníci mužov,” (1Kor 6,9) A toto všetko robia!

Citácia : “ (pridte sa i vy zabavit medzi nas uz 4.6.2011 do Bratislavy, viac informacii
najdete na nasej webovej stranke www.duhovypride.sk )“
Odpoveď : „Ani modlármi nebuďte, ako niektorí z nich; ako je napísané: „Ľud sa
posadil, aby jedol a pil. Potom vstali a zabávali sa.“ Ani nesmilnime, ako niektorí z nich
smilnili, a padlo ich za jeden deň dvadsaťtritisíc. Ani nepokúšajme Krista, ako niektorí
z nich pokúšali, a zahynuli od hadov. (1Kor 10,7-9). Nuž ďakujeme pekne za zábavu,
na ktorú nás priamo pozývajú! Už teraz možno povedať, že je to zábava, na ktorú
pozýva samotné peklo!
Nech Všemohúci Boh dá svoju milosť a svetlo, ale najmä pokánie všetkým takto
oklamaným a vyvedie ich na zelené pastviny ako svoje doráňané ovce, ktoré nik
nehľadá a neuzdravuje! (voľná citácia Ez 34,4).
Prosíme a vyzývame vás, ako pastierov zodpovedných za tieto skoro zatratené
ovce, nemlčte! Zjavujte všetkým skutočnú pravdu evanjelia!

S úctou v Kristovi Ježišovi za Združenie pre ochranu rodiny

Ing. Jozef Dupkala
predseda správnej rady

