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EDITORIÁL

Dovoľte, aby som sa predstavil. Som teoretickľte, aby som sa predstavil. Som teoretickľ ý te, aby som sa predstavil. Som teoretický te, aby som sa predstavil. Som teoretick jadrový jadrový jadrov fyzik, pra-
cujem na Slovenskej akadécujem na Slovenskej akadécujem na Slovenskej akad mii vied viac ako 40 rokov, do výmii vied viac ako 40 rokov, do výmii vied viac ako 40 rokov, do v boru 
ÚSKI som bol zvolenÚSKI som bol zvolenÚ ý SKI som bol zvolený SKI som bol zvolen pred rokom a jedna z úloh, ktorá loh, ktorá loh, ktor mi pripad-
la, bolo vedenie časopisu Radosčasopisu Radosč ť a nádej (RAN), ktorýdej (RAN), ktorýdej (RAN), ktor  som prevzal 
po prof. Tiňovi na jeseň minuléminuléminul ho roka. Som mu veľmi zaviazanľmi zaviazanľ ý mi zaviazaný mi zaviazan
za práza práza pr cu, ktorú pre RAN ako šéfredaktor urobil a stšéfredaktor urobil a stšé áfredaktor urobil a stáfredaktor urobil a st le robí, za jeho í, za jeho í
cenné rady o fungovaní nášho časopisu a včasopisu a vč ôbec za uvedenie do jeho 
problematiky. J. Tiňo ostáo ostáo ost va aj naďalej ďalej ď členom Redakčlenom Redakč čnej rady čnej rady č – bez 
neho by zmeny vo vedení časopisu boli oveí časopisu boli oveí č ľa zloľa zloľ žitejšitejšitej ie. Aj tak toto 
číslo vydčíslo vydčí áslo vydáslo vyd vame so 4-mesačnčnč ýnýn m oneskorením, ale verím, ale verí íme, íme, í že uže už ž e už e u nasle-
dujúce vyjde riadne v lete tohto roku.

Toto číslo RAN do značíslo RAN do značí čnej miery korečnej miery koreč šnej miery korešnej miery kore ponduje s cyklom prednšponduje s cyklom prednš á-
šok o najvýok o najvýok o najv znamnejýznamnejý šíznamnejšíznamnej ch cirkevnších cirkevnší ých cirkevných cirkevn ch mysliteľoch stredoveku, ktorľoch stredoveku, ktorľ é och stredoveku, ktoré och stredoveku, ktor
odzneli na jeseň v bratislavskom centre Quo Vadis a sú doplnené 
niekoľkľkľ ýkýk mi prednáškami prednesenýkami prednesenýkami prednesen mi v rámi v rámi v r mci stretnutímci stretnutímci stretnut  Rady pre í Rady pre í
vedu, vzdelanie a kultúvedu, vzdelanie a kultúvedu, vzdelanie a kult ru Konferencie biskupov Slovenska. Aktua-
lity sú venované nový nový nov m laureátom ceny Fides et Ratio a udeleniu 
čestnčestnč ého členstva FKI (Fčlenstva FKI (Fč ólenstva FKI (Fólenstva FKI (F ra kresťanskťanskť ýanskýansk ch inštitútitútit cií) in memoriam í) in memoriam í
býbýb valévaléval mu predsedovi ÚSKI prof. A. Hajdukovi. Fides et Ratio, prestÚSKI prof. A. Hajdukovi. Fides et Ratio, prestÚ íž-SKI prof. A. Hajdukovi. Fides et Ratio, prestíž-SKI prof. A. Hajdukovi. Fides et Ratio, prest
nu cenu Konferencie biskupov Slovenska, udeľovanľovanľ ú pri príleíleí žležle itosti 
vývýv ročia vydania rovnomennej pápeápeá žpežpe skej encykliky, zžskej encykliky, zž ískali v r. 2011 ískali v r. 2011 í
za celoživotnú práprápr cu dvaja naši členovia, členovia, č čestnčestnč ý estný estn predseda ÚSKI a do-ÚSKI a do-Ú
nedánedáned vna šéfredaktor RAN-u prof. J. Tišéfredaktor RAN-u prof. J. Tišé ňo, a člen načlen nač šej redakčnej rady čnej rady č
prof. J. Letz. Úprimne im k tomu gratulujeme a verÚprimne im k tomu gratulujeme a verÚ íme, íme, í že ich nže ich nž ázo-
ry a postoje nám mnohokrám mnohokrám mnohokr t pomôžu pri rozhodovaní sa a že nže nž ám 
obaja ešobaja ešobaja e te dlho budú pomáhať svojimi radami a skúsenosťami.ťami.ť

Ďalšalšal ie číslo RAN-u bude naviazančíslo RAN-u bude naviazančí é na jarný na jarný na jarn prednáškový kový kov cyklus 
v Quo Vadis a bude venované predovšpredovšpredov etkýetkýetk m kresťanskťanskť ýanskýansk m prírodo-írodo-í
vedcom 18. až začiatku 20. storočia. Pri koncipovaní tohto cyklu sme 
sa snažili poukázať na rozvoj vzdelanosti na Slovensku, a tak cyk-
lus symbolicky začínal prehčínal prehčí ľadom o vľadom o vľ ýadom o výadom o v znamnýznamný ýznamnýznamn ch vedcoch-jezui toch 
na univerzitána univerzitána univerzit ch v Trnave a Košiciach, a bude končiť prednť prednť áškou 
o M. R. Štefátefátef nikovi, ktorénikovi, ktorénikovi, ktor ho nám ukáže predováže predováž še predovše predov etkýetkýetk m ako kresťan-ťan-ť
ského vedca a filozofa.
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