
Príhovor o rodine 

Každé dieťa má právo na lásku rodičov, na pokojné prostredie, v ktorom vládnu dobré 

medziľudské vzťahy. Môže vyrastať bez prepychových hračiek a prepychového šatstva, no 

nemôže žiť, rásť a vyvíjať sa bez lásky. Keď vyrastá v harmonickom prostredí dokáže sa ľahšie 

vyrovnávať aj s rôznymi životnými problémami. Dieťa potrebuje nielen materinské mlieko , 

ale živí sa aj nežnosťou a srdcom. Dieťa bledne a vädne, keď matka nedýcha na jeho hlavičku, 

keď ho nehreje svojou krvou a keď ho neživí svojou dušou a vôňou.  

Matka a otec ako prví vychovávatelia vtlačia dojčaťu nezmazateľné dojmy o ľuďoch 

a o bezpečnosti. V rodine vznikajú základy pre budúce chovanie dieťaťa. Tu klíči dôvera 

k ľuďom a k Bohu, alebo jej opak.  Tak ako matka je nenahraditeľná, tak isto aj otec má 

v rodine svoje neoceniteľné postavenie. Má plné ruky práce. Čo by si matka s dieťaťom bez 

neho počali? Keď je žena unavená, preberá jej úlohu muž. Čím viac spolupracuje, tým väčší 

kontakt s dieťaťom získava. Veď rodinu založil On. On je za ňu zodpovedný. On ju vedie.  

Nedávno mi jeden mladý muž povedal, že dnešný svet je skazený. Áno, cítia to aj mladí ľudia, 

že tento svet je skazený a zdeformovaný, a podvedome túžia po čistejšom, krajšom a lepšom 

živote, láskyplných vzťahoch a mocnej rodine plnej vzájomnej dôvery. Lenže ako to 

dosiahnuť? Možno tým, že začneme od seba. Možno tým, že sa postavíme za zachovanie 

rodiny, ktorú tvorí muž a žena. Tak ako povedal múdry človek Tadeus Zasempa vo verejnej 

diskusii: „Prečo nežije medveď s vlkom, lev s tigrom alebo mačka s vtákom? Preto, lebo nie 

sú na to uspôsobení. Preto, lebo takto nás stvoril Boh, ako muža a ženu nás stvoril. 

Uspôsobil nás na plodenie a množenie len keď budeme žiť ako muž a žena.“ 

Už len myšlienka na dieťa, ktoré by malo vyrastať v rodine, kde vidí bozkávať sa muža 

s mužom , alebo ženu so ženou, je hrozná. Čo vyrastie z takého dieťaťa? Asi zdeformovaný 

človek, ktorý nevie čo je správne. Preto ak nechceme skazený, zdeformovaný svet, začnime 

tým, že sa postavíme za zachovanie hodnôt, akými je rodina, čiže jeden muž a jedna žena. 

Ešte chcem povedať, že toto nie je boj proti homosexuálom, nikoho nesúdime ani 

neobmedzujeme jeho slobodu. Ale toto je boj za zachovanie zdravej ,  prirodzenej rodiny. 

A nie je to len náboženský problém, ale problém všetkých zdravo uvažujúcich ľudí, ktorých 

hodnota rodiny je na poprednom mieste.  

Vyzývam vás a prosím, začnime tým, že v referende o zachovaní rodiny zahlasujeme 3-krát 

ÁNO.       
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