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Odluka cirkvi od štátu,
kedysi v cirkevných
kruhoch požadovaná,
dnes zatracovaná.
Dnes sa opäť dostáva
na prvé stránky novín a časopisov. Či
už v súvislosti s horlivými debatami
o výhradách svedomia, či s vyučovaním
náboženstva na školách, alebo pri každej
správe o zvyšovaní platov duchovných.
Nech už je vnímaná ako nevyhnutná
potreba alebo len ako marketingový
nástroj strán hľadajúcich si pevné miesto
v spleti politických tém a pseudotém,
každodenne servírovaných znudeným
občanom – voličom, je legitímne
(a čoby... viac než žiaduce!) o nej
hovoriť. Ako pre nás uviedla dr. Zavacká,
sekularizmus je základom modernej
európskej štátnosti.
Smrť pápeža Jána Pavla II. bola
v uplynulom mesiaci spoločenskou
témou číslo jeden. Pobláznené davy
hrnúce sa do Vatikánu, aby videli mŕtve
telo pápeža a modlili sa zaňho priamo
na mieste, vyvolali počudovanie a
od prekvapenia zvraštili čelo u nejedného
bezbožníka. Aký to však bol v skutočnosti
človek? Bol naozaj poslom mieru, lásky
a šťastia, ako každodenne počúvame
z úst najvyšších cirkevných i štátnych
predstaviteľov? Alebo to bol obratný
taktik a politik, ktorý dokázal strhnúť
obyčajných ľudí i svetových mocipánov
na svoju stranu? Alebo to bol len bežný
smrteľník so všetkými kladmi a zápormi?
Na túto otázku hľadajú odpoveď viacerí
autori na stránkach nášho časopisu.
Judita Takáčová
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