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Výroky, které jsou použity v performance,
jsou vybrány z oficiálních materiálů římskokatolické církve, promluv jejích představitelů
nebo reprezentantů ve veřejném prostoru.
„Již z předběžného programu Prague Pride je
zřetelné, že se nejedná o otázku práva menšiny na toleranci, ale o propagaci uvolněného
životního stylu, který není zodpovědný, důstojný a krásný. Naopak rozvolněný sexuální
život, pohrdání těmi, kteří obětují v rodinném
životě mnohonásobně víc růstu společenských hodnot a tím obohacují celou společnost, přivádí mě k smutku nad takovýmto
způsobem zviditelňování se.“
Dominik Duka, arcibiskup pražský,
církev.cz, 9. 8. 2011
„Řekněte mi, zda je tohle statisticky normální, aby každý den zrovna nějaký mohamedán, zastřelil, najel autem… Já si myslím,
že dialog se vede neustále. Vede se tak, aby
podpořil samozřejmě tu slušnější stranu, ale
zdá se, že v islámu převažují spíše ty radikalizující se prvky, které budou znovu a znovu
útočit a rozšiřovat svůj životní prostor. Oni to
takhle chápou, my jsme nevěřící psi, a když
toho psa zabijete, přijdete do ráje, jak říkal

bezpečnostní expert. V islámu jsou velmi
silné prvky násilí, není to žádné bratrské přátelské náboženství, to si musíme říci.“
Milan Badal, bývalý tajemník Dominika Duky,
Česká televize, Studio 24, 27. 7. 2016
„E15: Snad by se lidé nerozcházeli kvůli pouhé existenci zálohovaného výživného…
Pavel Bělobrádek: No určitě ne, ale bude tady
skupina lidí, kteří to budou zneužívat. Dokonce jsou takové situace, že dámy nahlásí staršího člověka v komunitě, kterého znají, protože
když zemře, tak bude brát nějaký příspěvek.
E15: Nemůžeme tedy vylít vaničku i s dítětem.
PB: Přesně tak. Musíme si však také
nalít čistého vína – rozpad rodin je z velké
části dán i tím, že je tu poměrně robustní
sociální systém.
E15: Ženy samoživitelky jsou však jedna ze
skupin, které jsou nejvíce ohroženy chudobou,
což vyplývá i z výzkumů.
PB: No tak si musí najít jiného chlapa.“
Pavel Bělobrádek, bývalý předseda
KDU-ČSL, rozhovor pro E15, 23. 4. 2017
„Na přímluvu sv. Jana Nepomuckého prosíme
za Církev v naší vlasti. Kéž biskupové, kněží,
jáhni, ale i všichni věřící mají odvahu postavit
se zhoubě genderových teorií a hájí přirozený zákon stvoření. Na přímluvu svaté Zdislavy prosíme za naše rodiny. Kéž jsou muži

opravdovými muži a dobrými otci, kéž jsou
ženy opravdovými ženami a dobrými matkami,
aby naše děti vyrůstaly v lásce a bezpečí.“
Přímluvné modlitby, Národní svatováclavská
pouť, 28. 9. 2017, Stará Boleslav
„Jen bych rád upozornil, že otevřenost sexu
pro předávání života, sex, který je obrazem
vzájemné lásky a obdarovávání je něco,
co patří podle učení církve do vztahu muže
a ženy v manželství. Chráněný sex se tak
může stát snadno výrazem sobectví, neochoty přijmout děti, výrazem oddělování
sexu od skutečné lásky. Jestliže zabíjíme
nenarozené děti, troufnu si říci, že to je větší
teror a hroznější neštěstí, než atentáty poslední doby. S děsem hovoříme o stovkách
mrtvých při takových útocích a na tisíce mrtvých dětí zapomínáme. Kritici Pochodu pro
život z řad ateistů by si možná raději měli
uvědomit, že své názory nikomu nevnucujeme, nevyhazujeme je ze škol či zaměstnání,
ani nestřílíme lékaře na potratových klinikách, jen prostě nabízíme pohled věřícího
člověka, který život považuje za dar.“
Dominik Duka, arcibiskup pražský,
blog aktuálně.cz, 8. 4. 2016
„Kdyby signatáři sdělili laskavě svá jména, možná bychom s překvapením zjistili,
že ne zcela jsou to katolíci, že se mnohdy
jedná o notorické petičníky a že je k dopisu
nevede ani tak obava o osud církve, jako
touha po zviditelnění. Namísto aby rozjímali nad svými hříchy, posílají udavačský
dopis do Vatikánu.“
Milan Badal, bývalý tajemník Dominika Duky,
Parlamentní listy, 14. 2. 2018
„Homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu, vy budete patřit
k podřadné výpomocné třídě a pracovat podle pokynů mocných elit, které budou určovat,
co se smí a co se nesmí říkat.“
Petr Piťha, kněz, kázání,
Katedrála sv. Víta, 28. 9. 2018

„Nelze pomáhat oběti, proti její vůli. Tady
v té kauze je vystupování té paní směrem
k biskupství od počátku nepřátelské. Podle
toho, co ve videu zaznělo, tak se ta paní
[oběť sexuálního násilí] odklonila od církve
a od Boha, takže jí lze těžko nějak pomoci.“
Pavel Sršeň, mluvčí královéhradeckého
biskupství, Radio Wave, Hergot, 20. 5. 2019
„‚Svátost svěcení platně přijímá pouze pokřtěný muž.‘ Pán Ježíš vyvolil muže, aby vytvořil sbor dvanácti apoštolů, a apoštolové
udělali totéž, když si vybrali spolupracovníky, kteří měli po nich pokračovat v jejich
poslání. Sbor biskupů, s nimiž jsou kněží
spojeni v kněžství, zpřítomňuje a aktualizuje sbor Dvanácti až do Kristova návratu.
Církev si je vědoma závaznosti této volby,
kterou vykonal sám Pán. Proto není možné
svěcení žen.“
katechismus katolické církve, §1577
„Tradice, opírající se o Písmo svaté, které představuje homosexuální vztahy jako
velkou mravní spoušť, vždy prohlašovala,
že ‚homosexuální úkony jsou vnitřně nezřízené‘. Odporují přirozenému zákonu. Odlučují
pohlavní úkon od předávání života. Nejsou
plodem opravdového citového a pohlavního
doplňování se. V žádném případě nemohou
být schvalovány. Nezanedbatelný počet
mužů a žen má hluboce zakořeněné homosexuální sklony. Toto zaměření, které se objektivně vymyká řádu, je pro většinu z nich
zkouškou. Proto mají být přijímání s úctou,
soucitem a jemnocitem. Vůči nim je třeba se
vyhnout jakémukoliv náznaku nespravedlivé
diskriminace. Takové osoby jsou povolány
naplnit Boží vůli ve svém životě, a jsou-li
křesťany, spojit těžkosti, s nimiž se mohou setkat v důsledku svého stavu, s obětí
Pána na kříži.“
katechismus katolické církve, §2357 a §2358
„Protože to není přirozené.“
lidová moudrost

