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Rodina a rodina

Rodina - fenomén
známy v rôznych
podobách od počiatku ľudstva. Kritizovaný
i velebený. Zatracovaný i podporovaný.
Znevažovaný i vážený. Zaznávaný i uznávaný.
Názory na rodinu, jej podstatu, funkciu a význam
sa rôznili práve tak, ako sa menili názory človeka
na seba a celý kozmos. Poznáme množstvo
rôznych deﬁnícií toho, čo je to rodina, avšak žiadna
deﬁnícia rodinu nevytvorí. A na dôvažok to, čo
existuje ako rodina v právnom zmysle slova, ešte
nemusí byť rodina v tom správnom zmysle slova.
Dostáva sa Vám do rúk prvé číslo časopisu
RODINA A SPOLOČNOSŤ vydávaného
Federáciou rodín za svetový mier na
Slovensku. Cieľom tohto časopisu nie je iba
pasívne informovať o Federácii rodín a jej aktivitách, ale aj aktívne prispievať k upevňovaniu
povedomia o nevyhnutnosti rodiny pre

naplnenie účelu života každého človeka a vytvorenie
spoločnosti ako jednej veľkej, dobre fungujúcej
rodiny. Toto sa však dá dosiahnuť jedine spoločným
úsilím každého z nás na rodinnej úrovni, pretože
to, čo sa „zaseje v rodine, sa žne v spoločnosti“.
Nie je žiadnym tajomstvom, že Federácia rodín
vidí podstatu rodiny v aktívnej prítomnosti Rodiča
ľudstva - Boha - v rodine. Pravá rodina je založená na
Bohom požehnanom manželskom zväzku jedného
muža a jednej ženy na večnosť, pričom Boh je centrom takéhoto manželstva a rodiny na ňom založenej.
Federácia rodín sa usiluje o obnovenie tohto
ideálu rodiny, avšak založiť a vytvoriť pravú rodinu
a následné pravú spoločnosť nie je jednoduché.
Je to uvedomelý proces žitia vo všetkých existujúcich vzťahoch, ktorý si vyžaduje celého človeka.
Želám si, aby i tento časopis prispel
k vytváraniu pravých rodín, a aby to, čo
existuje ako rodina v právnom zmysle slova,
bola rodina aj v tom správnom zmysle slova.
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Vznik Federácie rodín vo svete ako občania svojich krajín a sveta. Minulosť, ciami pôsobiacimi v oblasti rodiny a spoločnosti.
prítomnosť a budúcnosť sa stretávajú v rodine s Poriada aktivity, ktoré zahŕňajú všetkých
a na Slovensku
Federácia rodín za svetový mier (FFWP) bola
založená
na
prelome
júla a augusta 1996 vo
Washingtone D.C. Pôsobí
takmer
v
každej
krajine.
Na
Slovensku
bola
založená
13.
decembra
1996
v
Bratislave.
Federácia rodín verí, že základom pre
blaho spoločnosti je postaviť do jej čela
morálne hodnoty prameniace z rodiny.
Zdravé rodiny sú základom pre zdravú
spoločnosť, pretože hodnoty a princípy, ktoré
zabezpečujú mier vo svetovom spoločenstve, sú
priamym rozšírením hodnôt a princípov, ktoré
vytvárajú mier a pokoj v jednotlivých rodinách.
Rodina je školou lásky. V nej sa učíme rozdielnym druhom lásky ako deti, súrodenci,
manželia, a ako rodičia. To, ako zvládneme
tieto druhy vzťahov vo svojej rodine rozhodne
o tom, ako budeme
schopní pristupovať
k ľuďom v globálnej
rodine a ako si naplníme svoje úlohy

tým, ako sa tradície a ideály, na ktorých je rodina
postavená, prenášajú z generácie na generáciu.

ľudí dobrej vôle bez ohľadu na národnosť,
rasu, vierovyznanie a politické presvedčenie.

Ideálna rodina založí tradíciu pravej lásky, to
jest lásky, ktorá je nesebecká a nemenná. Cez
takúto lásku môžu ľudia spoznať podstatu Boha.
Podporovanie rozvoja takýchto rodín je
centrálnou úlohou Federácie rodín, ktorá
zdôrazňuje zodpovednosť rodičov starať sa
a milovať svoje deti, a viesť ich k najvyšším
morálnym, fyzickým a intelektuálnym
štandardom, zatiaľ čo zodpovednosťou
detí je milovať a vážiť si svojich rodičov.

Tieto aktivity zahŕňajú:
- Stretnutia vedcov, aktivistov a odborníkov,
ktorých snahou je pozdvihnúť a prehĺbiť pochopenie rodiny, manželstva a ich vzťahu
s rozvojom jednotlivca a spoločnosti.

Zodpovednosťou manžela a manželky
je uchovať čistotu v manželskej láske
povýšením ideálu
manželskej vernosti. Spoločnosť vytvorená z rodín, ktoré
nasledujú takýto štandard, má schopnosť
prekonať rôzne spoločenské problémy.
Federácia rodín je globálna organizácia,
ktorá
je
politicky
nestranná.
Z náboženskej perspektívy je ekumenickou
a potvrdzuje, že duchovná stránka ľudskej
bytosti hrá základnú úlohu v tých hodnotách,
ktoré vytvárajú a udržiavajú pevné rodiny.
Federácia rodín spolupracuje s inými organizá-
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- Podporovanie výchovných programov a
poradenstva manželstvám a mladým ľuďom
s kladením dôrazu na rodinu a rodičovskú
zodpovednosť a jej vplyv na spoločnosť.
- Podporovanie výchovných
seminárov
o prevencii proti sexuálne prenosným
chorobám prostredníctvom zamerania sa
na hodnoty, ktoré zabezpečujú morálne
životné návyky, ako je sexuálna abstinencia
pred manželstvom a vernosť v manželstve.
- Sponzorovanie
kultúrnych
programov, projektov rodinnej pomoci
a iných aktivít zameraných na prekonanie bariér medzi rôznymi národnosťami,
rasami,
náboženstvami
a
kultúrami.
- Vydávanie literatúry, vrátane novín
a časopisov, a rozširovanie informácií
prostredníctvom televízie a iných dostupných médií.
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Vyhlásenie zhromaždenia
Federácie rodín za svetový mier
My, terajšie a bývalé hlavy štátov a vlád,
premiéri, predstavitelia monarchií, vrcholní
predstavitelia z celého sveta, veľvyslanci
a delegáti Inauguračného zhromaždenia
Federácie rodín za svetový mier, ktorí sme
sa zišli vo Washingtone, potvrdzujeme
svoju jednotu a odhodlanie ochraňovať,
strážiť, oživovať a živiť naše rodiny
v záujme vytvorenia novej nádeje a budúcnosti
pre naše spoločenstvá, národy a celý svet.
Na prahu nového tisícročia ľudstvo
prechádza obdobím historickej premeny. Avšak pri konfrontácii s bolestnou
skutočnosťou, ktorú vytvárajú problémy,
ktorým čelí naša spoločnosť, si uvedomujeme potrebu zamerať sa na posilnenie rodín, od ktorých závisí prosperita
našej spoločnosti ako celku i istota, že
naše národy budú pripravené na výzvy
i príležitosti, ktoré nám prinesie 21. storočie.
Potvrdzujeme preto:
1) že našou konečnou zodpovednosťou
je budovať svetový mier; globálny mier
však má svoj počiatok v rodine. Harmónia,
mier a šťastie v rodine začínajú vzťahom

Stanovy Federácie rodín
Na prahu nového tisícročia ľudstvo prechádza obdobím historickej premeny. Avšak pri konfrontácii
s bolestnou skutočnosťou, ktorú vytvárajú problémy, ktorým čelí naša spoločnosť, si uvedomujeme potrebu zamerať sa na posilnenie rodín,
od ktorých závisí prosperita našej spoločnosti
ako celku i istota, že náš národ bude pripravený
na výzvy i príležitosti, ktoré nám prinesie 21.
storočie.
Pre posilnenie a podporenie všetkých
iniciatív sledujúcich vytváranie a rozvoj dobrých
a zdravých rodín zakladáme Federáciu rodín za
svetový mier.
Článok 1
Základné ustanovenia
1. Názov združenia je Federácia rodín za svetový
mier v slovenskom jazyku, Family Federation
for World Peace v anglickom jazyku. Oﬁciálna
skratka názvu je FFWP.
2. Sídlom združenia je Bratislava.
Článok 2
Cieľ a činnosť
1. FFWP je dobrovoľná nevládna organizácia združujúca ľudí bez rozdielu politického
presvedčenia, náboženského vyznania, rasy či
národnosti. Jej cieľom je posilnenie rodiny ako
morálneho centra spoločnosti, pretože prosperita
spoločnosti je na nej závislá.
2. Pre dosiahnutie tohto cieľa bude najmä:
a) spolupracovať s odborníkmi so zámerom
rozvíjať a prehĺbiť poznanie a pochopenie

k Stvoriteľovi, ktorý je vzťahom detí
k Rodičovi. Svetový mier je preto možné
dosiahnuť obnovením vzťahu medzi každou
rodinou a Stvoriteľom,

pravé manželstvo a ideálny rodinný život
je už od útleho detstva potrebné vyučovať
o ideáloch pravej lásky a rodičovského
srdca,

2) že manželstvo medzi mužom a ženou
má byť svätou a posvätnou inštitúciou, má
byť vytvorené na základe čistoty, vernosti
a nezištnosti, upriamené na pravú lásku
Stvoriteľa. Najväčšia deštrukcia rodín, a tým
aj spoločnosti, sa objavuje vtedy, keď sa
tieto princípy porušujú,

6) že my sami, ako vrcholní predstavitelia,
budeme po návrate do svojich krajín plne
podporovať a povzbudzovať výchovu
k pravým rodinným hodnotám vo vlastnej
spoločnosti i na celom svete ako nevyhnutný základ pre dosiahnutie skutočného
a trvalého mieru vo svete,

3) že vzťahy medzi všetkými ľuďmi majú
byť vzťahmi medzi bratmi a sestrami,
ktorých centrom je Stvoriteľ - neviditeľný
rodič. Medziľudské vzťahy sa budú rozvíjať
prirodzene a harmonicky, bez priestoru pre
nepriateľstvo, ak budú rodiny navzájom
pevne spojené,

7)
že
my,
účastníci
svetového
Inauguračného zhromaždenia Federácie
rodín za svetový mier, chceme tiež vyjadriť
reverendovi Son Mjong Munovi a jeho
manželke, zakladateľom tejto historickej
a významnej organizácie, svoju úprimnú
vďaku za ich inšpiráciu a veľkorysú podporu pri uskutočnení tohto významného
zhromaždenia. Plne ich podporujeme a
povzbudzujeme v úsilí nasledovať ich
ideály a víziu pri vytvorení globálnej organizácie pre rozvoj rodiny a tým aj rozvoj
celého ľudstva v 21. storočí.

4) že bezpodmienečná, nezištná, pravá
láska je cestou ako praktizovať jednotu
a harmóniu v rodine, spoločenstve, národe
a vo svete. Zdanlivo neriešiteľné problémy, ktoré dnes trápia svet, sa môžu touto
cestou vyriešiť,
5) že je najvyššou nutnosťou učiť mládež
o ideále pravej rodiny, pretože deti dneška
budú rodičmi zajtrajška. V príprave na

30. júl - 1. august 1996
Washington, D.C.

rodiny, manželstva a ich vzťahu a prínosu
pre rozvoj jednotlivca a spoločnosti,
b) organizovať a podporovať výchovné programy
a poradenstvo pre mládež a manželské páry so
zameraním na význam rodiny, rodičovskej
zodpovednosti a ich dopadu na spoločnosť,
c) podporovať výchovné semináre o prevencii
pohlavných ochorení s dôrazom na hodnoty
povzbudzujúce k morálnemu životu, sexuál
nej abstinencii pred manželstvom a vernosti
v manželstve,
d) organizovať a podporovať kultúrne programy,
projekty spolupráce a pomoci medzi rodinami,
e) spolupracovať s organizáciami podobného
zamerania s cieľom dosiahnuť zmierenie
a spoluprácu medzi rôznymi národmi,
rasami a kultúrami,
f) vydávať a propagovať literatúru a rôzne iné
materiály podporujúce ciele združenia.

b) vylúčením - členstvo zaniká dňom rozhodnutia
predsedníctva o vylúčení,
c) úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,
d) zánikom federácie.

Článok 3
Členstvo
1. Členom federácie sa môžu stať fyzické osoby
staršie než 18 rokov, ktoré sú štátnymi príslušníkmi
Slovenskej republiky, alebo právnické osoby, ktoré
súhlasia so stanovami a cieľom federácie. Členom
sa môže stať aj cudzí štátny príslušník, ktorý
súhlasí so stanovami a cieľom federácie.
2.O prijatí za člena federácie rozhoduje na
základe písomnej prihlášky predsedníctvo
federácie.

Článok 4
Práva a povinnosti členov
1. Člen má právo najmä:
a) podieľať sa na činnosti federácie,
b) voliť a byť volený do orgánov federácie,
c) obracať sa na orgány federácie s podnetmi
a sťažnosťami,
d) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov
federácie,
e) zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov
federácie.
2. Člen má povinnosť najmä:
a) dodržiavať stanovy federácie,
b) plniť uznesenia orgánov federácie,
c) aktívne sa podieľať na činnosti federácie,
d) platiť členské príspevky.
Článok 5
Orgány federácie
1. Orgánmi federácie sú:
a) valné zhromaždenie,
b) predsedníctvo,
c) kontrolná komisia.

3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.
4. Členstvo zaniká:
a) vystúpením - členstvo zaniká dňom doručenia
písomného oznámenia člena o vystúpení
z federácie predsedníctvu,
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Úplné znenie spoločne s prihláškou za člena
sa nachádza na stránke FFWP http://www.federaciarodin.sk.
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Zakladatelia Federácie rodín
Federácia rodín bola založená z
iniciatívy reverenda Son Mjong Muna
a jeho manželky Hak Ča Han Munovej. Reverend Mun sa narodil
v roku 1920 v malej dedine na
území dnešnej Severnej Kórey.
Keď sa na Veľkú noc ako 15-ročný
chlapec modlil na kopci neďaleko ich
domu, zjavil sa mu Ježiš. Hovoril mu
o svojom živote, misii a požiadal ho,
aby pokračoval v práci na ukončení
Božieho a ľudského utrpenia a vytvorení
nebeského kráľovstva.
V nasledujúcich rokoch sa Son Mjong
Mun tvrdo pripravoval na svoju
verejnú misiu, ktorú začal v roku 1945
po skončení druhej svetovej vojny.
Potom, čo kresťanskí predstavitelia
odmietli jeho učenie, odišiel na sever
Kórey, ktorá začínala byť pod vplyvom
komunizmu.
Po trojročnej činnosti ho komunistický režim odsúdil za “narušovanie
spoločenského poriadku” na 5 rokov
nútených prác do tábora Hung-Nam.
V takýchto pracovných táboroch väzni

Hľadanie pôvodu univerza

(Rev. Son Mjong Mun prejav z inaugurácie FFWP)
Vzácni hostia, dámy a páni!

Po skončení studenej vojny sa po celom
svete rýchlo rozšírila nová nádej pre mier
a spravodlivosť. Poprední predstavitelia, ktorí si nedokážu, prípadne nechcú
uvedomiť nové medzinárodné skutočnosti,
sa strácajú v prílive zmien. Verím, že v dobe,
keď stojíme na prahu nového tisícročia, by
sme mali prehodnotiť svoje tradičné spôsoby myslenia a smelo sa chopiť nových
príležitostí, ktoré táto doba poskytuje.
Je preto pre mňa cťou sa s Vami podeliť
o svoj celoživotný postoj zástancu svetového mieru a pravých rodinných hodnôt.
V našom svete existujú dva druhy ľudí:
muži a ženy. Môžu si títo dvaja vymeniť
pozície? Je to, že ste sa narodili ako muž
alebo žena, výsledkom Vášho osobného
želania? Pohlavie, ktoré je nám dané, je absolútne a nie je vecou voľby. Neuvažovali
sme o tom, ani sme po tom netúžili. Bez
toho, aby sme poznali príčinu, výsledok
alebo proces narodenia, sme sa jednoducho
narodili takí, akí sme.

zvyčajne zomierali už po niekoľkých
mesiacoch. V októbri 1950 počas
Kórejskej vojny bol tábor oslobodený
vojskami OSN a Son Mjong Mun odišiel
na juh do mesta Pusan. Tu si spolu
s učeníkom Won Pil Kimom postavil
z kamenia a kartónov jednoduchú
chatrč a pokračoval vo svojej misii.
V roku 1954
založil
“Asociáciu
Ducha
Svätého pre zjednotenie svetového
kresťanstva”,
ktorá sa stala známa ako “Cirkev
zjednotenia”.
Jeho
činnosť
vyvolávala
na
jednej
strane
podporu a spoluprácu, na druhej
strane prenasledovanie a opozíciu.
V roku 1960 sa oženil s Hak Ča Han,
ktorá ho neúnavne podporuje v jeho
misii.

niu členov hnutia a silnej opozícii,
pokračoval Rev. Son Mjong Mun vo svojej misii a zasvätil svoj život vytvoreniu
mieru vo svete.
Za týmto účelom inicioval založenie
mnohých organizácií a nadácií, novín
a časopisov, niekoľko základných
a
stredných
škôl,
univerzít, umeleckých súborov,
a
iných
projektov.
Náboženská
skupina
pozostávajúca
z niekoľkých
ľudí sa rozrástla na celosvetové hnutie pôsobiace
vo všetkých oblastiach spoločenského
života usilujúce o ich obrodu v súlade
s Božím ideálom fungovania ľudskej
rodiny a spoločnosti.

šesťnásobnému uväzneniu,
obvineniam, prenasledova-

Dopĺňaný životopis sa nachádza na
stránke:
FFWP- http://www.federaciarodin.sk.

Preto nemôžeme poprieť, že nezávisle od
toho, aký je ten či onen človek veľký, on
alebo ona nie sú bytím príčinným, ale výsledným. Preto musí existovať prvotné bytie príčina. Čo je týmto bytím - príčinou? Je to
muž? Je to žena? Toto bytie prvej príčiny
môžeme nazývať Boh, prípadne mu môžeme
dať iné meno, ale takéto bytie musí existovať.
Dnes sa tu zišli sami významní ľudia z celého
sveta. Môžete si položiť otázku: “Kde je Boh?
Ukážte mi ho, a ja v neho potom uverím.”
Chcem Vás však varovať, aby ste nepopierali existenciu tohto príčinného bytia.

a mínus na vyššej úrovni môže existovať
a vyvíjať sa, iba ak pohltí plus a mínus
na nižšej úrovni. Prečo je to tak? Je to preto, lebo existujúci svet je zodpovedný za
zdokonalenie ľudí, ktorí sú pánmi celého
stvorenstva.

Napriek
rôznym

Téma dnešného príhovoru je “Hľadanie
pôvodu univerza”. Keď vo svojom hľadaní
príčiny sveta ideme hlbšie a hlbšie, nakoniec
prídeme k Bohu. Zistíme, že Boh má dvojakú povahu - mužskú a ženskú.
Ako vznikol svet? Odložme na okamih svoju
diskusiu o Bohu a zaoberajme sa ľudstvom.
Je zrejmé, že ľudstvo pozostáva z mužov
a žien, respektíve subjektu a objektu. Vo
svete minerálov sú molekuly tvorené
aniónmi a katiónmi. Rastliny sa množia cez
tyčinky a piestiky. Zvieratá žijú ako samce
a samice, človek ako muž a žena. Ak skúmame stvorenie, či už na úrovni ríše minerálov, rastlín alebo zvierat, zisťujeme, že plus
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Vo svete minerálov existujú plus a mínus
(to je subjekt a objekt) na základe svojej
jednoty v centre s ideálom lásky. To isté
platí pre rastlinnú ríšu, kde tyčinka a piestik, respektíve subjekt a objekt, existujú na
základe svojej jednoty upriamenej na lásku.
Súčasná lekárska veda dokonca preukázala,
že aj baktérie existujú ako plus a mínus.
Ako sa môže zjednotiť subjekt a objekt
alebo plus a mínus? Bozkávaním? Láska
nie je pojem. Láska je reálna skutočnosť.
Čo umožňuje láske, aby mohla vzniknúť?
Prezident Ford a prezident Bush, ktorí sa
zúčastnili na celosvetovej inauguračnej konferencii Federácie rodín za svetový mier,
a rovnako aj vy, vzácni hostia, ste známi. Je
tu však niečo, čo neviete. Neviete, čo robí
muža mužom a ženu ženou. Odpoveď znie
- pohlavné orgány.
Úplné znenie sa nachádza na stránke
FFWP: http://www.federaciarodin.sk.
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Rodina národov žijúcich v mieri môže vzniknúť jedine z národov rodín žijúcich v mieri. - Rev. Son Mjong Mun

Vy sa pýtate, my odpovedáme

?

Aký je rozdiel medzi Federáciou
rodín a Cirkvou zjednotenia?

Stručne povedané, rozdiel je ako
medzi občianskym združením
a cirkvou. FFWP je necirkevná organizácia, ktorá združuje ľudí rôzneho vierovyznania,
ale aj ľudí bez špeciﬁckého vierovyznania. To znamená, že členmi FFWP sú aj ľudia hlásiaci sa k Cirkvi
zjednotenia. To, čo vo všeobecnosti spája členov
FFWP, je vedomie existencie Boha - Rodiča ľudstva.
Na základe tejto skutočnosti sa snažia o odstránenie
bariér existujúcich medzi ľuďmi, či už náboženských,
rasových, národnostných, atď., za účelom vytvorenia celosvetovej rodiny ľudí žijúcich vo vzájomnej
harmónii.
Federácia rodín nespochybňuje význam náboženstiev
a cirkví, avšak nevníma ich ako cieľ existencie
ľudstva, ale ako prostriedok na obnovenie strateného
vzťahu medzi ľudstvom a Bohom. Po obnovení
tohto vzťahu je úloha náboženstiev a cirkví naplnená
a existencia a rozvoj spoločnosti potom stojí na obnovenom vzťahu medzi ľudstvom a Bohom. V takomto
obnovenom vzťahu je otázka viery v Boha bezpredmetná, pretože Jeho existencia je práve tak zrejmá,
ako existencia našich biologických rodičov. Federácia
rodín spolupracuje a pomáha cirkvám v napĺňaní ich
poslania, avšak to ju nerobí cirkvou.

Udalosti

FFWP na Slovensku

Začiatkom augusta 2005 sa
v Kórei uskutočnil ďalší Svetový festival kultúry a športu
(WCSF), ktorého súčasťou
bola 6. fáza požehnania
manželstva 400 miliónov párov. Za účasti
predstaviteľov náboženských a spoločenských
organizácií, vedcov, politikov, umelcov,
športovcov a novinárov sa tieto festivaly
uskutočňujú od roku 1992. Boli iniciované reverendom Son Mjong Munom s manželkou
po olympijských hrách v roku 1988 v Soule.

Prezident: Ing. Igor Koromház,
prezident@federaciarodin.sk

Tým, že hlavnou myšlienkou festivalu je ideál
vytvorenia zdravej spoločnosti založenej na
zdravých rodinách, je prirodzené, že srdcom
festivalu býva obrad požehnania manželstva,
ktorý je oslavou čistej manželskej lásky a rodinného života. Počas tohto obradu snúbenecké
a manželské páry slávnostne vyjadrujú svoje
odhodlanie žiť životom pravej lásky s dôrazom
na morálnu čistotu a vernosť v manželstve.
V roku 1998 sa Slovensko zapísalo do histórie
festivalov, keď sa Bratislava stala jedným
z 12-tich miest sveta a jediným v Európe, kde
sa uskutočňovala pridružená časť festivalu. Na
tejto udalosti boli účastníci z celej Európy.

Banská Bystrica:
E-mail: banskabystrica@federaciarodin.sk

Viac na stránke FFWP - http://www.federaciarodin.sk.

Viac na stránke FFWP - http://www.federaciarodin.sk.

Témy

Portál FFWP:
www.federaciarodin.sk

Toto úvodné číslo časopisu je určené
predovšetkým na zoznámenie sa a bližšie
spoznanie Federácie rodín, vydavateľa
tohto
časopisu.
Avšak
ťažiskom
tohto časopisu je vo všeobecnosti téma
rodiny a jej prepojenie so spoločnosťou.
V nasledujúcich číslach časopisu Vám okrem
doplňujúcich informácií o FFWP prinesieme
materiál o význame požehnania manželstva,
seriál o historických rodinách, ktoré boli
súčasťou Božej prozreteľnosti, o štyroch oblastiach srdca, o manželstve a rodine z pohľadu
náboženstiev, o momentálne jedinom spôsobe
zastavenia šírenia AIDS, ..., ale i o oblasti
večného pobytu ľudí - o duchovnom svete.
Ďalšou dôležitou súčasťou časopisu budú
spracované Vami odporúčané témy, poprípade samotné Vaše príspevky alebo reakcie. Bez čitateľov, ktorí sa priamo alebo
nepriamo podieľajú na tvorbe obsahu
časopisu, by bolo vydávanie tohto časopisu
iba jednostranným poskytovaním informácií.
Chceme veriť, že tento spôsob bude prospešný
pre každého. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu a želáme Vám príjemné čítanie.

@

Internet je jedným z médií,
ktoré umožňujú
prístup
k rôznym informáciám, no
v konečnom dôsledku je na
človeku, ako s týmito informáciami naloží. Nie je jednoduché orientovať sa
v mori často protichodných informácií
a preto dúfame, že aj tento portál uvedie mnohé chýry o Federácii rodín na pravú mieru.
Portál FFWP ponúka na jednej strane
príslušné informácie o samotnej FFWP, jej
aktivitách, témach týkajúcich sa rodiny,
spoločnosti, a tiež materiály, ktoré sa nedostali v plnom znení na stránky tohto časopisu.
Na druhej strane umožňuje návštevníkom
portálu aktívne sa podieľať na tvorbe jeho
obsahu. Môžu využiť rôzne možnosti, ako
napríklad vložiť svoj príspevok, reakciu,
diskutovať, pridať oznam o pripravovanej
akcii alebo uskutočnenej udalosti, vymieňať
si svoje skúsenosti, atď.. Taktiež môžu byť
emailom informovaní o nových materiáloch
na portáli, udalostiach, atď..
Niektoré príspevky budú uverejňované v tomto časopise, čím sa stávate spolutvorcami tohto časopisu. Takže neváhajte a navštívte nás.
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Kontakt:
Bratislava:
Federácia rodín za svetový mier
P. O. Box 72
810 00 Bratislava
Tel.: 0905/572 729
E-mail: federaciarodin@federaciarodin.sk
Pobočky:

Košice:
E-mail: kosice@federaciarodin.sk
Martin:
E-mail: martin@federaciarodin.sk
Nitra:
E-mail: nitra@federaciarodin.sk
Žilina:
E-mail: zilina@federaciarodin.sk
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