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FARNÍK
Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste prečkali dnešné
hacknutie nášho portálu a prinášame vám ďaľšie
správy: Moderátorke RTVS, 38 ročnej trojnásobnej
matke Natálii Žembovej médiá “odkázali”, že ak
katolícka TV LUX odvysiela spot Aliancie za rodinu, v
ktorom účinkuje, príde o prácu. Ako sme sa dozvedeli,
TV LUX stiahla po dvoch odvysielaniach spot z
obrazovky, a to priamo na prosbu menovanej. Natália
Žembová, ktorá si ešte pred pár dňami stála za svojím
rozhodnutím účinkovať v spomínanej reklame, bola
zrejme hrubým spôsobom zastrašená. Ďaľší príklad:
Známy charizmatický Kňaz Maroš Kuffa pyká za
svoje verejne prezentované názory o homosexualite. Na
udanie vraj “neznámej osoby” ho navštívila polícia a
vyšetrovala ho. Do Žakoviec sa unúvala aj známa
sionisticko-dúhová organizácia Amnesty International a
vyvíjala na Mariána Kuffu nátlak, aby svoje výpovede o
homosexualite odvolal. Podrobnosti prinesieme.

Univerzity vystúpila dr. Željka Markič, a to v diskusii
“BEZ OPONENTOV.” Nuž pozrime sa, ako púšťajú
oponentov na svoje diskusie “inakší” bratia. Žilinská
univerzita pod nátlakom diskusiu so Žejkou Markič na
svojej pôde napokon odvolala. Objavil sa ďalší
zaujímavý terminus technikus, ktorý zrejme vymysleli
milí priatelia cesnaku a predvarených bôbov – a to
termín POLARIZÁCIA spoločnosti. Vraj kampaň za
účasť na referende o rodine “polarizuje” slovenskú
spoločnosť. Mali sme tu už komunistické termíny, ako
kulak, diverzant, rozvracač a podobne, v súčasnej dobe
tu máme extrémistu, fundamentalistu či teroristu, ale
pojem POLARIZÁTOR je priam excelentný. Ako keby
tí tzv. “inakší” naopak nechceli nie len “polarizovať ”
ale úplne “prepólovať” celú spoločnosť. Nevedno, aká
trestná sadzba bude za tzv. “polarizáciu”, ale naši
“strážci demokracie” určite niečo vymyslia. Nuž, nad
Tatrou sa blýska, hromy sú predo dvermi…
Prosíme vás, nahláste nám všetky prípady diskriminácie
úradov a akýkoľvek druh zásahu proti korune
demokratických práv – referendu občanov. a to na
magnificatslovakia@gmail.com
Anton Selecký
*
Otec, ktorý skončil vo väzení pre povinnú sexuálnu
výchovu v škole, prehovoril

Dôležité upozornenie!

Nemecko 27. novembra

Tí, ktorí prídete dňa 7. februára 2015 k referendovým
urnám, dávajte pozor! Nezakrúžkujte trikrát ÁNO, ale
ho PREŠKRTNITE! Ak kolonky ÁNO zakrúžkujete,
bude to neplatný hlas a komisie majú príkaz nevydať
vám opravný hlasovací lístok!

Nie som ani extrémista, ani katolík. Naopak, ja
chránim svoje deti pred sexuálnymi extrémistami!
Eugen Martens a jeho manželka, ktorú taktiež čaká
väzenie hneď, ako prestane kojiť najmladšie dieťa“Je to
neuveriteľné: v škole páchajú násilie na tvojich deťoch,
potom nahlásia absenciu na dvoch hodinách, a zrazu je z
teba kriminálnik. Policajt nabehne k tvojim dverám a
zatýka ťa pred očami tvojich detí.”

Podľa včerajšieho vydania Hospodárskych novín, bol
rektor Trnavskej Univerzity JUDr. Marek ŠMID
konfrontovaný otázkou, prečo na pôde Trnavskej

Otec deviatich detí, Eugen Martens, ktorý býva v malom
mestečku Eslohe v Nemecku, v Severnom PorýniuVestfálsku, bol zadržaný a umiestnený do väzenskej
cely na 24 hodín. Dôvodom bol fakt, že jeho 10-ročná
dcéra Melitta odmietla účasť na dvoch hodinách
sexuálnej výchovy, počas ktorých mali deťom
vysvetľovať sexuálne praktiky, masturbáciu, viesť ich k
ideológii gender a mnohé iné. Jeho manželka Luise sa
nateraz väzeniu vyhla, avšak jej pobyt v cele je len
otázkou času: hneď ako prestane kojiť dieťa, policajti ju
prídu “vyzdvihnúť”. Nemecké denníky manželov
Martensových definovali ako “extrémnych katolíkov”,
on sám však v rozhovore pre taliansky denník povedal:
“naša rodina nie je ani katolícka ani extrémistická.
Extrémisti sú tí, čo sa snažia zničiť naše deti
prostredníctvom predčasnej sexualizácie a ideológiou
gender”. V nasledujúcich riadkoch si môžete prečítať
preklad interview s Eugenom Martensom, ktorý
priniesol taliansky denník Tempi:
Eugen, prečo vaša dcéra chýbala na dvoch hodinách
sexuálnej výchovy? Skôr, než táto hodina začala, naša
dcéra povedala učiteľke, že nechce byť na takejto
hodine, pretože sa na nej cíti nepríjemne. A tak zasiahla
riaditeľka, ktorá prinútila Melittu byť na hodine
prítomná aj proti jej ešte detským a nevinným pocitom
znechutenia. Potom, čo na ňu nakričala, chytila ju za
rameno a násilím sa ju snažila vtiahnuť do triedy. Druhá
učiteľka jej asistovala a otvorila jej dvere. Aj ostatné
deti v triede boli vystrašené, lebo krik riaditeľky bolo
počuť všade. Čo sa stalo potom? Melitta napokon
musela túto hodinu stráviť v učiteľskej zborovni. Takto
sa z poctivej žiačky, ktorú vždy chválili za dobré
správanie, stalo v očiach riaditeľky to najhoršie dievča
školy…. Viac na: http://www.hlavnespravy.sk/otecktory-skoncil-vo-vazeni-pre-povinnu-sexualnuvychovu-v-skole-prehovoril/453493
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26.01. – 01.02. 2015

Poďakovanie a za BP 187

V štvrtok vyložená Sviatosť Oltárna k poklone od
17.00 do 17.50.

Ľudovíta, Štefana a za žijúce manželky
225
Poďakovanie za 40 rokov života a BP pre
rodinu 875

Referendum vo februári je veľmi osudové pre nás
všetkých a hlavne pre Vaše deti!!! Zastavme ich
účasťou na referende a naším 3x Áno!!!

Kamila, Milana, Krištofa 468
Poďakovanie za 50 rokov života a BP
1042Za žijúcich a zomrelých z ruže Jána
Krstiteľa 984
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Johanu(výročná) a
smrti) 79 o 830

Krištofa(25. výročie

večer
Poďakovanie za zdravie a za BP a ochranu
pre rodinu 100
starých rodičov 798
Za zdravie a BP pre rodiny 568
Za zomrelých a živých z rodiny 879

Pani Mária Tropková a blízki zo srdca vyslovujú
Pán Boh zaplať všetkým za dôstojnú rozlúčku so
zomrelým
kňazom
Karolom
Lihositom.
Nezabúdajme na neho v modlitbách. On nezabudne
na nás.
Divadelná skupina mladých z Novote Vás srdečne
pozýva na divadelné predstavenie Posledné želanie
01. 02. 2015 o 16.00 v KD v Novoti.
V rámci všetkých diskusií o blížiacom sa referende
pripravilo občianske združenie V.I.A.C.- Inštitút
pre podporu a rozvoj mládeže príležitosť stretnúť
sa so zástupcami Aliancie za rodinu, ktorá
iniciovala referendum a otvorene diskutovať na
tému Prečo by som sa mal zúčastniť referenda?.
Stretnutie sa uskutoční v nedeľu 1.2. o 18.00 v
Trstenej v priestoroch Cool Clubu. Hosťami budú
Anna Verešová a Robert Neupauer. Pozývame vás
v spleti rôznych názorov spoznať pravé dôvody a
skutočný zámer referenda.
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Sv. Timoteja a Títa, biskupov, 630
spom.
1800
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Sv. Angely Merici, panny, ľ.
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Sv. Tomáša Akvinského,
kňaza a učiteľa Cirkvi, spom.
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Sv. Jána Bosca, kňaza, spom.
Sobášna sv. omša

700
1400

ŠTVRTÁ NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
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Za zdravie a BP pre rodinu 52
Za snúbencov
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