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Dni mieru a rodiny v Latinskej 
Amerike
Po podobných udalostiach vo Viedni z apríla 
2018 (pozrite číslo 27 časopisu) sa dni mieru 
a rodiny uskutočnili v Sao Paule v Brazílii.

Prvý latinskoamerický samit 
V dňoch 2. až 5. augusta 2018 sa v hoteli 
Renaissance v Sao Paule uskutočnil prvý 
latinskoamerický samit organizovaný Uni-
verzálnou mierovou federáciou (UPF) na 
tému „Mier a rozvoj v Latinskej Amerike: 
Vzájomná závislosť, vzájomná prosperita 
a univerzálne hodnoty“. Na konferencii sa 
zúčastnilo 400 predstaviteľov spoločnosti 
z viac ako z 40 krajín Latinskej Ameriky 
vrátane šiestich bývalých prezidentov, 
členov parlamentov z rôznych krajín a ná-
boženských predstaviteľov. Boli tam tiež 
hostia z USA, Európy, Japonska a Kórey.

Samit začal 2. augusta privítaním a úvod-
nými prejavmi. Mal šesť zasadnutí, pri-
čom na prvom zasadnutí 3. augusta sa 
k účastníkom prihovorila Dr. Hak Ča Han 
Munová, zakladateľka mierovej ceny Son-
hak, v ktorom uviedla, že Severná a Južná 
Amerika zohrávajú v Božej prozreteľ-

nosti dôležitú úlohu 
a preto majú spolu-
pracovať. Taktiež 
uviedla, že história 
je poznačená šovi-
nistickým vplyvom 
mužov v spoločnosti, 

čo spôsobovalo mnohé problémy, a preto 
je dôležité, aby ženy zohrávali dôležitú 
úlohu v spoločnosti. Druhé zasadnutie bolo 
venované téme mieru a rozvoja v Latinskej 
Amerike, na ktorom prehovorili zúčastnení 
bývalí prezidenti. Tretie zasadnutie sa týkalo 
činnosti Medzinárodnej asociácie členov 
parlamentov za mier (IAPP). Na štvrtom 
zasadnutí boli prezentované projekty UPF, 
napr. Cesta mieru (Peace Road) a mierová 
cena Sonhak. 4. augusta bolo piate zasadnutie, 
ktoré bolo venované inaugurácii Medziná-
boženskej asociácie za mier a rozvoj (IAPD) 
v Latinskej Amerike, počas ktorej prehovorili 

zúčastnení náboženskí predstavitelia. Na 
záver bolo prečítané a podpísané vyhlásenie 
IAPD. Šieste zasadnutie bolo venované 
plánom do budúcnosti. Poobede sa účast-
níci samitu zúčastnili na festivale rodiny. 
Po festivale sa samit skončil podpísaním 
mierovej deklarácie zo Sao Paula, ktorou 

účastníci vyjadrili rozhodnutie podporovať 
mierové iniciatívy a úsilie o vytvorenie 
sveta vzájomnej závislosti a prosperity, 
a univerzálnych hodnôt - globálnej rodiny 
v centre s Bohom.

Od šťastnej rodiny k svetu mieru
4. augusta 2018 sa na futbalovom štadióne 
Allianz Parque v Sao Paule v Brazílii zišlo 
na festivale mieru a rodiny približne 30 000 
ľudí prevažne z Latinskej Ameriky, aby 
podporili úsilie o vytvorenie kultúry mieru 
založenej na rodine. „Od šťastnej rodiny 
k svetu mieru“ bolo hlavnou témou festivalu. 

Program začal vystúpením dvoch známych 
speváckych duí Fernando & Sorocaba 
a Thaeme & Thiago. Potom vystúpilo 
taekwondo, ktoré oslávilo 48. výročie 
svojej činnosti v krajine. Nasledoval zbor 
zložený zo stoviek spevákov. Pred hlavným 
prejavom prehovorila Daniela De Cássia 
Santos Brito, primátorka mesta Monteiro 
Lobato, a Anthony Thomas Aquinas 
Carmona, bývalý prezident Trinidadu 
a Tobaga. Po videu o živote manželov 
Munovcov nasledoval prejav Dr. Munovej, 
v ktorom povedala: „Svet mieru je možné 
vytvoriť, ak praktizujeme pravú lásku 

a žijeme pre druhých.“ Po prejave bývalý 
prezident zákonodarného zhromaždenia 
Kostariky, José Alberto Alfaro Jiménez 
s manželkou, venovali Dr. Munovej kvety. 
Festival pokračoval hudobným programom.

Viac na miersazacinamnou.sk.

Editoriál
50. výročie Hnutia zjednotenia 

6. októbra 2018 sa v Dunajskej Lužnej 
uskutočnilo slávnostné stretnutie pri 
príležitosti 50. výročia začiatku Hnutia 
zjednotenia v bývalom Československu, 
v ktorom zapustilo korene ako v prvej 
krajine bývalého Východného bloku. Emilie 
Steberl, ktorej rodina nemeckej národnosti 
žijúca na Slovensku sa musela po 2. sve-
tovej vojne vysťahovať z Československa, 
prišla 30. októbra 1968 späť na Sloven-
sko študovať slovenčinu, aby priniesla 
v ťažkej dobe beznádeje po vstupe vojsk 
Varšavskej zmluvy nádej a víziu vytvorenia 
sveta v centre s Bohom. Aj keď bola táto 
snaha prvých členov vtedajším režimom 
potlačená, základ pretrval až do pádu 
režimu a postupne sa rozvíjal. Na stretnutí 
prehovoril aj historik Ľubomír Morbacher, 
ktorý priblížil represívny postoj vtedajšieho 

režimu k aktivitám prvých členov, z ktorých 
niektorí boli odsúdení na niekoľkoročné 
tresty nepodmienečného odňatia slobody 
za rozvracanie republiky. Okrem toho tí, 
ktorí boli v tej dobe študentmi Univerzity 
Komenského, boli vylúčení zo štúdia. Preto 
bolo pre nich silným zážitkom vypočuť si 
obsah listu od rektora Univerzity Komen-
ského, v ktorom sa ospravedlnil za skutky 
svojich predchodcov. 
Viac na https://is.gd/50rokovHZ.

Začiatok Hnutia zjednotenia a činnosť 
prvých členov sú o to významnejšie, že 
nešlo výslovne o protikomunistickú činnosť, 
ale v prvom rade o vytvorenie spoločnosti 
v centre s Bohom, čo ostáva výsostne 
aktuálne i v dnešnej dobe. Preto v tomto 
čísle prinášame informácie o takýchto 
podujatiach z posledného obdobia.

Miroslav Rybár
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Druhý festival kultúry a hudby 
Mier sa začína mnou v USA
Po vlaňajšom úspešnom festivale Mier sa za-
čína mnou v Madison Square Garden, New 
York, USA, sa 12. novembra 2018 v Nassau 
Veterans Memorial Coliseum v New Yor-
ku uskutočnil ďalší festival v tomto duchu. 
Zúčastnilo sa na ňom viac než 15 000 ľudí 
z vyše 200 vierovyznaní, aby vyzvali na 
ozdravenie nielen americkej 
spoločnosti. Udalosť bola spo-
luorganizovaná Federáciou 
rodín (FFWP) a Konferenciou 
predstaviteľov amerického du-
chovenstva (ACLC). 

Programom sprevádzali Liz 
Black, arcibiskup George Au-
gustus Stallings Jr. a Demian 
Dunkley. Deň predtým, 11. 
novembra, bolo 100. výročie 
ukončenia prvej svetovej voj-
ny a v tejto súvislosti sa slávi 
Deň veteránov. Podujatie sa 
za účasti nastúpených veterá-
nov začalo piesňou God Bless 
America (Boh žehnaj Ameri-
ke), ktorú zaspievala námorná 
seržantka Elizabeth A. Qui-
nones. Potom na choreogra-
fiu „Let There Be Peace on Earth“ (Nech 
je mier na zemi) od Georgea Faisona, dr-
žiteľa ceny Emmy za choreografiu a ceny 
Tony, zatancovala s ďalšími tanečníkmi 
primabalerína Valeria Ivleva z Baltimore 
Ballet. Nasledovala kresťanská popová sku-

pina Citizen Way z Chicaga, ktorá zahrala 
svoju úspešnú pieseň „Wave Walker“ (Cho-
diaci po vlnách). Prezident Federácie rodín 
v USA, Dr. Richard Buessing, v modlitbe 
zdôraznil, že hoci mier sa začína mnou, 
rozvíja sa v rodine: „Láskyplné rodiny ži-
júce v mieri sú začiatkom Nebeského krá-
ľovstva na zemi“. Po nej zaspieval gospe-
lový spevák Israel Houghton, šesťnásobný 
držiteľ ceny Grammy, svoje piesne „Friend 

of God“ (Priateľ Boha) a „Reckless Love“ 
(Nehľadiaca láska). Nasledoval zbor Love 
Fellowship Choir a biskup Hezekiah Wal-
ker, dvojnásobný držiteľ ceny Grammy, so 
svojou piesňou „Souled Out“ (Oduševnený 
pre Boha) a „Every Praise“ (Každá chvála), 

na ktorú tancovalo 500 tanečníkov tanec 
chvály. Ľudia sa pochytali za ruky a spo-
ločne sa pridali k spevu. 

Nasledovalo video o rôznych osobnostiach, 
ktoré svoj život zasvätili mieru. Po ňom pre-
hovoril biskup Don D. Meares, ktorý okrem 
iného uviedol biskupa Noela Jonesa z cirkvi 
City of Refuge Church v Los Angeles. Bis-
kup Jones hovoril o vzťahu k Bohu a k ľu-

ďom: „Nemôžem povedať, že 
milujem Boha, ak nemilujem 
svojich blížnych, ktorých vi-
dím každý deň. Nemôžem žiť 
v mieri s Bohom, pokiaľ neži-
jem v mieri so svojimi blížny-
mi okolo seba. Mier sa začína 
mnou.“ Nasledovalo video 
o živote Dr. Munovej s ná-
zvom „Matka mieru“. Po ňom 
pastor T. L. Barrett z cirkvi 
Life Center Church of God 
in Christ v Chicagu vyjadril 
svoju hlbokú vďaku Pravým 
rodičom (manželia Munovci): 

„Keď premýšľam o všetkom, 
čo urobili Praví rodičia pre 
pozdvihnutie padlého ľudstva, 
cítim, že povedať ,Vďaka Ti, 
Bože‘ nestačí. Cítim, že pove-
dať Bohu iba vďaka nie je dosť 

za všetko, čo nám dal. Musím vyjadriť naj-
väčšiu chválu Bohu, keď povedať ďakujem 
nestačí. Chvála patrí Bohu. Vďaka Ti, Bože, 
za Pravých rodičov.“ Atmosféra vyjadrenia 

Festival mieru a rodiny v Zimba-
bwe s požehnaním manželstva
Po druhom festivale kultúry a hudby 

„Mier sa začína mnou“ v USA odcestova-
la Dr. Hak Ča Han Munová do Zimbabwe, 
aby 21.11.2018 prehovorila na Národnom 
športovom štadióne v Harare a udelila po-
žehnanie manželstva tisíckam 
párov. Po prílete 19.11.2018 ju 
na letisku privítala minister-
ka obrany Oppah Muchinguri 
Kashiri a 20.11.2018 sa stretla 
s prezidentom Zimbabwe Em-
mersonom Mnangagwom v pre-
zidentskom paláci.

Na druhý deň od rána začali 
na štadión prichádzať účastní-
ci festivalu, ktorý organizovali 
Federácia rodín a Univerzálna 
mierová federácia, a aj napriek 
veľkej horúčave prišlo okolo 
20 000 párov. Po hudbe a speve 
v podaní policajnej kapely a det-
ského zboru reverend Mwalagho 
Kililo, ktorý moderoval udalosť, 
privítal účastníkov a uviedol arcibiskupa 
Johannesa Ndangu z Apostolic Christian 
Council of Zimbabwe. Arcibiskup Ndanga 
privítal účastníkov na významom podujatí 
spojenom s udelením požehnania manžel-
stva, hovoril o Božom pláne pre ľudí a ak-
tivitách manželov Munovcov. Nasledovalo 
video One family under God - God bless 
Africa (Jedna rodina v centre s Bohom - 

Boh žehnaj Afrike). Pred obradom požeh-
nania manželstva prorok Paul N. Bendera 
z cirkvi The Revelation Church of Tanzania 
a biskup Albert Chikuni z Family Life Mi-
nistries predniesli slávnostné modlitby. 

Nasledovalo požehnanie manželstva, ktoré 
bolo prvé v takomto rozsahu mimo Kórey, 

ktoré udelila osobne Dr. Munová. Požehna-
nie začalo obradom so svätou vodou, nasle-
dovala modlitba Dr. Munovej, prednesenie 
sľubu manželstva, modlitba požehnania Dr. 
Munovej za páry a jej vyhlásenie požehna-
nia manželstva za platné pred Bohom. Po 
požehnaní manželstva náčelník Misheck 
Njelele s manželkou venoval Dr. Muno-
vej kvety a reverend Bosako Iyolangomo 

s manželkou jej venovali dar. Gospeloví 
speváci, súrodenci Kuda a Mercy Mutsvene, 
zaspievali zúčastneným párom Amazing 
grace (Úžasná milosť) a iné piesne. 

Arcibiskup Ndanga uviedol Dr. Munovú, 
ktorá predniesla prejav o zodpovednosti 
vytvoriť Božie kráľovstvo: „Vy, ktorí ste 

dnes prijali požehnanie manžel-
stva, získali ste kvalifikáciu byť 
občanmi Nebeského kráľovstva, 
kde nás objíma Nebeský rodič. 
Avšak s tým prichádza zodpo-
vednosť.“ Námestník ministra 
informácií, propagácie a vysie-
lania Energy Mutodi uviedol 
štátneho ministra a guvernéra 
provincie Masvingo, Josiaha 
Duniru Hungweo, ktorý v mene 
prezidenta Zimbabwe prečítal 
jeho prejav. Prezident v ňom 
okrem vďaky Dr. Munovej za jej 
úsilie o mier uviedol, že vláda 
zváži vyhlásenie 21. novembra 
za národný deň mieru a rodiny. 
Festival skončil slávnostným 
zvolaním pre šťastie, ktoré vie-

dol prezident Federácie rodín v Nigérii 
George Ogurie. 

Po tomto festivale Dr. Munová odcestovala 
do Južnej Afriky, aby prehovorila na 2. af-
rickom samite venovanom odkazu Nelsona 
Mandelu a udelila požehnanie manželstva.

Viac na miersazacinamnou.sk.

pokračovanie na strane 4
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Ázijsko-pacifický samit 2018 
a Festival mieru a rodiny s po-
žehnaním manželstva

Po Druhom africkom samite s požehnaním 
manželstva v Južnej Afrike odcestovala 
Dr. Hak Ča Han Munová do Nepálu, aby 
prehovorila na Ázijsko-pacifickom sami-
te 2018 a udelila požehnanie manželstva. 
Dr. Munová sa po prílete 29.11.2018 stre-
tla s prezidentkou Nepálu Bidhjá Déví 
Bhandáríovou v prezidentskom paláci, 
kde diskutovali o úlohe žien v ére paci-
fickej civilizácie.

Ázijsko-pacifický samit 2018 na tému 
„Vážne výzvy súčasnosti: Vzájomná zá-
vislosť, vzájomná prosperita a univer-
zálne hodnoty“ sa uskutočnil v dňoch 
30.11.-03.12.2018 v hoteli Hyatt Regency 
v Káthmandu. Bol siedmym a záverečným 
zo série týchto samitov v roku 2018, ktoré 
začali v januári v Senegale. Samit bol or-
ganizovaný Univerzálnou mierovou federá-
ciou (UPF) s podporou nepálskej vlády. 

Na samite sa zúčastnilo viac než 1500 hos-
tí, pričom 500 z nich boli delegáti zo 45 
krajín. Nepálsky premiér Khadga Prasad 
Sharma Oli privítal 6 súčasných štátnych 
predstaviteľov a mnohých bývalých pred-
staviteľov. Okrem nich sa na samite zúčast-
nilo 5 prvých dám, 10 bývalých prezidentov 
a premiérov, 1 podpredseda vlády, 7 vlád-
nych ministrov a 5 predsedov parlamentov 

a národných zhromaždení, 300 členov par-
lamentov a 50 náboženských predstavite-
ľov. Ďalej boli prítomní rôzni predstavitelia 
spoločnosti a súkromného sektora a taktiež 
členovia Medzinárodnej konferencie ázij-
ských politických strán (ICAPP) a Medzi-
národnej asociácie členov parlamentov za 
mier (IAPP). 

Program samitu sa začal 30.11.2018 uvíta-
cím banketom. Úvodné zasadnutie začalo 
1.12.2018 nepálskou hymnou a počas neho 
zazneli príhovory na tému samitu od hláv 
štátov a vlád. Nepálsky premiér Khadga 
Prasad Sharma Oli privítal Dr. Munovú, 
ktorá prehovorila o vytvorení nebeskej ázij-
sko-pacifickej civilizácie v centre s Bohom: 

“Musíme vytvoriť spoločnosť, ktorá bude 
nasledovať Boha. Ak to urobia všetky kra-
jiny, potom budeme bratmi a sestrami pred 
Bohom, ktorí žijú v harmónii.“ 

Samit pokračoval týmito zasadnutiami: Za-
sadnutie II: Mier, rozvoj, dobré spravova-

nie a úloha členov parlamentov, Zasadnutie 
III: Úloha náboženských organizácií a ob-
čianska spoločnosť, Zasadnutie IV: Klima-
tické zmeny, Zasadnutie V: Úloha médií, 
Záverečné zasadnutie: Mierové iniciatívy 
a mierové projekty vo svete. Okrem toho 
sa uskutočnili bilaterálne a multilaterálne 
stretnutia na diplomatickej a obchodnej 

úrovni o vzájomnej spolupráci. 

Počas samitu bola podpísaná Káthman-
duská deklarácia o mieri a rozvoji, v kto-
rej sa uvádza, že „manželstvo a rodina 
sú nevyhnutné pre dosiahnutie trvalého 
mieru a šťastia“. Okrem tejto deklarácie 
bola prijatá Deklarácia o klimatických 
zmenách. Ďalej bola inaugurovaná Me-
dzináboženská asociácia za mier a roz-
voj (IAPD) v ázijsko-pacifickom regióne 
a prijatá deklarácia o inaugurovaní Me-
dzinárodnej asociácie primátorov a sta-

rostov za mier (IMAP). 

Festival mieru a rodiny
2.12.2018 sa uskutočnil festival mieru a ro-
diny na tému „Posilnenie manželstva a ro-
diny“, na ktorom bolo 4500 účastníkov. Po-
čas neho stovky párov vrátane účastníkov 
samitu a vyše 700 primátorov a starostov 
z Nepálu a 2100 vyslancov mieru prijalo 
požehnanie manželstva od Dr. Munovej. Po 
obrade požehnania nepálsky premiér Khad-
ga Prasad Sharma Oli prijal od Dr. Munovej 
ocenenie za vedenie a dobré spravovanie. 

Viac na miersazacinamnou.sk.

Druhý africký samit s požeh-
naním manželstva
Po festivale mieru a rodiny v Zimbabwe od-
cestovala Dr. Hak Ča Han Munová do Juž-
nej Afriky, aby prehovorila na Druhom af-
rickom samite venovanom odkazu Nelsona 
Mandelu (1918-2018) a udelila požehnanie 
manželstva. 

Druhý africký samit na tému „Mier a ľud-
ský rozvoj v Afrike“ sa uskutočnil v dňoch 
21.-24.11.2018 
v  Me d z i n á -
rodnom kon-
f e r e n č n o m 
centre v Kap-
skom Meste 
(CTICC) a bol 
spoluorganizo-
vaný Univer-
zálnou miero-
vou federáciou 
(UPF) a Royal 
House of Mandela. Na samite sa zúčastnilo 
700 hostí z celej Afriky vrátane prezidentov, 
členov vlád a parlamentov, náboženských 
predstaviteľov a tradičných náčelníkov af-
rických kmeňov.  

Samotný program samitu začal 22.11.2018 
juhoafrickou hymnou. Nasledovali modlit-
by náboženských predstaviteľov. Dr. Tho-
mas Walsh, medzinárodný prezident UPF, 
privítal prítomných a následne prehovoril 
náčelník Mandela, vnuk Nelsona Mandelu: 

„Práve tak, ako sa Nelson Mandela stal sym-

bolom mieru pre milióny ľudí na svete, tak 
podobne činnosť UPF získala celosvetové 
uznanie. Kapské Mesto srdečne víta Mat-
ku Munovú v materskom meste.“ (Kapské 
Mesto je hovorovo nazývané ako „materské 
mesto“, Mother City - Mother Moon).
 
Roger Nkodo Dang z Kamerunu, predseda 
Panafrického parlamentu a člen Národného 
zhromaždenia Kamerunu, vyjadril vďaku 
UPF za zorganizovanie samitu na počesť 
Nelsona Mandelu a hovoril o význame tohto 

veľkého mierotvorcu pre africký kontinent. 
Baleka Mbete, predsedníčka Národného 
zhromaždenia Južnej Afriky, hovorila o svo-
jich zážitkoch s Nelsonom Mandelom počas 
oslobodzovania Južnej Afriky od aparthei-
du. Eric Houndete, podpredseda Národného 
zhromaždenia Beninu, uviedol spoluzakla-
dateľku UPF, Dr. Munovú, pričom vyzdvi-
hol snahu manželov Munovcov o vytvorenie 
sveta mieru. Dr. Munová hovorila o smero-
vaní histórie k naplneniu pôvodného Božie-
ho ideálu pre ľudstvo: „Musíme si uvedomiť, 
že Boh je naším Nebeským rodičom... Hnu-

tie pravých rodín je jediná cesta k vytvore-
niu sveta mieru a Božieho kráľovstva.“ Po 
prejave predstavitelia z 20 štátov spoločne 
s Dr. Munovou uviedli projekt Medzinárod-
nej diaľnice mieru, ktorého cieľom je i po 
dopravnej stránke vytvoriť zo sveta jednu 
prepojenú komunitu.

Poobede program pokračoval víziou a akti-
vitami UPF v Afrike, ako Projekt Nebeskej 
Afriky, do ktorého sú zaangažovaní členo-
via parlamentov, náboženskí predstavitelia 

a tradiční ná-
čelníci, pričom 
jeho záber je 
od pravých ro-
dinných hod-
nôt k výchove 
k charakteru 
až po udržateľ-
ný ekonomický 
rozvoj. Ďalej 
boli priblížené 
akt ivity Me -

dzinárodnej asociácie členov parlamentov za 
mier (IAPP) a organizácie Mládež a študenti 
za mier (YSP), súčasná práca UPF s OSN 
a kampaň za oživenie rodinných hodnôt pro-
stredníctvom požehnania manželstva.

V ďalšej časti, venovanej odkazu Nelso-
na Mandelu, prehovoril náčelník Mandela, 
ktorý sa ujal tejto funkcie po svojom starom 
otcovi, o osobných zážitkoch s ním. Predsta-
vitelia hinduistickej, muslimskej a kresťan-

pokračovanie na strane 4
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Udalosti
Šieste výročie songhwa reverenda Muna
27. augusta 2018 sa v Kórei vo Svetovom 
mierovom centre Čongšim uskutočnilo spo-
mienkové stretnutie pri príležitosti šiesteho 
výročia songhwa (odchodu) spoluzakladateľa 
Federácie rodín reverenda Son Mjong Muna 
do duchovného sveta. Po muzikáli zo života 
manželov Munovcov a piesni zaspievanej ich 
vnúčatami sa skončila spomienková časť, po 
ktorej začala slávnosť požehnania manželstva. 

Požehnanie manželstva
Tohto roku prijalo požehnanie do manželstva 
okolo 4 000 prítomných snúbeneckých a man-
želských párov a simultánne prostredníctvom 
internetového prenosu ďalších vyše 28 000 
párov z celého sveta. Párom zaspieval tenor 
Paul Potts spoločne s kórejským tanečným 
a speváckym telesom Little Angels. 

Festival harmónie a jednoty
Po skončení slávnosti požehnania manželstva 
nasledoval festival harmónie a jednoty v po-
dobe tradičnej kórejskej hry jut. V prestávkach 
hry zaspievala známa kórejská speváčka Jon 
Dža Kim a spevák Džo Hang Džo. 

Koncert nádeje
Večer sa uskutočnil koncert „The Hope“ (Ná-
dej), na ktorom Paul Potts spoločne s Little 
Angels a s Kolleen Pak a Dže Rim Če za-
spievali niekoľko strhujúcich piesní. Bol to 
veľmi dôstojný záver tohto slávnostného dňa.

Viac na https://is.gd/songhwa2018

rím, že viem lietať), „Victory“ (Víťazstvo). 
Nasledoval koncert skupiny Apple Heaven 
USA s piesňami „Unconditional“ (Bezpod-
mienečná) a „How great is our God“ (Aký 
úžasný je Boh). Kontinentálny prezident Fe-
derácie rodín Dr. Ki Hun Kim prevzal od 
Clementa Jamesa, Jr, riaditeľa Aktívnej po-
moci založenej na viere, vyhlásenie o Dni 
veteránov od guvernéra štátu New York,  
Andrewa M. Cuoma. A keďže Dr. Munová 
po tomto festivale odchádzala do Zimbabwe 
a Južnej Afriky na samit i udelenie požeh-
nania manželstva tisíckam párov, africká 
skupina bubeníkov a tanečníkov D-Limitz 
na záver programu vytvorila „africkú at-
mosféru“. Federácia rodín v USA venovala 
výťažok z predaja vstupeniek na podporu 
aktivít v Afrike.

Po skončení festivalu sa uskutočnilo stretnu-
tie vyše 200 duchovných s Dr. Munovou, 
ktorá vyjadrila nádej, že duchovní využijú 
svoj potenciál pre naplnenie Božieho sna: 

„Účelom tohto národa je vytvoriť základ pre 
privítanie navráteného mesiáša. Kto je cen-
trom tohto národa? Nie je to prezident. Ste 
to Vy, duchovní, ktorí ste dnes prišli. Pre-
zident sa mení každé štyri roky, avšak vaše 
poslanie je večné. Ako duchovní by ste mali 
všetci prijať požehnanie manželstva a viesť 
k tomu tiež všetkých vo svojej kongregácii. 
To je sen Boha, Nebeského rodiča. Viete si 
predstaviť, ako výrazne sa zmení tento ná-
rod, ak vytvoríme ideálne rodiny? Vy ste 
vlastníkom tohto národa, čo s tým urobíte?“

Viac na miersazacinamnou.sk.

FFWP Nitra
Žilinská 3
949 01 Nitra 
Tel.: 037/658 8252

0918/518 238

skej komunity v Južnej Afrike, ktorí spolu-
pracovali s Nelsonom Mandelom na zrušení 
apartheidu, hovorili o jeho prínose pre vy-
tvorenie modernej Južnej Afriky.

Na záver prvého dňa samitu Dr. Il Sik Hong, 
predseda výboru mierovej ceny Sonhak, 
oznámil laureátov tretej ceny pre rok 2019, 
ktorými sú Waris Dirie a Akinwumi Ayode-
ji Adesina. Dr. Hong uviedol: „Cena Sonhak 
bola ustanovená na základe vízie ‘Jedna ro-
dina v centre s Bohom’ a pre rok 2019 sa sú-
streďuje na mier a ľudský rozvoj v Afrike.“ 
Cena bude udelená vo februári 2019 v Soule, 
Južná Kórea. 

Druhý deň samitu (23.11.2018) bol venovaný 
trom projektom UPF, ktoré boli inaugurova-
né v Afrike: Medzinárodná asociácia členov 
parlamentov za mier (IAPP), Medzinábo-
ženská asociácia za mier a rozvoj (IAPD) 
a Medzinárodná asociácia tradičných náčel-
níkov za mier (IATP). 

V posledný deň samitu (24.11.2018) z me-
dzinárodných hostí prehovoril Rev. Hjörtur 
Magni Johannsson, pastor Free Lutheran 
Church z Islandu, a Wilson Santamaria 
z parlamentu Bolívie o celosvetovom vply-
ve odkazu Nelsona Mandelu. Na záver sa-
mitu bola podpísaná Kapštianka deklarácia, 
v ktorej sa uvádza: „Rozhodli sme prakti-
zovať vzájomný rešpekt, harmóniu a spo-
luprácu ako členovia jednej rodiny v centre 

s Bohom.“ Dr. Titus Thwala, bývalý člen 
parlamentu vo Svazijsku, o samite povedal: 

„Stačí, keď si zoberieme inšpiráciu od Nelso-
na Mandelu a od Otca Muna a Matky Muno-
vej, a vykročíme vpred. Nič nás nezastaví.“

Požehnanie manželstva
Po skončení samitu nasledoval obrad požeh-
nania manželstva pre 3000 párov z rôznych 
náboženstiev. Dr. Prophet Samuel Radebe 
z Revelation Church of God uviedol Dr. Mu-
novú: „Nie som formálny rečník. Hovorím 
zo srdca. Toto je dielo Pravej matky, že sa 
všetky náboženstvá stretli spolu... Na tento 
deň sa bude stále spomínať. Nikdy sa naň 
nezabudne.“ Dr. Munová sa počas obradu 
modlila za požehnania pre Nebeskú Afriku: 

„Nekonečne ďakujeme Nebu za novú histó-
riu, ktorá sa začína prostredníctvom tých-
to požehnaných párov. Modlím sa, aby sa 
stali rodinami, ktoré zoberú zodpovednosť 
za budúce generácie a vytvoria svet mieru 
a šťastia pre svoje deti a vnúčatá.“ Maha-
mane Ousmane, bývalý prezident Nigeru, 
vo svojom gratulačnom príhovore povedal: 
“Z celého srdca ďakujem Matke Munovej za 
tento obrad požehnania. Keď sa pozrieme 
späť na tento pozoruhodný obrad, vidíme, 
že predstavuje historický obrat v tom, že 
vyjadril všetky najhlbšie hodnoty, ideály 
a túžby existujúce v srdciach nášho ľudu.“ 
Po obrade požehnania nasledovala oslava 
požehnania kultúrnym programom a tan-
com prítomných párov a hostí.

Viac na miersazacinamnou.sk.

spoločnej chvály Bohu bola ešte umocne-
ná piesňou od Richarda Small wooda „To-
tal Praise“ (Najväčšia chvála) v podaní 
5000-členného zboru pod vedením A. Cur-
tis Farrowa, držiteľa ceny Emmy. 

Po tomto vyjadrení vďaky Dr. Munová vo 
svojom príhovore vyzvala prítomných, aby 
sa zjednotili v naplnení Božieho sna o mie-
rovom svete: „Všetci máme zodpovednosť. 
Pomôžete mi rozšíriť Božie požehnanie? 
Toto je cesta, ako môže ľudstvo naplniť 
túžbu po svete mieru. Zjednoťme sa, aby 
sme to dosiahli. Pomôžete mi v naplnení 
tohto poslania? Amerika je Bohom požeh-
naná krajina. Ak však nič neurobíme, svet 
nemá žiadnu budúcnosť. Budete sa nečinne 
pozerať, ako sa svet rúti do záhuby, alebo sa 
precitnete a niečo s tým urobíte? Vytvorme 
spoločne kráľovstvo mieru.“ Po prejave deti 
rôzneho veku venovali Dr. Munovej kvety. 
Viceprezident Federácie rodín v USA a ve-
dúci produkcie Demian Dunkley pripome-
nul prítomným, že nikto nechce mier viac, 
než veteráni. Dr. Munová preto po prejave 
venovala 52-tisíc USD štyrom organizáci-
ám veteránov na podporu ich práce, každej 
po 13-tisíc. 

Túto úžasnú hudobnú, spevácku a duchov-
nú atmosféru obohatila gospelová speváč-
ka Yolanda Adams, päťnásobná držiteľka 
ceny Grammy, piesňami „Since The Last 
Time I Saw You“ (Odvtedy, čo som Ťa na-
posledy videla), „I Believe I Can Fly“ (Ve-

Za obsah príspevkov zodpovedá ich autor. 
Názory redakcie nemusia vyjadrovať oficiálne 
stanovisko Federácie rodín za svetový mier.
Kopírovanie a rozširovanie celého časopisu 
v tlačenej alebo elektronickej forme je povole-
né bez súhlasu vydavateľa.
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