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FEMINIZMUS 
 

Slovo feminizmus pochádza z latinského slova “femina”, 
ktorá znamená “žena”. 

 
Feminizmus je hnutie, ktoré ženám veľmi škodí. Totiž 

vždy viac vystupuje s požiadavkou, aby všetky hranice medzi 
činnosťou muža a ženy boli odstránené. Toto nie je len 
nesprávne, ale aj nemožné – lebo tu už príroda, čiže Stvori-
teľova vôľa určila hranice. 

 
Žena totiž od prírody má iné vlohy, schopnosti a 

náchylnosti, ako muž. A že je manželka podriadená manželovi 
ako hlave rodiny, to nie je pre ňu nijaká hanba. Veď žena 
vlastne nie je podriadená jednotlivcovi, ale Stvoriteľovej vôli a 
dobru ľudskej spoločnosti. 
 
  
 
 

Toto nechceme! 

 
 
 



Čo skutočne robia feministky... nejaké príklady... 
 
Členky feministickej skupiny Pussy Riot vtrhli vo 

februári 2012 do moskovskej katedrály Krita Spasiteľa a pred 
oltárom začali bláznivo tancovať a kričať pieseň, v ktorej 
zneuctili Pannu Máriu. Potupili ruského patriarchu Cirila. 

 
Podobné akcie usporiadali feministky viackrát aj v Ríme 

na námestí sv. Petra počas audiencie Sv. Otca, kde sa 
obnažovali a svojím správaním spôsobovali veľké pohoršenie 
medzi ľuďmi a najmä deťmi, zhromaždenými, aby počúvali Sv. 
Otca. 

 
V apríli 2012 konali podobne v katedrále ukrajinského 

Kyjeva. V auguste 2012 elektrickou pílou odrezali kríž v centre 
tohto mesta. 

 
V novembri 2012 vtrhli na stretnutie s cieľom ochrany 

rodiny obnažené, na hlavách mali závoj rehoľných sestier a v 
rukách nápis “Zabi Cyrila!” (moskovského patriarchu). 

 
Vo februári 2013 sa vyzliekli v parížskej katedrále Notre 

Dame s krikom: “Nikdu viac pápež”. 
 
V máji 2013 vtrhli feministky z hnutia Femen do 

miestnosti na univerzite v Bruseli, kde mal prednášku otec 
biskup Leonard, predseda Konferencie biskupov Belgicka. 
Obnažené začali okolo neho tancovať, kričať a urážať ho. On 
urobil to najlepšie čo mohol urobiť - zopäl ruky, zatvoril oči a 
začal sa uzobrane modliť. 

 
Tento zoznam by bol veľmi dlhý... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chrám Krista Spasiteľa v Moskve, 

zneuctený feministkami 

 
K náprave položenia žien môže veľmi prispieť 

múdre vychovávanie dievčat odmalička. 
 

Je potrebné starať sa o výchovu dievčat po vzdelanostnej 
a duchovnej stránke. Čím sú dievčatá vzdelanejšie, tým lepšie 
budú potom ako matky plniť svoje povinnosti. 

 
Je tiež pekné, ak vie dievča hrať na klavíri alebo hovoriť 

plynulou francúzštinou, ale tým sa nenahradí rodine škoda, ak 
nebude jedného dňa vedieť variť a piecť pre radosť manžela 
a detí a v dome bude neporiadok. 
 

Rodina je základný kameň spoločnosti, od ktorej 
podstatne závisí život štátu. Až usporiadaním rodinného 
života sa začala kultúra jednotlivých národov. Ak sa teda 
podarí zveľadiť rodinný život, trvanie ľudskej spoločnosti 
bude zabezpečené. 
 
  


