
4 Úvodník 

Vážení a milí zájemci a kolegové, 

Je to již několik měsíců, co se nám společným úsilím podařilo vydat zkušební 
nulté číslo našeho studentského religionistického časopisu. Těm z Vás, kteří měli 
možnost si ho přečíst, zřejmě neunikly určité nedostatky, které se při jeho zpracování 
vloudily i do jeho konečné podoby. V tomto čísle jsme se proto pokusili mnohé z toho, 
co se nám nelíbilo, odstranit. Jsme si vědomi, že lze ještě mnohé změnit k lepšímu, 
proto budeme rádi, když nám své připomínky a náměty zašlete. Do budoucna si kla
deme za cíl dále rozšířit obsah časopisu a navázat intenzivnější spolupráci s univer
zitami v České a Slovenské republice. 

Tímto Vás tedy vyzýváme, abyste nám zasílali Vaše příspěvky, nejen v podobě 
Vašich studentských prací, ale i různých recenzí, zpráv z konferencí, kterých jste se 
zúčastnili či rozhovorů se zajímavými osobnostmi, a to jak s těmi, kteří se nějakým 
způsobem zabývají studiem náboženství, tak i významnými náboženskými předsta
viteli. Tyto Vaše příspěvky pak zasílejte na náš email: sacra@email.cz  
či naši trvalou adresu: Ustav religionistiky FF Masarykovy univerzity, Arna No
váka 1, 660 88 Brno (nezapomeňte připsat redakce Sacra). 

Chtěli bychom rovněž upozornit na projekt, který vypracovávají naši studentští 
kolegové z pardubické Katedry religionistiky. Na jeho konci by mělo stát spuštění 
webových stránek, které by se primárně zaměřovaly na souborné zpracování všech 
církví a náboženských společností působících v ČR včetně jejich historie a stručné 
charakteristiky, ale také na vytvoření přehledného seznamu nejrůznějších vědeckých 
a náboženských tiskovin. Mohlo by se tak naším společným úsilím vytvořit hnutí 
studentů spojených jednotným zájmem, kteří budou mít vlastní tiskový orgán, kde 
by zveřejňovali své názory a úspěšné práce a zároveň budou obsluhovat i své webové 
stránky, jež by podávaly podrobný obraz o náboženských hnutích a skupinách půso
bících v České i Slovenské republice. Úspěch tohoto projektu však záleží také na Vaší 
spolupráci! 

Za redakční radu Oldřich Vondruška 
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