PROMETHEUS
Časopis pre občiansku spoločnosť a humanizmus
Prometheus 2/2007

Cena: 40 Sk

Odluka cirkví
od štátu a škola
Zelená planéta
súťaž pre deti

Registrácia
cirkví: ochrana
pred islamom?
Ivan Fiala: Vždy ma posilňovala
viera v človeka a v Slovensko
ISSN 1336-6424

Obsah

Editoriál

Odluka
3 Registrácia
22
cirkví: ochrana
cirkví od

Vážení čitatelia
a čitateľky,

pred islamom?

s hrejivým jarným

Čo sa skrýva za
sprísnením podmienok
registrovania cirkví?

slniečkom sa v našej
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neúspechom. V tomto čísle nášho časopisu
Prometheus sa venujeme predovšetkým týmto
témam, analyzujeme jednotlivé aspekty
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a dosahy týchto navzájom súvisiacich tém,
ale aj skutočné dôvody a dosť nepochopiteľné
ktoré sa za týmito iniciatívami skrývajú. A to
aj v súvislosti s už dlhodobým, zatiaľ však
neúspešným úsilím sekulárnych humanistov
získať uznanie štátom a rovnaké postavenie
v spoločnosti, aké požívajú cirkvi a náboženské spoločnosti. Veríme, že sa nám týmito
príspevkami podarilo priniesť aj iný pohľad
na túto pálčivú problematiku a že toto
číslo bude pre Vás zaujímavým a poučným
čítaním.
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