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Časopis pre občiansku spoločnosť a humanizmus

Humanizmus
 a bioetika

O vede 
a poznaní

Ezoterický 
biznis a viera

Ochrana ateistov
– záujem politikov

P. Macsovszky: Viem, že Boh existuje, ale 
z katolicizmu mám pocit ohrozenia
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V posledných 
mesiacoch sme 
na slovenskej politic-
kej scéne svedkami 
nezvyčajného úkazu. 
Po dlhých rokoch 

tabuizovania  a hrania sa na to, kto je 
väčší katolík, sa akoby vrece roztrhlo 
s návrhmi na odluku cirkvi od štátu, 
a čo viac, dokonca na zabezpečenie 
rovnoprávneho postavenia nekonfesij-
ných občanov. Nečudo. Veď voľby sú 
vzdialené už len o niečo viac ako rok. 
Jedineže by sa neprekonateľné rozpory 
medzi čoraz sekulárnejšími liberálmi 
a morálku strážiacimi kresťanskými 
demokratmi dostali do takých rozmerov, 
že občan – volič by bol nútený upraviť si 
svoj kalendár občianskych povinností 
a pobrať sa k volebným urnám o čosi 
skôr. A tak témy, ktoré doteraz pripomí-
nali len skúšobne vypúšťané balóniky, sa 
stávajú integrálnou súčasťou politickej 
agendy jednotlivých strán. Žeby naraz 
uvedomenie si, že Slovensko nie je až ta-
ké katolícke, akoby ho poniektorí chceli 
vidieť? Že neveriaci tvoria celkom veľkú 
a dobre osloviteľnú menšinu? V každom 
prípade nie je na škodu veci, že sa ľady 
v doteraz zamrznutých, stojatých vodách 
konečne pohli. Zostáva len dúfať, že ich 
letné horúčavy a predvolebné teplo úplne 
roztopia a dosiaľ zabúdaná menšina si 
bude užívať more úprimne myslených 
a premyslených riešení.

Judita Takáčová
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3 Ateisti na Slovensku
Ochrana ateistov 

- záujem politikov • Pre boj proti 
ateistom za mreže • Zákon pre 
bezkonfesijných občanov

6 Zaujímavosti zo sveta
Svetový deň humanistov • Liberálne 

kroky španielskej vlády • Hanksa 
nepustia do Westministerskej 
katedrály • Boj o umelé oplod-
nenie vyhrala katolícka cirkev • 
Tresty pre zahalené ženy? 

7 Zmluva 
o výhradách 

svedomia už aj na pôde 
Európskeho parlamentu 
O vatikánskej zmluve rokujú už aj euro-
poslanci

8 Viem, že Boh existuje, ale 
z katolicizmu mám obavy 

a pocit ohrozenia
Zhovárali sme sa so spisova-
teľom a publicistom Petrom 
Macsovszkym

10 Štát a cirkev v Nemecku
Prvý zo série článkov o úprave vzťahu 

štátu a cirkvi v zahraničí

11 Nemeckí 
humanisti

O vzniku a pôsobení Nemeckého 
humanistického zväzu

12 Nomen omen – Pontifikát 
Benedikta XV. 

Aký bol predchodca nového pápeža? V akom 
období pôsobil?

13 Habemus papam
Aké bude ďalšie smerova-

nie cirkvi za pápeža Benedikta XVI.?

14 Obžaloba 
náboženstva

O vede a poznaní. Ďalšia časť 
z pripravovaného slovenského 
prekladu knihy Chestera Dolana

16 Ezoterický biznis 
a viera

O absurdnostiach ľudových 
liečiteľov

18 Humanizmus je 
môj domov

Príbeh bangladéšskej aktivistky 
za ľudské práva Taslimy Nasre-
enovej

19 Humanizmus 
a bioetika

Humanistický pohľad na ochranu 
ľudského embrya

20 Humanistický manifest 
2000

Prvá časť slovenského prekladu tohto 
významného humanistického dokumentu

22 Prečo konať morálne? 
Dilema pre ateistov?

Čo je zdrojom a podstatou morálnej povin-
nosti?

23 Náboženstvá sveta: 
Budhizmus

O počiatkoch budhizmu, o osvie-
tení i o budhistických sviatkoch

26 Arogantné pohŕdanie 
prírodou pre peniaze

Pozitívny vzťah k životnému 
prostrediu je jeden z najvýznam-
nejších pilierov humanizmu

27 Výhrada svedomia 
a občianske obrady

Majú občianske obrady svoje nezastupiteľné 
miesto aj dnes?

28 AIDS, chudoba a vojny
Ďalšia časť reportáže 

o práci humanitárnej organizá-
cie v Nigérii

30 Sociálne encykliky 
o vlastníctve a slovenskí 

klérofašisti
O potieraní sociálnych encyklík 
a brutálnom vyvlastňovaní židov

31 Storočie Voltaira – storočie 
svetiel

O osvietenstve a o boji svetla 
s tmou predsudkov

32 Zaujímavosti 
z dejín i zo súčasnosti

Ježiš ako prvý exorcista • 
O pápežke Jane • Američania, 
ateizmus a humanizmus 
na internete

34 Staré známe zlaté časy
Recenzia knihy Věry 

Noskovej Bereme co je

35 Knižné novinky

36 Slovník ateistu 
Desatoro dokonalého 

človeka – humanistu • Vyberáme 
z Vašich listov

38 Zábava
Vtipy, krížovka

39 O Prometheovi
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