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Časopis pre občiansku spoločnosť a humanizmus

Realita či zbožné želanie?

Odluka
cirkvi od štátu

Za Jánom
Pavlom II.

Sedem mýtov
o ateizme

Ježiš Kristus 
vraj nikdy 

neexistoval!
Prekvapivé zistenia 

historika Luigiho Cascioliho



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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3 Odluka cirkvi od štátu
Realita či zbožné želanie?

O financovaní cirkví, o diskriminujúcej registrácii cirkvií a o odluke 
cirkvi od štátu vôbec

7 Výzvy všetkým voľnomyšlienkarom
Za obranu storočného zákona o odluke cirkví a štátu 

vo Francúzsku

8 Odluka cirkvi od štátu je nemožná!
Zhovárame sa s Katarínou Zavackou z Ústavu štátu a práva SAV

10 Zaujímavosti zo sveta
• Nový pohľad na kondómy v španielskej katolíckej cirkvi • 

Vatikán zakázal Brownov roman • Kňazom môže byť aj homosexuál •
Nové evanjelium podľa Judáša

11 Výchova mladých ľudí k manželstvu je 
nedostatočná

Pohľady na rodovú rovnosť očami dospievajúcich

12 Sedem najčastejších mýtov o ateizme
O tom, prečo konať dobro, o tom, či ateisti sú dobrí občania, 

a o tom, či ateisti sú tolerantní 

14 Za Jánom Pavlom II.
Sedis vacat.., Taktik a politik, Sklamané nádeje

16 Ježiš Kristus vraj nikdy neexistoval!
Prekvapujúce zistenia talianskeho historika Luigiho Cascioliho 

a o súdnom spore s katolíckou cirkvou

17 Obžaloba náboženstva
Prečo sa ľudia zabíjajú. Ďalšia časť z pripravovaného 

slovenského prekladu knihy Chestera Dolana

19 Náboženstvá sveta: Judaizmus
O počiatkoch, smeroch, symboloch judaizmu i o židovských 

sviatkoch

22 Nevidím to ružovo
O problémoch gejov a lesieb na Slovensku

24 Trpký údel uhorských jakobínov
O hnutí uhorských jakobínov, o ich myšlienkach i osude

26 AIDS, chudoba a vojny
Reportáž o ťažkej práci humanitárnej organizácie v Nigérii

28 O básnikovi Villonovi a o jednom 
biskupovi

O životnej púti veľkého francúzskeho francúzskeho básnika Françoisa Villona 
Vyberáme za vás: Novinky na knižnom trhu

30 Ľudácke šľahanie bičom po vode
O zákaze nedeľného predaja alkoholu za slovenského štátu

31 Čo je a o čo sa usiluje Opus Dei?
O jednej z nasilnejších náboženských organizácií na svete

Internetové okienko: Poľskí ateisti a humanisti na internete

32 Teória pekla 
Hľadanie odpovede na otázku, či je peklo endotermické či exotermické

Vyberáme z Vašich listov

34 Zábava
Vtipy, krížovka

35 O Prometheovi
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