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Otvorený list k symbolickej svadbe homosexuálov
Vážený pán predseda NR SR,
dovolíme si upriamiť Vašu pozornosť na príspevok s názvom „symbolická svadba
homosexuálov“, ktorý odvysielala verejno-právna televízia RTVS v správach v pondelok
29.08.2016 o 19:00 od 23:05 min. Podľa nášho názoru príspevok vyznel ako propagácia
homosexuálneho spôsobu života.
V mene Združenia pre ochranu rodiny si Vás dovoľujeme vyzvať, aby ste verejne
reagovali na tento príspevok, jednak ako druhý najvyšší ústavný činiteľ, jednak ako človek, ktorý
otvorene vyznáva a zastáva tradičnú rodinu.
Spoločne sa zamyslime nad nasledovnými oprávnenými oblasťami:

Aký vplyv to zanechalo na slovenské deti a mládež, ktorá sa v uvedený deň na
správy RTVS pozerala?

Prečo verejno-právna televízia venuje v hlavnom vysielacom čase viac ako tri
minúty symbolickej svadbe dvoch homosexuálov?

Nebol tento príspevok priamou objednávkou k propagácií a vnucovaniu hodnôt,
ktoré sú z hľadiska cieľa tohto príspevku v priamom rozpore s článkom 41 ods. 1
Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, ako
i zneužitím verejnoprávneho priestoru jeho odvysielaním?

Kde je objektívnosť a vyváženosť vysielania verejnoprávnej RTVS, ak sú príspevky o akciách za prirodzenú rodinu spojené väčšinou s okamžitou reakciou zástupcov LGBTI komunity? Ako je možné, že k takto dlhému príspevku nebol ani
jediný komentár zástancov prirodzenej rodiny?
Dovolíme si Vám položiť otázku. Je normálne, že sa neprirodzené podsúva za prirodzené
a prirodzené za neprirodzené? Ako kresťania sme presvedčení, že takýto spôsob spolužitia je
Bohom jasne ustanovený ako hriešny a mlčanie na hriech sa rovná zapretiu samého Boha. Božie
Slovo hovorí: „Hľa, dnes vám predkladám požehnanie a kliatbu” (Dt 11:26). Sme presvedčení,
že ak sa Slovensko otvorí tejto propagandistickej ideológii homoloby a prijme ju ako prirodzenú
aj do svojej legislatívy, bude mať problém s prežitím. Nech sú nám poučením skúsenosti
z takmer všetkých krajín, kde sa uzákonili, či už zväzky alebo manželstvá týchto osôb. Určite
Vám nemusíme pripomínať, že ich požiadavky uzákonením zväzkov či manželstiev len začínajú!

Práve tento aspekt považujeme za najväčšie riziko pre zdravý vývoj slovenskej populácie, najmä
mládeže, ktorá má vždy, ako každá mládež, tendenciu „skúsiť niečo nové“, ak sa jej niečo
„nové“ ponúka. Predpokladáme, že aj Vy zastávate názor, že len prirodzená rodina dáva záruku
reprodukcie. Nestojí za to vrátiť sa k tomu a podporiť to, čo je stáročiami overené, najmä
k čistému, mravnému a zodpovednému životu?
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