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V Žiline 2. októbra 2011

Vec: Poďakovanie

Vážený pán prezident,
sme Združenie pre ochranu rodiny, ktoré vzniklo v r. 2010 ako odozva na
mimoriadnu potrebu legislatívnej ochrany tradičnej rodiny a zachovania tradičných
hodnôt vo výchove detí a ich ochrane pred narastajúcimi tlakmi homosexuálnej, LGBT
a gender lobby po celom svete, Slovensko i Česko nevynímajúc.
Vedomí si nesmiernej dôležitosti rodiny ako zväzku muža a ženy, a to nielen
z ustanovení daných Bohom, ale i z pohľadu budúceho zabezpečenia potrieb pre sociálny
rozvoj spoločnosti ako takej, sme si predsavzali priamo upozorňovať na narastajúce
nebezpečenstvo rozkladu rodiny a výchovy detí skrze tieto skupiny, ktorých pôsobenie
prerástlo do ideológie infiltrovanej do činnosti takých organizácií, akými sú OSN, EÚ, či
mnohých riadiacich štruktúr vlád, parlamentov po celom svete, a žiaľ i cirkví.
O tom, že sa aj skutkami snažíme chrániť tradičnú rodinu svedčí okrem iných najmä
petičná akcia, ktorú organizujeme na Slovensku za prijatie ústavného zákona o ochrane
manželstva, rodiny a výchovy detí rodičmi.

Vážený pán prezident,
o to viac sme Bohu vďační za takých politikov – múdrych správcov krajín – ako ste
Vy!

Nakoľko podrobne sledujeme dianie v oblasti ochrany rodiny, neunikli nám Vaše
názory a prejavy týkajúce sa ochrany zástupcu vedúceho Vašej kancelárie pána Hájeka
v súvislosti s pochodom Gay Pride Praha 2011, ale najmä Váš prejav na Národnej
Svätováclavskej púti v Starej Boleslavi. Zaujali nás najmä Vaše otvorené slová, citujeme:
„Řada tendencí, prosazujících se v dnešním světě a v různé míře i u nás, mne
znepokojuje a domnívám se, že znepokojuje i mnohé z Vás. Stále více se utvrzuji v
přesvědčení, že k nim nesmíme mlčet a že se s nimi nesmíme smiřovat. Bylo by dobře,
kdybychom o nebezpečí, které z nich plyne, uměli mluvit nahlas a společně.“
„Jsem sice jen vnějším pozorovatelem současných diskusí v římskokatolické církvi,
ale domnívám se, že nás obdobným způsobem trápí stále rychleji se rozpadající
hodnotový systém, který ještě donedávna charakterizoval a vlastně i definoval naši
civilizaci, náš civilizační okruh, svět, který nazýváme Západem, naši Evropu, ke které
patříme a vždy jsme patřili.“
„Přirozeně strukturovaná národní společenství se svými hlubokými tradicemi,

duchovními a kulturními hodnotami, vycházejícími ze staletých zkušeností a z životů
mnoha předchozích generací, jsou erodována politickým tlakem na přijetí
multikulturalismu jako oficiálně naordinované ideologie. Vše přirozené, a proto dosud
většinově spontánně přijímané, je vydáváno za překonané a málo zajímavé. Vše tradiční
a konzervativní je vydáváno za zastaralé a nemoderní, je zesměšňováno a je vylučováno
ze společenského dialogu“
„Tradiční rodina, základní jednotka každého dalšího celku lidského uspořádání,
odvěké prostředí pro vztah muže a ženy, pro výchovu nových generací, ale i pro
samozřejmou mezigenerační pomoc a solidaritu, je vystavována stále ostřejším útokům
módních postojů, které pro vybrané skupiny velmi nevybíravými způsoby vyžadují
nejrůznější, v minulosti nikdy neexistující privilegia. Přijetí života jako nepřetržitého úsilí
o hledání jeho smyslu, pocit vlastní odpovědnosti za sebe a jiné, a radování se z každého
sebemenšího zdaru v tomto úsilí jsou vystřídávány nárokem absolutního a z vnějšku
zaručeného štěstí.“
„Nehoruji pro účast církve v každodenních politických půtkách, ale přimlouvám se
za jasné a zřetelné ANO-ANO, NE-NE ve veřejných střetech o hodnoty a občanské
ctnosti, které jsou ohrožovány falešnými proroky takzvaného pokroku a modernismu.
Říkat to nahlas je nezbytné.“

Vážený pán prezident,
I napriek tomu, že sa navonok možno nehlásite k žiadnej náboženskej organizácii,
ste svedectvom toho, že Boh si bude používať práve takých, ako ste Vy, nakoľko tí, čo
majú Jeho mandát prostredníctvom štruktúr kresťanských cirkví, nedokázali tak
jednoducho a jasne definovať príčiny a dôsledky rozkladu spoločenskej morálky ako Vy.
Ďakujeme Vám za Vašu osobnú odvahu a statočnosť. I napriek drviacemu tlaku médií vo
Váš neprospech a Vaše očierňovanie pred verejnosťou Vás prosíme a povzbudzujeme,

vydržte a nebojte sa. Božie Slovo hovorí : „Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu
zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle.” (Mt 10,28)
Modlíme sa za Vás a vyprosujeme Vám, aby dobrotivý Boh viedol Vaše osobné
i štátnické rozhodnutia ako múdreho správcu, ktorého On vo svojej prozreteľnosti určil
na tento čas.
S úctou
za Združenie pre ochranu rodiny
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