Zveme vás na KAJÍCÍ POUŤ K PANNĚ MARII BOLESTNÉ NA HOMOLI (cca 10 km
od Chocně) ZA OCHRANU TRADIČNÍ RODINY PŘED GENDER IDEOLOGIÍ a
ratifikací Istanbulské úmluvy v pátek 21. září 2018. Sraz v 18 hodin pod
růžencovými schody. Program: modlitba bolestného růžence, informace
k současné situaci, mše svatá na zmíněný úmysl. Celebruje P. Miroslav Šimáček,
arciděkan z Ústí nad Labem, koncelebruje P. Miloslav Šitavanc (farnost Brandýs
nad Orlicí).
Proč vůbec tato večerní pouť k Panně Marii a co to vlastně je ten „GENDER“?
Slyšel-li dodnes člověk vyslovit toto cizí slovo, pak většinou v souvislosti
s rovností šancí mužů a žen, například, jestli si žena za stejnou práci vydělá
stejné peníze jako muž atd. Jenže skutečný význam ideologie GENDER je jiný,
mnoho se o tom nemluví, protože by se lidé mohli zavádění této ideologie
vzepřít. Jde totiž o to, že principy GENDERU nectí muže a ženu v jejich pohlaví
tak, jak „je Bůh nechal narodit“, ale GENDER nadřazuje faktu, KÝM JSME (muž
nebo žena), pocit KÝM SE CÍTÍME. I když v ČR zatím oficiálně tyto principy
legislativně přijaty dosud nebyly, hrozí, že se tak stane již brzy. Již před dvěma
roky se k tomu česká vláda podpisem pod Istanbulskou úmluvou zavázala, nyní
jen zbývá tento podpis v parlamentu ratifikovat a začnou se dít věci. Hlavně ve
školství, ale nejen tam. Děti by byly vedené k tomu, aby nerozvíjely své mužství
(chlapectví) a ženství (dívčí prvky), ale naopak, co kdyby se „náhodou narodily
ve špatném těle“. Tato „masáž“ dětí by začala již ve školce, jak je tomu již
v zemích západně od nás, kde se GENDERU nedokázali vzepřít. Mnozí odborníci
z řad křesťanů neváhají genderismus srovnávat s jinými „ismy“, jejichž dopad na
lidstvo přinesl jen bídu a trápení. Není úplně snadné skutečný a velmi negativní
význam pojmu GENDER minimem slov přesně popsat a vyjádřit. Kdo chce, ať si
pustí na internetu seminář ze slezské Vendryně, kde se ke genderu jasně
vyjadřují křesťanské osobnosti, zejména bývalá poslankyně PČR Nina Nováková.
Tento seminář je na stránkách: www.zachovejmetradicnirodinu.cz. Najděte si
prosím čas, a toto dvouhodinové video shlédněte. Podnětná je také přednáška
španělského psychologa Iňaki Guerrera.
https://www.youtube.com/watch?v=mkJzRM98EqY&feature=youtu.be
Ve středu 14. listopadu 2018 promluví k tématu na plánované mši svaté v 17
hodin v kázání a na následující přednášce v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Ústí nad Orlicí také slovenský kněz P. Marián Kuffa. Nechce se tomu věřit, ale
nyní nastal čas, abychom se probudili, vzali do rukou růženec a moc se modlili
za český národ a naše děti, aby nás Bůh uchránil od tohoto zla. V televizi ani
rozhlasu se o tomto nebezpečí nedozvíme. Naštěstí nám Pán Bůh dává ještě
nějaký čas zkusit o naši budoucnost zabojovat. Připojíme se?

