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Milí čitatelia 
a čitateľky,

obrady sú súčasťou 

života takpovediac 

každého z nás. Od 

narodenia cez sobáš 

až po smrť. Sú to všet-

ko akési míľniky, ktoré menia smerovanie 

našej životnej cesty, a preto majú pre nás 

osobitný význam. O radosť, ale aj smútok 

pri týchto udalostiach sa chceme podeliť 

so svojimi blízkymi – najbližšou rodinou, 

priateľmi či kolegami. Bez ďalšieho sub-

jektu – štátu alebo cirkvi – to však nejde. 

Dobrovoľne (až na niektoré prípady) si 

vyberáme medzi občianskym a cirkevným 

obradom. Počet tých občianskych začína 

na Slovensku po rokoch opäť narastať. Aké 

sú s nimi skúsenosti? A s akými problé-

mami pri ich usporadúvaní sa stretávajú 

Zbory pre občianske záležitosti, ktoré tieto 

obrady vykonávajú? Budeme mať možnosť 

uskutočňovať aj humanistické obrady, ako 

je to napríklad v Nórsku? Na tieto otázky 

prináša odpovede časopis Prometheus, 

ktorý práve držíte v rukách.

Prajem Vám príjemné prežitie letných 

dovoleniek na pláži, pri jazere, v horách 

alebo doma v záhradke a dostatok oddychu 

na načerpanie nových síl do ďalšej práce.

Judita Takáčová
šéfredaktorka
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