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Vážení čitatelia!
Teší nás, že je vás stále viac.
Druhého čísla časopisu sa
predalo trikrát viac ako prvého a získali sme už niekoľko
stoviek predplatiteľov. Hoci
ho vydávame bez reklamnej kampane, hoci ho
v mnohých stánkoch nemajú, prípadne ho neochotne hľadajú hlboko pod pultom. Dostávame
však mnoho listov, v ktorých nám opakujete, že
práve takéto periodikum vám na našom trhu
dlho chýbalo, pretože vyjadruje vaše názory,
myšlienky, ale aj obavy. V listoch i telefonátoch
hovoríte aj o tom, ako sa vo svojom okolí cítite
diskriminovaní. Že vám v tejto ťažkej situácii
časopis Prometheus dodáva silu nevzdávať sa,
necítiť sa ľuďmi druhej kategórie, o čo sa neraz
niektorí politici pri kormidle tohto štátu usilujú.
Je to názor nielen tých, ktorí sa považujú
za sekulárnych humanistov. Nájdu sa medzi
nimi aj nábožensky založení ľudia. Mnohí
z nich však zdôrazňujú, že viera v Boha a cirkev nie je to isté. Pre svoju vieru nepotrebujú kostoly a chamtivé duchovenstvo. Nechcú
zmluvu o výhradách svedomia, neschvaľujú
ďalšie milióny pre cirkevné organizácie, sú
za odluku cirkvi od štátu. Dostali sme však aj
jeden celkom iný list. Plný zloby, nenávisti. Jeho
pisateľka šéfredaktorke želá pomaly upálenie
v pekle. Nemuseli by sme si z neho nič robiť – je
anonymný. Napriek tomu ho spomínam. Opäť
nás totiž utvrdil, že náš časopis je veru potrebný. Potrebné je písať o tom, aká nevyhnutná je
tolerancia. Je dôležité, aby sa Slovensko nestalo
farskou republikou, v ktorej budú ešte viac utláčať tých, ktorí nevyznávajú „jedinú najsprávnejšiu vieru“.
Budeme radi, keď sa náš dvojmesačník dostane k čo najširšiemu okruhu ľudí. Ďakujeme
vám za jeho propagáciu a získavanie nových
čitateľov. Tešíme sa na každý slušný, povzbudzujúci, ale i polemický, resp. kritický ohlas.
Sme predstaviteľmi tých, ktorí sa za svoje názory nehanbia a ide im o presadzovanie plurality,
tolerancie a rovnoprávnosti pre všetkých.
Miloslava Necpalová
redaktorka
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