POCHOD
za

ochranu rodiny a zvrchovanosti výchovy detí
Združenie pre ochranu rodiny Vás pozýva na pokojnú
demonštráciu za prijatie legislatívy na ochranu
manželstva, rodiny a zvrchovanosti výchovy detí pred
morálnym rozkladom, ktorý prichádza skrze
propagáciu homosexuality a iných morálnych
zvráteností.

Stretneme sa v Bratislave na Nám. SNP
v sobotu 15. 5. 2010 o 14.00 hod.
Program:

- 14.00 sv.omša v kostole Milosrdných
bratov
- 15.00 zhromaždenie demonštrantov na
Nám. SNP
- privítanie zhromaždených
- pochod mestom
- verejné prehlásenie
- 17.00 ukončenie zhromaždenia

Informácie pre účastníkov:
Tento pochod pripravuje Združenie pre ochranu rodiny
s cieľom upozorniť spoločnosť a jej predstaviteľov na
význam a dôležitosť verejnoprávnej ochrany manželstva,
rodiny a výchovy detí pred vplyvom propagácie
homosexuality a iných foriem ich morálnej devastácie, so
žiadosťou (a petíciou) o prijatie ústavného zákona k tejto
problematike.
Taktiež je nutné žiadať o zákonnú ochranu pred násilnou
propagáciou homofóbie zo strany homosexuálnych
aktivistov.
Sme kresťania – katolíci a chceme jasne upozorniť na to, čo
hovorí Boh o hriechu homosexuality a jeho dôsledkoch na
spásu duše človeka.
Žiadame účastníkov pochodu, aby zachovali jeho pokojnú
formu a dbali na pokyny usporiadateľov.

Adresa: Združenie pre ochranu rodiny
Cesta k Paľovej búde 12
010 01 Žilina
Mail: zdruzenieor@centrum.sk
Web: www.zor.webnode.sk

Prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi
Žiadosť o
zákon za ochranu rodiny a zvrchovanosti výchovy detí
a zákon za ochranu pred diskrimináciou

Vážený pán prezident,
na Slovensku prebieha mediálna kampaň za tzv.
zrovnoprávnenie skupín homosexuálne orientovanej
populácie Slovenska. Kampaň má vyvrcholiť pochodom
PRIDE 22. 5. 2010 v Bratislave. Zrovnoprávnenie týchto
skupín je v skutočnosti diskrimináciou všetkých
normálnych občanov. Na Slovensku bude týmto
realizovaná perzekúcia za tzv. homofóbiu. Termín
„homofóbia“ je podvod slúžiaci na ochranu skupín verejne
propagujúcich homosexualitu, či iné formy morálnej
a sexuálnej zvrátenosti a prenasledovanie ich nevinných
obetí. Ak rodiča budú chrániť svoje deti pred mravným
ohrozením zo strany tzv. gay – aktivistov, bude im hroziť
väzenie. Väzenie hrozí kňazom, pastorom aj civilným
pracovníkom, ktorí budú vo svojej profesii uplatňovať
tradičný postoj k homosexualite. Európske zákonodarstvo
zaručuje ochranu pred diskrimináciou za príslušnosť k rase,
národnosti, náboženstvu alebo za presvedčenie, či sexuálnu
orientáciu. Preto žiadame, aby na Slovensku bol prijatý
Zákon na ochranu pred diskrimináciou zo strany skupín

verejne propagujúcich homosexualitu. Tento zákon
zabezpečí všetkým občanom ochranu pred akoukoľvek
diskrimináciou kastou gayov. Nadštandardné výhody,
ktorých sa tieto skupiny domáhajú, ohrozujú prirodzený
chod spoločnosti.
Vážený pán prezident, na Slovensku zatiaľ nie je
zabezpečená ochrana pred diskrimináciou zo strany skupín
propagujúcich homosexualitu a iné formy morálnej
zvrátenosti. Preto akékoľvek „zrovnoprávňovanie“ bude
znamenať diskrimináciu ostatných osôb. Aby sa na
Slovensku zachovali antidiskriminačné princípy, musia byť
trestne stíhateľné snahy o legalizáciu homosexuálne
orientovaných registrovaných partnerstiev a adopcie detí ,
perzekúcie za homofóbiu, ako i snahy o verejnú propagáciu
homosexuality a iných sexuálnych zvráteností .
Tieto skupiny nikto neohrozuje, ani nediskriminuje.
Majú presne tie isté práva ako všetci občania. Navyše
podľa nášho zákonodarstva ich nikto ani diskriminovať
nesmie. Preto nedovoľte ani týmto skupinám
diskriminovať väčšinu občanov.

S úctou: Združenie pre ochranu rodiny

