Petičný hárok č. ..............

„Rodina je miestom lásky a života; miestom, kde láska rodí život.” Ján Pavol II.
Petícia: Námestie Jánovi Pavlovi II!
Vážení páni primátori, vážení páni starostovia, vážení poslanci mestských zastupiteľstiev, vážení poslanci obecných zastupiteľstiev,
my občania Slovenskej republiky si touto petíciou dovoľujeme požiadať všetky obce a mestá Slovenskej republiky, aby (ak tak ešte
neurobili) pomenovali po Jánovi Pavlovi II. námestie (prípadne ulicu) vo svojej obci či meste.
V Bratislave sme sa stali svedkami urážky voči Jánovi Pavlovi II.. Do rúk na jeho soche bola vložená dúhová zástava, ktorá je prejavom názorov,
ktoré Ján Pavol II. nezastával. Odpoveďou nemôže byť hnev, či slovné dištancovanie sa od zosmiešňovania osobnosti, ale pozitívny skutok
Vašej obce či mesta.
Všetko zlé je na niečo dobré. Urážka Jána Pavla II. nám ukázala, že v mnohých našich obciach a mestách chýba prejav úcty voči osobnosti, akou
pre Slovensko Ján Pavol II. určite bol.
Ján Pavol II. osobitne miloval Slovensko a bol prvý a doposiaľ jediný pápež, ktorý Slovensko navštívil.
Tri roky pred vznikom Slovenskej republiky pri prvej návšteve Slovenska sa Ján Pavol II. sklonil a pobozkal slovenskú zem.
Odkázal nám: „Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Dobre si to uvedomte! Je povolané ponúknuť svoj veľmi
významný príspevok k pravému pokroku európskeho kontinentu svojimi tradíciami, kultúrou, svojimi mučeníkmi a vyznávačmi, ako aj živými
silami svojich nových generácií. Slovensko je povolané ponúknuť Európe predovšetkým dar svojej viery v Krista a svojej oddanosti Panne Márii.“
Ján Pavol II. odmietal nacizmus, komunizmus, či iné „izmy“, ale prijímal s láskou a pochopením všetkých ľudí, vrátane komunistov, či ľudí
s inými názormi, ale zároveň zdôraznil: „Dejiny učia, že demokracia bez hodnôt sa rýchlo premieňa na jasnú alebo kamuflovanú totalitu.“
Preukázal väčšiu jasnozrivosť, ako väčšina vrcholových politikov sveta, keď sa aktívne angažoval v snahe zabrániť vojne v Iraku. Dnes už
vieme, že spôsobila neuveriteľné utrpenie na Blízkom Východe, vznik islamského štátu, genocídu mnohých skupín obyvateľov, migračnú krízu
v Európe a roznietila sektárske násilie.
Hlboko nás mnohých zasiahlo, ako dokázal trpieť a zomrieť. Jeho posledné slová boli „Nechajte ma ísť do domu Otca“. Množstvo krajín bez
ohľadu na väčšinové náboženské vierovyznanie vyhlásilo po jeho smrti štátny smútok.
Pomenovaním námestia po charizmatickej osobnosti ukážete, že skutočné osobnosti uznávame všetci bez ohľadu na naše vlastné
vierovyznanie. Ukážete tiež, že posledné slovo patrí dobru a nie vulgárnosti!
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Petíciu zostavil:
Aliancia za rodinu, Chorvátska 199, 90081 Šenkvice, IČO: 42357934, osoba oprávnená konať s orgánmi verejnej moci: JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.,
Chorvátska 199, 90081 Šenkvice, nar. 3.6.1976
Fyzická osoba svojim podpisom na tejto petícii, v súlade so č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení, udeľuje súhlas zostavovateľovi petície na spracovanie poskytnutých osobných údajov výlučne na účely súvisiace s podaním petície.
Podpisový hárok môžete voľne šíriť, kopírovať alebo si ho môžete stiahnuť na www.podpisem.sk
Vyplnené podpisové hárky (aj čiastočne), prosím, pošlite na adresu: Aliancia za rodinu, Chorvátska 199, 90081 Šenkvice

