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Milí čitatelia
a čitateľky,
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v uplynulom mesiaci sa v médiách blysla

O súdnom spore M.
Holováča s cirkvami

zmienka o súdnom
spore, ktorý už tri
roky vedie slovenský
občan s Pravoslávnou a Gréckokatolíckou
cirkvou na Slovensku. Väčšina občanov
túto kauzu zrejme ani nezaregistrovala,
iní jej venovali rovnakú pozornosť ako
ktorejkoľvek inej bežnej informácii v dennej
tlači, a ďalší – ako napríklad my z radov
humanistov – sme sa nad ňou významne
pozastavili. Ide totiž o bezprecedentný
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sekularizmu • Evolúcia sa rapídne zrýchlila
• Luxemburský parlament otvoril cestu
k povoleniu eutanázie
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10 Nehnevajme
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prípad, keď občan Slovenskej republiky
žiada o výmaz z registrov cirkví, resp. o

O súčasných trendoch
v cirkvi

anulovanie krstu, pre ktorý sa dobrovoľne
nerozhodol, čo mu však cirkvi nechcú
umožniť. Aké dôsledky môže mať táto
kauza? Bolo možné vystúpiť z cirkvi
v minulosti? Bude Slovensko právnym
štátom? A ako prežívali vystúpenie z cirkvi
(nielen rímskokatolíckej) osoby v iných
krajinách a na iných kontinentoch?
O týchto, ale aj o mnohých ďalších
témach sa dočítate v prvom tohtoročnom
čísle tentoraz už štvrťročníka Prometheus.
Prajem Vám príjemné čítanie.
Judita Takáčová
šéfredaktorka
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