
PROMETHEUSPROMETHEUS
Prometheus  1/2008 Cena: 50 Sk

Časopis pre občiansku spoločnosť a humanizmus

ISSN 1336-6424

Exkomunikácia 
z vlastnej vôle

Mária Kráľovičová: 
Dotknime sa 

srdcom o srdce – 
a buďme optimisti

Čo je to za 
otca?

Vzdali sa 
viery



3 
Exkomunikácia 
z vlastnej vôle
O súdnom spore M. 
Holováča s cirkvami

6 Dotknime 
sa srdcom 

o srdce – a buďme 
optimistami
Rozhovor s herečkou 
Máriou Kráľovičovou

9  Zaujímavosti zo sveta
Sarkozy kritizovaný za ohrozovanie 

sekularizmu • Evolúcia sa rapídne zrýchlila 
• Luxemburský parlament otvoril cestu 
k povoleniu eutanázie

10Nehnevajme sa 
na pápeža

O súčasných trendoch 
v cirkvi

12Ešte raz 
k návrhu 

školského zákona
Pohľad na návrh školského 
zákona z dielne ministerstva 
školstva

14Kauza 
Vojtaššák

O pokusoch glorifi kovať 
Tisovho blízkeho spolupra-
covníka biskupa Vojtaššáka

17Stádo sa zmenšuje, pastieri 
pribúdajú

O novom rozdelení diecéz

18Vzdali sa 
viery

Výpovede odpadlíkov 
z rôznych kontinentov

22Boj 
o kumránske 

zvitky (5)
Zvitky od Mŕtveho 

mora neustále sprevádzajú konfl ikty o ich 
interpretáciu

24Čo je to za otca?
Úvaha o premiéro-

vých slovách o cirkvi – matke 
a štáte – otcovi

26Voči európskym tlakom 
katolíckej cirkvi Francúzsko 

nezohráva svoju úlohu 
laickej krajiny
Rozhovor s predstaviteľkou 
EHF Verou Pegnovou

27Švajčiarsky 
voľnomyšlienkar 

Le Libre Penseur má 33 rokov
Predstavujeme sesterský časopis Le Libre 
Penseur

28Boj o myslenie detí (1)
Výťah z knihy anglického 

fi lozofa Stephena Lawa

30Z činnosti 
klubov 

Spoločnosti 
Prometheus

Chceme pôsobiť najmä navonok • K 2500. 
výročiu bitky pri Maratóne • Pezinský klub 
v akcii • Vyhlásenia Spoločnosti Prometheus

32Dante Alighieri
O talianskom slobodo-

myseľnom básnikovi, politic-
kom mysliteľovi a teoretikovi 
štátu

34Cena Humanisti roka
O zámeroch udeľovania ceny 

Humanisti roka

35Kreacionizmus 
docenta Kováča

Recenzia knihy Vladimíra Kováča 
Pánom života je čas 

36Druhý mesiáš
Recenzia knihy Christop-

hera Knihta a Roberta Lomasa • 
Knižné novinky

38Názory čitateľov 
• Okno do internetu

40Z listov čitateľov 

42Humor • Osemsmerovka 
Časopis pre občiansku spoločnosť a humanizmus

IV. ročník 

Vydáva: Spoločnosť Prometheus Bratislava, združenie 
svetských humanistov, Pod Bánošom 14, 974 11 Banská 
Bystrica
Predseda: Roman Hradecký
Tel.: 048/4299922
E-mail: humanist@pobox.sk
Web: http://slovakia.humanists.net
Šéfredaktorka: Judita Takáčová
Redakcia: Alena Behúnová, 
 Miloslava Necpalová
 Roman Hradecký
Výrobná sekretárka: Alena Behúnová
Grafi ka: INFOMA Business Trading®, s.r.o.
 Marcel Kostelník
Registračné číslo: 3336/2005
ISSN: 1336 - 6424
Tlač: OTA, a. s. Košice
Rozširuje Mediaprint-Kapa a ďalší distributéri
Za obsah inzercie zodpovedá inzerent. 
Nevyžiadané rukopisy sa nevracajú.
Toto číslo podpísané k tlači 29. 2. 2008

Číslo účtu: 2373806858/0200

Milí čitatelia 

a čitateľky,

v uplynulom mesia-

ci sa v médiách blysla 

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 

prípad, keď občan Slovenskej republiky 

žiada o výmaz z registrov cirkví, resp. o 

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

Obálka: Mária Kráľovičová
Foto: M. Necpalová 
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