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O BOHU A NÁRODE

Boh a národ. Pre mnohých z nás sú to jedny z hlavných hodnôt života. Majú 
svoj nesporný význam, keďže jedno aj druhé vie byť kotvou – morálnou a kul-
túrnou – vo svete, ktorý sa mení stále rýchlejšie. Avšak jedno aj druhé sa vie 
neuveriteľne ľahko zneužiť na veľmi zlé až strašné veci. V mene Boha sa šírila 
kultúra, vzdelanosť, zdravotná starostlivosť, charita, atď. Avšak v tom istom 
mene sa šírila aj nenávisť, v tom istom mene fungovala inkvizícia, v tom istom 
mene napríklad zabíjajú aj radikáli. 

V mene národa sa rovnako diali a dejú aj dobré a potrebné veci. V čase po-
stupujúcej globalizácie je potrebné, aby si jednotlivé národy a národnostné 
menšiny chránili svoju kultúrnu jedinečnosť, a tým aj rozmanitosť jednot-
livých regiónov, štátov, kontinentov... Ale v mene národa sa dejú a diali aj 
genocídy či etnické čistky – napríklad nedávno aj medzi našimi jazykovými 
príbuznými, južnými Slovanmi v bývalej Juhoslávii. Tie po sebe nechali desať-
tisíce obetí, ako aj etnicky čisté územia tam, kde po stáročia žili rôzne národy 
vo vzájomnej úcte a pochopení.

Keďže sú tieto hodnoty v posledných rokoch znovu v kurze, stali sa veľmi lá-
kavými aj pre politikov. Pred každými voľbami si nejaký bývalý komunista či 
násilník spomenie na svoju kresťanskú identitu, prípadne sa objaví vo vyší-
vanej košeli, či jánošíkovskom klobúku. Práve tí, čo sa k národu a kresťanstvu 
hlásia najokatejšie, však väčšinou o reálnom obsahu týchto hodnôt nevedia 
takmer nič, prípadne to len zneužívajú na získanie politickej podpory. Je na 
nás, akých reprezentantov týchto hodnôt si v nastávajúcich voľbách vybe-
rieme. Či tých, ktorí tieto témy len zneužívajú a predstavujú riziko pre za-
chovanie demokracie, alebo tých, ktorí to s nimi myslia naozaj vážne. Tí na 
to nepotrebujú mávať vlajkami, ani nosiť krížik na saku, či ruženec na krku. 
Poznáme ich podľa ich činov. 

KRESŤANSKÉ HODNOTY — VIEME, ZA ČO BOJUJEME?

Ku kresťanským či „tradičným” hodnotám sa dnes hlási veľmi veľké množstvo 
politikov. Žiaľ, tieto hodnoty sme zredukovali a okyptili len na niekoľko „najho-
rúcejších“ tém. Skúsme sa teraz pozrieť aj na tie ostatné. 

Mnohé kresťanské hodnoty sú aj hodnotami „všeobecnými”, teda ľudskými, 
ako je napríklad ochrana života. To ale neznamená iba zákaz potratov či eu-
tanázie, ale aj starostlivosť o každého človeka, ktorý sa už narodil: o dieťa 
s postihnutím, o zomierajúcich, ale aj o tých, ktorí si život zachraňujú pred 
vojnou, prenasledovaním, hladom či prírodnou katastrofou. Znamená to aj 
ochranu životov utečencov a cudzincov, ale aj chudobných, ktorí žijú na ulici 
alebo v osadách. Pápež František upriamuje našu pozornosť špeciálne 
na ľudí, ktorí sú na úteku alebo na okraji spoločnosti – tak isto, ako bol 
malý Ježiš s Máriou a Jozefom, ktorí migrovali nie len raz. 

A čo tradičná rodina? Jej ochrana spočíva v prvom rade v tom, že budeme 
podporovať zdravé vzťahy – teda vzťahy, kde má každý svoju dôstojnosť a úc
tu, kde sa človek nemusí báť toho, že ho zradí jeho najbližší. Spočíva v tom, 
že budeme žiť vo vzájomnej láske, ktorá sa prejavuje v porozumení a obete,  
a kto rú bude vidieť aj za múrmi našich domov.  

Bratská láska a milosrdenstvo. Neznamená to, že máme pozerať len na to, 
kde a komu pomôcť. Musíme mať lásku a milosrdenstvo voči sebe samým, aby 
sme ju dokázali mať aj voči iným a pozerať na každého jedného človeka, brata, 
ale aj nepriateľa, ako na Božie stvorenie, ktoré možno potrebuje pomoc.

Starostlivosť o stvorenie a životné prostredie. Pápež František nás vo 
svojej encyklike Laudato si vyzýva, aby sme boli zodpovednými kresťanmi 
schopnými prebrať zodpovednosť nie len za naše rodiny, ale aj za prostredie, 
v ktorom žijeme. Kladie nám na srdce zodpovednosť za prírodu, ktorú svojím 
konzumom vyciciavame bez toho, aby sme mali potrebu náš dlh vrátiť. 



Sloboda rovnako zastáva veľmi dôležité postavenie medzi kresťanskými 
hodnotami. Preto aj kresťanskí disidenti zohrali veľmi dôležitú úlohu pri páde 
komunistického režimu a boji za slobodu. Slobodu si však musíme chrániť 
neustále. Preto aj my dnes sme pozvaní aktívne sledovať spravovanie našej 
krajiny, neveriť prázdnym rečiam a dobre znejúcim frázam, ktoré síce môžu 
navonok znieť kresťansky, no ich obsah má od skutočného obsahu kresťan-
stva naozaj ďaleko.

Nezabúdajme, že kresťanstvo si veľmi váži pravdu. Pravda je pre kresťana 
niečo, čo ho presahuje, a čo by mal neustále hľadať a objavovať. Dokonca by 
sme sa nemali báť spochybňovať vlastné názory a dávať pozor, aby sme ich 
nasilu  nevnucovali iným. Tak ako Ježiš, ktorý seba samého nazýval Pravdou, 
nikoho nenútil, aby ho prijal, ale ho pozýval a dovolil človeku vybrať si.

Nezabúdajme tiež na slušnosť, základný prejav toho, že si vážime druhého 
človeka a jeho dôstojnosť – bez ohľadu na jeho politické názory, rasu či ná
bo ženstvo. Nemôžeme človeka nazývať “parazitom”, aj keď nesúhlasíme s je
ho životným štýlom.

Kresťanských hodnôt je veľmi veľa a všetky navzájom súvisia, preto nemôže-
me vybrať len jednu či dve a hovoriť, že obhajujeme kresťanstvo. Koľkí z tzv. 
obhajcov kresťanských hodnôť vedia aj to, čo o tom hovorili najväčší učitelia 
– svätci a pápeži? A nezabúdajú títo ľudia tiež na to, že kresťanstvo stojí na 
láske, ktorá buduje, a nie sa len vymedzuje? Je to láska, ktorá vytvára mier 
a pokoj, nie nenávisť voči tým, ktorí so mnou nesúhlasia alebo sú iní.  

SVÄTÝ OTEC BENEDIKT XVI.: 

„Hlavnou úlohou politiky je 
správ ne usporiadanie spoloč-
nosti a štá tu. Štát, ktorý by  
nebol organi zo va ný na základe 
spravodlivosti, by sa zmenil na 
veľkú bandu zlodejov, ako raz 
povedal Augustín. Spravodlivosť 
je cieľom, a teda aj vnútornou 
mierou každej politiky.” 

Za štát zbojníkov označil  
Benedikt XVI. národnosocialis-
tický (teda nacistický) a komu-
nistický režim. 

SVÄTÝ OTEC FRANTIŠEK 

„Autentický politický  
život sa zakladá na práve  
a čestnom dialógu.“

  

NAČO NÁM JE DEMOKRACIA?

Je pochopiteľné, keď ľudí hnevá systém, ktorý tu máme posledných 30 ro-
kov. Všetci vidíme a cítime jeho chyby a nie vždy máme pocit, že jeho výhody 
prevažujú. Všetci máme právo byť unavení z politických káuz a nekonečných 
hádok. Mnohí s nostalgiou spomínajú na obdobie totality, keď „žiadne kauzy 
neboli.“ Omyl. Boli. Len vďaka cenzúre sa o nich nikto nesmel dozvedieť. De-
mokracia je únavná, pretože nám dáva nielen možnosť, ale aj zodpovednosť 
podieľať sa na vláde. A pokiaľ má fungovať, musí byť sústavná – nielen raz za 
4 roky.  

KEĎ DEMOKRACIA  
NEFUNGUJE

Vedec, ktorý medzi prvými 
upozornil na KORONA VÍRUS 
musel mlčať!

Doktor Li Wenliang z čínske-
ho mesta Wuchan bol jedným  
z prvých, čo upozornili na vý-
skyt nového neznámeho víru-
su. Potom, ako o tom upovedo
mil svojich známych lekárov, si 
ho predvolalo vedenie nemoc
ni ce, ne skôr aj polícia, ktorá ho donútila podpísať priznanie, že “nepravdi vými 
tvrde niami vážne narušil verejný poriadok”. Počas týchto dní bol stále otvorený  
miestny trh, kde zrejme došlo k šíreniu vírusu zo zvierat na ľudí, a žiadne 
správy nedostala ani Svetová zdravotnícka organizácia. 

Keby teda v Číne fungoval demokratickejší režim, mohli úrady mohli reagovať 
včas, čo by mohlo pomôcť ušetriť veľké množstvo životov. 



KULTÚRNE VOJNY — BOJUJEME TAM,  
KDE SME SA MALI ROZPRÁVAŤ

Na Slovensku sa za posledné roky vo verejnej debate hovorí pri kresťanstve 
v podstate len o troch témach – potraty, LGBTI a Istanbulský dohovor. Každá 
z týchto tém má svoju opodstatnenosť. V demokratickej spoločnosti máme 
právo byť vypočutí a presadzovať zákony zodpovedajúce našim hodnotám. 
Pri viacerých súvisiacich témach je tiež normálne, keď máme obavy. Avšak 
v demokracii by sme si mali vyberať aj to, akým spôsobom budeme o týchto 
témach hovoriť. Presnejšie, či budeme o týchto témach hovoriť, alebo bude-
me len bojovať. Bohužiaľ, na Slovensku prevládol v posledných rokoch práve 
boj, ktorý trvá doteraz. Stačí už len spomenúť hociktorú z týchto tém a spo-
ločnosť sa behom sekundy rozdelí na nezmieriteľné bojujúce tábory, ktoré 
prehliadajú všetky ostatné problémy krajiny.

A aj toto si politici dobre všímajú a Bohužiaľ ešte lepšie využívajú. Smutné 
však je, ako jednoducho začali mnohí z nás, kresťanov, rozmýšľať. Stačí oka-
té odmietnutie všetkých troch týchto tém a dotyčného politika automatic-
ky vnímame ako odvážneho bojovníka za naše hodnoty. Pritom sme schopní 
prehliadať to nevyhovujúce z jeho minulosti aj prítomnosti a na druhej strane 
veľmi ľahko uveriť slovám, že sa zmenil, obrátil a začal kajať.

AKO SPOZNAŤ KRAJNÚ PRAVICU? 

(FAŠISTICKÉ A NEONACISTICKÉ SKUPINY)

vyvolávajú pocity bezprostredného ohrozenia, strachu  
a naliehavej nevyhnutnosti k rýchlym a radikálnym riešeniam;

vzbudzujú dojem, že jediným východiskom zo situácie  
sú len oni: 

„Štát ešte stále môžeme zachrániť. Z kolónie ho zmeníme  
na pevnosť, pripravenú starať sa o svojich obyvateľov  
a zároveň ich chrániť pred útokmi zvonka aj úkladmi zvnútra.  
Len tak totiž prežijeme.“

podnecujú strach pred spoločenskou rôznorodosťou,  
sú rasistickí a antisemitskí;

odmietajú myšlienku ľudských práv, hlavne ľudskej dôstojnosti, 
ako i práva na slobodu a rovnosť;

relativizujú a popierajú holokaust;

sú náchylní riešiť problémy násilím;

Keby si štát priznal chybu počas 
ČERNOBYĽSKEJ TRAGÉDIE, 
zachránil by množstvo životov.

Pri experimente explodoval v  noci 
26. apríla 1986 jeden zo štyroch 
jadrových reaktorov elektrárne. 
Do ovzdušia sa začalo uvoľňovať 
obrov ské množstvo radiácie. Prvá 
správa (aj keď len čiastočná) o katastrofe sa však kvôli cenzúre dostala na 
verejnosť až 36 hodín po výbuchu. Komunistická cenzúra pritom stále od-
mietala priznať verejnosti plný rozsah katastrofy a jej dôsledky. Komunistická 
strana odmietla zrušiť aj prvomájové sprievody v oblastiach, ktoré boli v tom 
čase rádioaktívnou kontamináciou zasiahnuté najviac. Rádioaktívny mrak 
potom prechádzal ponad veľkú časť Európy vrátane územia Slovenska. Oby-
vatelia boli o nebezpečenstve informovaní až neskôr.

POPULIZMUS

Populistickí vodcovia a politici sú súčasťou našich dejín od nepamäti. Dobre 
vedia, že keď je zle, treba nájsť vinníka. Hlavne v prípade, ak sú vinníkom 
oni sami. Druhé základné pravidlo správneho populistu znie: vždy mať poruke 
nejakého nepriateľa. Ak aj neexistuje, treba ho z niekoho urobiť, prípadne si 
ho vymyslieť. Keď sa cítime ohrození, sme totiž úžasne ľahko manipulovateľ-
ní. Vôbec nerozmýšľame nad tým, či je naša krajina dobre spravovaná – veď 
nás idú pobiť, tak sa musíme zjednotiť! Ktokoľvek hovorí niečo iné, musí byť 
umlčaný! A tak pozeráme cez hranice (dlhé roky to bolo cez Dunaj, teraz sú 
populárne osady a Brusel), či už ten náš krvilačný nepriateľ náhodou proti 
nám nevyrazil. Nepozeráme na ruky tých, čo medzitým pohodlne rozkrádajú 
našu krajinu, naše peniaze, naše dane. Ani v tomto predvolebnom období ne-
prehodnocujeme, či konkrétne strany majú v programe realizovateľné sľuby 
– častokrát mnohým z nás nevadí ani, to že niektoré strany v podstate žiadny 
program nemajú.

Populistickí politici ovládajú aj ďalšiu účinnú taktiku: všímajú si, ktoré témy 
sú momentálne „horúce“ a politicky výnosné, ktoré konflikty vedia najviac 
nahnevať a rozhýbať aj tých, ktorí boli dlhé roky nerozhýbaní. A predovšet-
kým vedia, na ktorú stranu týchto konfliktov sa im oplatí pridať. Preto máme 
na Slovensku v posledných rokoch toľko bývalých komunistov, ktorí v sebe 
zrazu objavili svoju birmovanú kresťanskú minulosť. A preto tu máme aj toľko 
bitkárov a násilníkov, ktorí sa zázračne obrátili a začali kajať akurát v období, 
keď sa ku kresťanstvu – zvlášť k jeho horúcim témam – hlási tak veľa ľudí. 
Presnejšie – tak veľa voličov.



veľmi tvrdo jednajú s každým, kto s nimi nesúhlasí;

odmietajú obvinenia z extrémizmu, sami seba vykresľujú  
ako národovcov a vlastencov; 

zároveň za extrémistov a fašistov označujú všetkých  
svojich kritikov a nepriateľov.

  

AKO SA NACIZMUS DOSTAL K MOCI

NSDAP aj so svojím vodcom Adolfom Hitlerom bola ešte v roku 1923 bez-
významnou bavorskou stranou. Jej vodca sa spoločne so svojimi revolučne 
naladenými nasledovníkmi pokúsil o násilné prevzatie moci, avšak neúspeš-
ne. Hitlera to stálo ho niekoľko mesiacov väzenia, počas ktorých si uvedomil 
podstatnú vec – všetky ďalšie kroky jeho strany na ceste za mocou musia as-
poň vyzerať v súlade so zákonom. Do roku 1929 Hitler získaval prívržencov len 
pomaly. Avšak po prepuknutí hospodárskej krízy v roku 1929 a korupčných 
škandáloch dovtedajších vlád začala jeho podpora stúpať rapídne. 

V tomto období bola podstatná jedna vec: keď sa Hitlerovi naskytla možnosť 
vstúpiť do vlády, uniformu vymenil za oblek a kravatu, reči o Židoch ako ne-
priateľov národa zo slovníka vypustil, budoval si povesť normálneho slušného 
politika. V roku 1933 ho prezident menoval za ríšskeho kancelára, čím nacisti 
nadobro prebrali moc v celom Nemecku. Potom už svoju masku umiernenosti 
nepotreboval. Dôsledky poznáme. 
  

FAŠIZMUS NA SLOVENSKU 

V roku 1938 vznikli podľa nemeckého vzoru oddiely polovojenskej organizá-
cie Hlinkovej gardy. Garda si vytvorila aj vlastnú zástavu: tzv. gardistický 
dvojkríž bol vytvorený v roku zo slovenského štátneho znaku odobratím troj-
vŕšia a upravením dvojkríža podľa vzoru nacistickej vlajky. Janko Jesenský 
k tejto otázke povedal: „Dvojkríž, ktorý vŕškov nezná, robí zo Slováka väzňa.“ 

 Hákový kríž, gardistický dvojkríž a znak maďarských  
 fašistov – Strany šípových krížov. 

Adaptovanú verziu gardistického dvojkríža prebrala o niekoľko desaťročí ne-
skôr strana Slovenská pospolitosť:

 

Táto strana sa stala 
známa predovšetkým 
pochodmi v uni for
mách takmer totož-
ných s uniformami  
Hlinkovej gardy. Slo
venská pospolitosť 
bo la ako jediná strana  
v dejinách novo dobej 
Slovenskej republiky 
najvyšším sú dom roz-
pustená. 

Netreba zabúdať, že to boli práve príslušníci Hlinkovej gardy, ktorí spolu s ne-
meckými komandami prepadávali po potlačení Slovenského národného po-
vstania partizánske dediny a  zabíjali ich obyvateľov. Jeden z  najhorších 
masakrov na našom území – vraždenie väzňov a podozrivých vo vápenke 
v  Nemeckej – pritom nemeckým jednotkám navrhli práve prisluhujúci 
Slováci - príslušníci Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy. 

Pamätník v Nemeckej 



Jej členovia však po rozpustení strany nikam neodišli. Založili si novú poli-
tickú stranu, ktorá dnes kandiduje pod názvom Kotlebovci – Ľudová strana 
naše Slovensko. Táto strana používala až do 24. 3. 2018 gardistický dvojkríž:

Jej odnož, Ľudová mládež, pritom gar-
distický kríž z pôvodného znaku strany 
používa dodnes. Okrem iného je jej znak 
takmer totožný s odznakom Hlinkovej 
mládeže:
  
Kotlebovci pri svojom návrate do politiky použili rovnakú taktiku, ako Adolf 
Hitler po svojom pobyte vo väzení: odložili uniformy, začali si získavať sym-
patie verejnosti, zmiernili vystupovanie, navonok neporušujú zákon. Za ex
tré mistov a  fašistov označujú svojich názorových protivníkov. V symbolike 
však svojmu tvrdému jadru stále dávajú najavo, kým sú: používajú gardistický 
pozdrav Na stráž!, Mariana Kotlebu označujú titulom Vodca, s obľubou použí-
vajú číselnú symboliku neonacistov – 1488, 88 a 777. 

ĽSNS MÁ VO SVOJICH RADOCH ĽUDÍ SÚDENÝCH AJ ODSÚDENÝCH. 
NAOZAJ CHCEME, ABY NÁS V PARLAMENTE ZASTUPOVALI 

A ROZHODOVALI O NAŠEJ BUDÚCNOSTI TAKÍTO ĽUDIA?

ANDREJ MEDVECKÝ 
podpredseda ĽSNS právoplatne odsúdený
za výtržníctvo a napadnutie človeka, spolu 
s bratrancom zbili Dominikánca Leniho
Cruza (2014). „Ty neger, rozkopte negra,
k***t čierny! Keď spadol na zem, kopali ho
do hlavy, do bokov a rúk, ktorými sa bránil.“

PETER BAHNO 
(asistent poslanca Stanislava Drobného) 
bol právoplatne odsúdený za násilné
trestné činy (3 roky s podmienečným
odkladom na 5 rokov), vinný z prečinu
ublíženia na zdraví, pokusu zločinu
ublíženia na zdraví, prečinu výtržníctva 
a zo zločinu obmedzovania osobnej
slobody vo forme spolupáchateľstva. 

RASTISLAV ROGEL 
2x odsúdený za ublíženie na zdraví,
známy pokrikom „Zabijeme vás, vy
židovské svine, my sme Juden Mord!“
za ktorý bol súdený; ako bývalý spevák
neonacistických skupín koncertoval 
v tričku s Adolfom Hitlerom, na pravej
ruke má/mal vytetovaný hákový kríž.

MILAN MAZUREK 
označený za rasistického extrémistu 
a právoplatne odsúdený z úmyselného
prečinu hanobenia národa, rasy či
presvedčenia, zaplatil pokutu 10 000 €
a prišiel o poslanecké kreslo; známy je
z výtržnosti, kde hádzali kamene na
ženy a deti a obhajobou Hitlera na FB.

ONDREJ ĎURICA 
(asistent poslanca Rastislava Schlosára
a hovorca ĽSNS)
frontman neonacistickej kapely Biely
Odpor má bohatú neonacistickú
minulosť, hajlovanie a skandovanie
„Sieg heil!“  mu nie je cudzie; v roku
2018 bol odsúdený a podľa rozsudku
súdu ho možno nazývať neonacistom.

MIROSLAV SUJA
alebo „Černákov vojak“ robil ochrankára
mafiánskemu bossovi, bol stíhaný 
za vydieranie a odsúdený za ťažké
ublíženie na zdraví a na štyri a pol roka
podmienečne za ťažkú dopravnú nehodu;
pohyboval sa v „prvotriednej spoločnosti“
ako sú odsúdení Ladislav Badó, Dušan
Borženský či Alojz Kromka (Lojzo Čistič),
Karol Mello, Alexander Horváth alebo
popravený Tibor Pápay (šéf podsvetia),
Karol Kolárik alebo Peter Havaši a ďalší
mafiáni, ktorí sú dnes po smrti.

JOZEF KIRÁLY 
bývalý okresný predseda ĽSNS (Poprad) 
je obvinený z úkladnej vraždy, keď na
svojom dvore mal dobodať muža a prinútiť
manželku, aby mu pomohla odstrániť telo. 

MICHAL BUCHTA
(asistent poslanca Stanislava Mizíka)
funkcionár strany a podpredseda Ľudovej
mládeže; spolu so šéfom Slovenskej
pospolitosti Škrabákom a kontroverzným
spevákom Pagáčom (Reborn) je trestne
stíhaný z extrémizmu.

RASTISLAV JAKUBÍK
okresný predseda strany (Levice) sa
stal známy vytetovaným nacistickým
železným krížom na hrudi, uprostred
ktorého má umiestnený malý hákový
kríž – propagácia nacistických
symbolov je pritom trestným činom.

MAREK KOTLEBA 
bol odsúdený za prečin rozširovania
extrémistických materiálov — predával
oblečenie so symbolmi neonacizmu; na
základe rozsudku platil pokutu 500 €.

ANTON GRŇO
neúspešný kandidát ĽSNS na primátora
Bánoviec nad Bebravou je pre svoj
gardistický pozdrav „Na stráž!“ zatiaľ
neprávoplatne odsúdený z prečinu
prejavu sympatií k hnutiu smerujúcemu
k potlačeniu základných práv a slobôd.

STANISLAV MIZÍK
predseda ĽSNS pre okresy Revúca 
a Rožňava obžalovaný z prečinu výroby
extrémistických materiálov, súdený za
hanlivý status na FB, známy obhajobou,
že nevie pracovať s počítačom, pričom
ho v sále parlamentu bežne používa.
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ĽSNS MÁ VO SVOJICH RADOCH ĽUDÍ SÚDENÝCH AJ ODSÚDENÝCH. 
NAOZAJ CHCEME, ABY NÁS V PARLAMENTE ZASTUPOVALI 
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ANDREJ MEDVECKÝ 
podpredseda ĽSNS právoplatne odsúdený
za výtržníctvo a napadnutie človeka, spolu 
s bratrancom zbili Dominikánca Leniho
Cruza (2014). „Ty neger, rozkopte negra,
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RASTISLAV ROGEL 
2x odsúdený za ublíženie na zdraví,
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MILAN MAZUREK 
označený za rasistického extrémistu 
a právoplatne odsúdený z úmyselného
prečinu hanobenia národa, rasy či
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FRANTIŠEK MIKLOŠKO

„Nemôžeme podporovať niečo, čo len predstiera, že je kresťanské.  
My musíme chápať politické strany aj politikov v kontexte všetkého, čo 
robia – nielen že vytrhnú jeden citát a hovoria o ňom. 

Tieto parlamentné voľby rozhodnú nielen o najbližších štyroch rokoch, 
ale budú rozhodovať o ďalšom smerovaní Slovenska. Vyzývam všet-
kých kresťanov, aby išli voliť, aby nezostali doma, lebo je to obrovská 
zodpovednosť. Vyzývam všetkých kresťanov, aby volili ľudí, ktorí ne-
predstierajú svoje kresťanstvo, nedemonštrujú ho len na bilbordoch, 
ale aby volili takých, za ktorými stojí celý život, svedectvo ich života. 
Ktorí nepropagujú nenávisť, ale ktorí naopak propagujú lásku, priateľ-
stvo a porozumenie medzi ľuďmi a medzi národmi.“

VIAC INFORMÁCIÍ A ARGUMENTOV k spomenutých témam  
nájdete na stránkach

https://www.facebook.com/krestaniaprotinenavisti

www.krestaniaprotinenavisti.sk


