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Milí čitatelia
a čitateľky,
Syndróm nedostatku viery. Takto
výstižne nazval autor
nosného článku tohto
čísla svoj príspevok
o spoločenskom jave, s ktorým sa stretol
hádam už každý človek s „poruchou schopnosti veriť“: o predsudkoch, o nepochopení,
ba až o odsudzovaní zo strany tých, ktorí
sú „normálni“, „zdraví“, ktorí takouto
jednoducho poruchou netrpia. Lebo Boh
ich pred tým, chvalabohu, ochránil. Určite
by nezaškodilo, keby si ho prečítali aj oni.
Lebo tí s tým „syndrómom“ urobili svoje
vlastné rozhodnutie. Namiesto spoliehania sa na Najvyššieho si vybrali radšej
cestu rozumu a zodpovednosti samého za
seba. Kiežby ich bolo viac.
Po svojom štvorročnom pôsobení v úlohe
šéfredaktorky časopisu Prometheus by
som sa chcela s Vami rozlúčiť. Chcem sa
poďakovať celej redakčnej rade a ďalším
spolupracovníkom za spoluprácu a podporu. A Vám čitateľom za to, čo je pre tvorcov
časopisu najdôležitejšie – za Vašu priazeň.
Verím, že si ju zachováte aj naďalej.
Na záver si Vám dovoľujem popriať
príjemné a pokojné prežitie nadchádzajúcich zimných sviatkov v kruhu rodiny
a do nového roku 2009 veľa lásky, šťastia
a optimizmu.
Judita Takáčová
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