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Vážený pán prezident,
aj napriek tomu, že je adventné obdobie, rozhodli sme sa v mene nášho Združenia pre ochranu
rodiny, napísať Vám tento otvorený list. Prečo otvorený? Lebo tak ako Vás, sa svojim spôsobom dotýka
mnohých ústavných činiteľov a tých, ktorým bude tento list doručený.
Viackrát sme vnímali potrebu ozvať sa a napísať Vám, ale robíme to až dnes. Hovorí sa, že ak je
pohár naplnený, stačí jedna kvapka a začne pretekať. Ale postupne. Tou kvapkou bolo rozhodnutie o Vašom prijatí zástupcov iniciatívy Inakosť v prezidentskom paláci 11. decembra 2017.
Oslovujeme Vás ako kresťania – katolíci, ktorí si ctia predovšetkým Boží zákon, zosobnený životom Ježiša Krista, učením apoštolov, ako i Tradíciu Cirkvi. Zároveň si Vám dovoľujeme pripomenúť Vaše
slová, že budete prezidentom všetkých občanov.
Najväčším problémom súčasného človeka je skutočnosť, že v tejto dobe nedokáže prakticky
rozoznať, čo je pravda, a čo je lož. Zvlášť, keď sa pravda častokrát zahmlieva a lož sa vydáva za pravdu.
Každý z nás vidí svet inými očami - svojimi očami. A o tomto spôsobe videní sveta by sme sa chceli
podeliť s Vami, vzhľadom na funkciu, ktorú v súčasnosti zastávate. Je niekoľko momentov vo Vašej doterajšej prezidentskej funkcii, ktoré by sme Vám radi pripomenuli.
1. Dobrý anjel.
Nie je anjel ako anjel. Vyberáme citáciu z vyjadrenia Vášho bývalého spoločníka p. Brossmanna:
„Zrazu som naplno pochopil, že Andrej od začiatku vošiel do Dobrého anjela nie preto, aby pomáhal
iným, ale preto, aby iní pomáhali jemu,“ povedal Brossmann pre mesačník Stratégie. Ako ďalej
uviedol, pochopil, že všetci tí, ktorí venovali čas a peniaze Anjelovi, v skutočnosti od začiatku financovali politickú kampaň jednému človeku. (Zdroj: Pravda 4.1.2015) Nuž a prečo nie je anjel ako
anjel? Tomuto anjelovi – teda v samotnom logu „Dobrého anjela“ akosi chýba srdce. Žeby náhoda?
2. Referendum o ochrane rodiny.
Nedá nám nepoukázať na to, že práve Vy, pán prezident, ste možno najviac negatívne ovplyvnili
priebeh referenda, keď ste na začiatku spochybnili ústavnosť otázok a dali ste, ako prvý ústavný činiteľ, konkrétny návrh ako budete hlasovať. I Vaše komentáre po uskutočnení referenda nesvedčia o Vašej nezainteresovanosti a nadhľade v tejto téme.
3. Ukrajina – Vaše vzťahy s prezidentom Pjotrom Porošenkom.
Dovolíme si položiť Vám otázky: „Ako by ste charakterizovali človeka, ktorý vo vlastnej krajine podporuje fašisticko-nacionalistické-extrémistické hnutie, nechá strieľať do vlastných občanov, na
medzinárodnej i vnútroštátnej scéne obviňuje inú krajinu z rozpútania vojny a nenávisti pričom, a to
by ste mali vedieť, že na území tej istej, naoko nenávidenej, krajiny si veselo vyrába výrobky vo vlastných firmách a obchoduje s nimi? Ako by ste charakterizovali človeka, ktorý sa nehanbí postaviť pred

kamery ako vzorný kresťan i so svojou manželkou, pričom aj vrabce čvirikajú, že sa akosi stratili obrovské dotácie na „demokratizáciu“ jeho krajiny zo zdrojov MMF, EÚ i z USA? A že jeho manželka,
je tá, ktorá pravdepodobne spreneverila obrovské sumy určené na pomoc chudobným a postihnutým
deťom? Človeka, ktorý bezprecedentne zarába na výrobe zbraňových systémov, aby mohol zabíjať
vlastných občanov? Ako by ste charakterizovali človeka, ktorý v snahe zlikvidovať odpor na vlastnom
území, nerešpektuje dohody a situáciu rieši vojenskou cestou, neustále zvyšuje napätie, ničí ľudské životy, rodiny, ktoré chcú žiť normálnym životom a trpia len preto, že hovoria iným jazykom a majú hlboko zakorenený cit proti fašistickej okupácii, lebo nezabudli na poslednú vojnu? Človeka, ktorý
nehanebne, napriek vlastnému embargu na danú krajinu tajne, cez svoje nastrčené firmy, nakupuje jej
suroviny, prehlasuje ich za suroviny iných štátov a niekoľkonásobne predražené ich priváža do svojej,
už i tak totálne zbedačenej krajiny?
Nie je toto, pán prezident, vzor ľudskej i duševnej schizofrénie, ak nechceme použiť výraz pokrytectva
a výsmechu? A Vy, pán prezident, takéhoto človeka vítate ako vzor ľudskosti a udeľujete mu svojím
prijatím pocty? Smutné a nepochopiteľné.
4. Daňové podvody.
Je to zrejme len špecifikum našej republiky vo vyspelej Európe, ak sa najvyšší ústavní činitelia
priamo, či nepriamo, zapletú do daňových podvodov, ale je neobhájiteľné, ak najvyšší ústavný činiteľ
zneužíva prostriedky štátu na vlastné účely. Viete, vo vyspelej Európe a vyspelom svete odstupujú
ústavní činitelia už pri podozrení z korupcie. Toto Vášmu filantropizmu nevadí? Vážený pán prezident, treba začať od seba a potom poukazovať na druhých. Opak svedčí o niečom inom.
5. Extrémizmus.
Vážený pán prezident, vyhlásili ste neúprosný boj všetkým formám extrémizmu. V stredoveku tomu
hovorili hon na čarodejnice. Teraz to nazývate fašizmom, extrémizmom a nevieme, čim ešte. Z úplne
povrchného pohľadu na internete sa dá ľahko zistiť, že to s tou definíciou fašizmu vôbec nie je také
jednoduché. Mnohí autori diel na tému fašizmus uvádzajú: „Snaha o definovanie pojmu fašizmus patrí
medzi najpertraktovanejšie témy historiografie 20. storočia a dodnes neexistuje medzi historikmi všeobecná zhoda. Termín fašizmus sa používa v rôznych významoch od najužšieho, zahrňujúceho len taliansku variantu Benita Mussoliniho, až po najširšie, pri ktorých funguje slovo fašista ako urážka.
Jedna z najvýznamnejších definícií, je marxistická: "Fašizmus je najviac otvorene teroristická diktatúra najreakčnejších, najšovinistickejších a najimperialistickejších elementov finančného kapitálu““.
(zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Fašizmus). Ak dnes naháňame „fašistov“ po celom Slovensku, nezabudnime práve na tú marxistickú definíciu! Je to teroristická diktatúra finančného kapitálu.
Pýtame sa ako nevzdelaní, z čoho sú platení vyhľadávači a udavači, ktorých prijímate a odmeňujete
v prezidentskom paláci? Kto Vám vypracúva právne analýzy, kto na Slovensku je a kto nie je extrémista a fašista? Vy ste pri nástupe do úradu tvrdili, že chcete byť prezidentom všetkých občanov.
A títo občania nie sú Vašimi občanmi? Prečo potom nimi verejne, bez logickej argumentácie, pohŕdate a znevažujete ich a pritom Vám nevadí podporovať evidentných fašistov za našimi
hranicami?
6. LGBTIQ.
To bola tá posledná a spúšťajúca kvapka, kedy sa už nedalo nezareagovať! Ostatne svoj názor na túto
tému mediálne vyjadrili viaceré organizácie, cirkev, či politické strany. Táto Vaša snaha, vážený pán
prezident, prichádza totiž práve v čase adventu, kedy by sa mal každý človek, najmä kresťan stíšiť
a pripraviť sa duchovne na príchod Ježiša Krista, na Jeho narodenie. Tento Váš krok považujeme z termínového hľadiska za mimoriadne nevydarený až provokačný. Podstatne dôležitejší je však jeho obsahový kontext. Pýtame sa: Je Vaše prijatie aktivistov Inakosti prejavom Vášho skutočného postoja
k tradíciám a histórii slovenského národa, alebo prejavom pohŕdania či nevedomosti?
Ubezpečujeme Vás, že nik z nášho združenia, nikdy neodsúdil človeka, ale odsudzujeme hriech,
ktorý pred Bohom navždy zostane hriechom!
Pripomíname Vám, že Vy, pán prezident, musíte veľmi dobre, zo skúseností z mnohých krajín sveta,
vedieť, že tejto skupine ľudí nejde o prežívanie vzájomnej lásky povýšenej na úroveň manželstva. Musíte dobre vedieť, že ide predovšetkým o ideologický zámer rozložiť to, čo je pred Bohom
sväté a tým je nenahraditeľné manželstvo muža a ženy. Musíte dobre vedieť, že v každej krajine je
postup úplne rovnaký: registrované partnerstvá, manželstvá párov rovnakého pohlavia, adopcie detí a
to všetko za mohutného informačného tlaku skrze všetky mainstreamové médiá, do výchovy, do justí-

cie, do medicíny, bez možnosti oponovať. Naopak už i u nás s hrozbou reálneho trestného postihu.
Musíte dobre vedieť i o zdravotných dôsledkoch spolužitia osôb rovnakého pohlavia, predovšetkým
mužov. Toto si chcete zobrať na svedomie, aj keď dobre viete, že sú vytvorené dostatočné technické i
právne predpoklady, aby takíto ľudia mohli koexistovať?
Tak závažnú otázku nemožno riešiť len z pohľadu akéhosi ľudského súcitu, či filantropizmu, za čo sa
rád verejne sám často pasujete, alebo pod ideologickým tlakom strojcov svetového poriadku, či v
snahe vytĺcť politický kapitál pre vlastné ambície, ale objektívne z každého uhla pohľadu. Skúste si napísať na papier negatíva a pozitíva spojené s ich požiadavkami a narazíte na priepastný rozdiel.
Vážený pán prezident,
je čas adventu. Advent znamená očakávanie príchodu Spasiteľa. Každý skutočný kresťan využíva
práve tento čas, aby pripravil cestu Pánovi vo svojom srdci, a to je otázka viery a hlbokého vnútorného
presvedčenia a prežívania. Božie slovo hovorí: „Hlas volajúceho na púšti: »Pripravte cestu Pánovi,
vyrovnajte mu chodníky!«“ A tieto slová patria každému človeku, teda aj Vám, lebo aj Vy, pokiaľ ste
na tejto zemi, ste predmetom a záujmom Jeho Lásky a Jeho túžby po spáse Vašej duše. Záleží len a len na
Vás osobne, akú cestu si zvolíte. Nech nám, Vám i všetkým sú výzvou nasledovné slová: „A keby sa
Ježiš aj tisickrát narodil a nenarodil by sa v Tvojom srdci, tak prišiel na zem a zomrel na kríži pre Teba
úplne zbytočne.“
So želaním požehnaných Vianočných sviatkov a oslavy narodenia Pána Ježiša Krista, v úcte k Vám i Vašej funkcii hlavy štátu.
Ing. Jozef Dupkala
predseda Správnej rady
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