Tlačová správa
Na Slovensku pôsobí organizovaná skupina, ktorá má za cieľ hanobiť kresťanstvo,
a to najmä katolícku cirkev, v snahe o politické zmeny na Slovensku.
Jeden z členov protikresťanskej organizovanej skupiny, pán Michal Havran, napísal
nenávistný a katolícku cirkev hanobiaci článok pod názvom „Pošlite Kuffu do
cirkusu“ v denníku SME.
Tento článok označila následne aj Tlačovo-digitálna Rada SR za neetický,
obsahujúci výzvy na potláčanie práv iných, menovite práva slobody slova osôb s
náboženským vyznaním. Označila ho za článok obsahujúci nenávistné prejavy (hate
speech).
Ďalší článok uverejnil Denník N vo forme rozhovoru s členom protikresťanskej
organizovanej skupiny, pánom Miroslavom Kocúrom, pod názvom „Teológ Kocúr:
Viem o slovenskom biskupovi, ktorý tiež sexuálne zneužíval deti“. Článok uvádza
nepravdivé skutočnosti a obsahuje silné protikresťanské vyjadrenia.
Naša advokátska kancelária
uvedených prípadoch.
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Príslušný štátny orgán, vyšetrovateľ z NAKA, začal v týchto dňoch trestné stíhanie
v oboch uvedených veciach.

Zo zistených faktov je zrejmé, že obaja autori článkov hanobiacich kresťanstvo
a katolícku cirkev používajú rovnakú ideologickú argumentáciu a dlhodobo spolu
svoju činnosť koordinujú.
Vydavatelia denníkov SME a Denníka N sa na protiprávnej činnosti oboch autorov
aktívne podieľajú.
Signatári výzvy na podporu pána Michala Havrana sú skoro totožní so signatármi tzv.
memoranda progresívnych veriacich zo dňa 5. júla 2018, ktorí sa profilujú ako
podporovatelia politického hnutia Progresívne Slovensko, organizujúce pravidelné
politické demonštrácie na Slovensku.
Pán Miroslav Kocúr bol prvým riaditeľom Gymnázia C.S. Lewisa v Bratislave, dodnes
pôsobí na Leaf Academy v Bratislave. Je spoluautorom dokumentu Učiace sa
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progresívne Slovensko. V minulosti poberal financie aj ako riaditeľ Via Iuris o.z.,
ktoré je financované zo zahraničia, najmä zo zdrojov poskytovaných miliardárom
George Sorosom.
Autori hanobiacich článkov majú veľké ambície, snažia sa o rozšírenie
protikresťanských nálad medzi mládežou. Sledujú rovnaké politické ciele v rámci
svojej organizovanej skupiny. Robia to však protiprávne, a na Slovensku pôsobia
nielen Božie súdy.

V Bratislave, dňa 29. apríla 2019

JUDr. Mag. Ján Čarnogurský
Advokát
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