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Editoriál
Tak, a máme za sebou 

predčasné voľby. Ich 

výsledky niektorých 

potešili, u niektorých 

vyvolali rozpačitý 

výraz na tvári, ďalších 

zas úplne sklamali. Koniec koncov, ako pri 

každých voľbách. S voľbami odletel z vlády 

aj bocian Kristián. Už sa mu asi odnechcelo 

živiť slovenských občanov témami, ktoré lovil 

v katolíckom rybníku. Niektorí by povedali, 

ako dobre. Namiesto neho nám však vo vláde 

pribudol iný tvor. Ten, ktorý sa netají obdivom 

k „vodcovi“ niekdajšieho klérofašistického 

štátu a ktorému slová ako tolerancia 

a nediskriminácia nehovoria nič. Niektorí by 

však tým s obavami pokojne povedali, že veď 

tam bude mať veľkého brata, ktorý už dozrie 

na to, aby sa ľudské práva dodržiavali vždy 

a všade. A tí z „nevereckých“ kruhov by zas 

s nádejou v hlase dodali, že hádam aj práva 

tých bez náboženského vierovyznania. Novej 

vláde však budú určite adresovať otázku, či sa 

konečne zvráti doterajší trend klerikalizácie 

Slovenska a, naopak, nastúpi sa cesta odluky 

cirkvi od štátu, ako to predstavitelia najväčšej 

vládnej strany kedysi sľubovali. Na odpoveď 

budeme s napätím čakať všetci.  

Judita Takáčová
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