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Editoriál
Mier sa začína mnou
... a šíri sa ďalej. Aj v tomto roku pokračovali festivaly mieru, rodiny a jednoty, na
ktorých sa stretli tisícky ľudí z rôznych
vierovyznaní, pretože mier a rodina, to
sú fenomény, ktoré prekračujú hranice
náboženstiev a cirkví. Tieto festivaly privádzajú k sebe ľudí, ktorí by sa za bežných
okolností nikdy nestretli a neuvedomili by
si, že byť Božím synom a dcérou je dôležitejšie, ako byť takého alebo onakého
vyznania. Toto uvedomenie posilnilo a zreálnilo snahu prítomných vytvoriť mierovú
spoločnosť založenú na rodine, pretože
rodina vychádzajúca z manželstva jedného
muža a jednej ženy je základom mieru,
lásky a šťastia.
Na týchto festivaloch si mohli ľudia vypočuť
príhovor Dr. Hak Ča Han Munovej, ktorú

mnohí z úcty k jej snahe o vytvorenie
mierového sveta v duchu jednej rodiny
v centre s Bohom nazývajú Matka Munová
alebo Matka mieru. Keďže Boh stvoril
človeka na svoj obraz, ako muža a ženu
ich stvoril, aby sa stali stelesnením Jeho
mužskosti a ženskosti, spoločne ako manželia stelesnením Jeho dokonalej jednoty,
a ako rodičia stelesnením Jeho rodičovstva,
tak sa tisíce párov na týchto festivaloch
rozhodlo prijať požehnanie manželstva,
čím bol ich vzťah uznaný Bohom za manželstvo a mohli tak stelesniť jednotu lásky
manžela a manželky v centre s Bohom.
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Pápež František sa stretol
s predstaviteľmi UPF

ochrana životného prostredia vyjadrená v pá- Pápež venoval každému kópiu vyhlásenia
pežskej encyklike Laudato Si (Buď pochvá- s názvom „Dokument o ľudskom bratstve
lený).
pre svetový mier a vzájomné spolunažívanie“,
Delegácia predstaviteľov Univerzálnej miektoré pápež František a Ahmed Al Tajib, veľrovej federácie (UPF), ktorá je partnerskou Na začiatku stretnutia pápež hovoril o dôle- ký imám káhirskej mešity Al Azhar, ktorý je
organizáciou Federácie rodín v aktivitách žitosti mieru a vyjadril ocenenie tým, ktorí najuznávanejšou autoritou sunnitského (väčvytvárania mierového sveta založeného na sa snažia o mier. Potom si vypočul informá- šinového) islámu, podpísali 4. februára 2019
rodinách, sa 1. júla 2019 stretla s pápežom cie o aktivitách UPF, vrátane projektov IAPP v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch,
Františkom vo Vatikáne. Na stretnutí sa zúktoré pápež navštívil ako prvý pápež v históčastnil Dr. Thomas G. Walsh, predseda UPF
rii. Podpísanie tohto dokumentu sa zhodou
International, Dr. Tageldin Hamad, vicepreziokolností uskutočnilo v roku 800. výročia
dent UPF International, a J. E. Hisham Badr,
stretnutia Františka z Assisi so sultánom Maveľvyslanec Egypta v Taliansku a prezident
likom Al Kamilom (Meledin) v septembri
Výkonnej rady Svetového potravinového
1219 v Egypte počas piatej križiackej výpravy
programu, ktorý stretnutie sprostredkoval.
(1217-1221).
Toto stretnutie nebolo prvým kontaktom UPF
s Vatikánom. V roku 2014 sa zúčastnila na
konferencii o kríze v Sýrii, ktorá bola organizovaná Pápežskou akadémiou vied. V roku
2015 sa zúčastnila na programe 50. výročia
vydania deklarácie Nostra aetate (V našej
dobe) o postoji cirkvi k nekresťanským náboženstvám v roku 1965. A naďalej pokračuje
v spolupráci s misiou Svätej stolice pri OSN
v New Yorku.

František, ktorému v roku 1205 počas modlitby v kostolíku sv. Damiána neďaleko Assisi
zazneli z kríža slová „František, choď a oprav
môj dom, ktorý ako vidíš, je v ruinách!“,
začal zháňať materiál na opravu kostolíka,
v ktorom sa modlil. Až neskôr si uvedomil,
že nešlo o žiadny kostol, ale o cirkev. František nesúhlasil s križiackou výpravou a po
príchode do Egypta v lete 1219 prehováral
križiakov utáborených pri meste Damietta
pri ústi Nílu, aby nebojovali. Bezvýsledne,
Pápež František podporuje rovnaké hodnoty
a následná bitka pod vedením pápežského
ako UPF, či je to medzináboženský dialóg
legáta Pelagia Galvaniho skončila pre nich
prost red n íct vom (Medzinárodná asociácia členov parlamentov katastrofálne. František sa preto rozhodol, že
Pápežskej rady pre za mier) a IAPD (Medzináboženská asociá- sa stretne so samotným sultánom, ktorý bol
medzináboženský cia za mier a rozvoj). Na záver bol oboznáme- utáborený vo Faraskure na východnom brehu
dialóg, posilnenie ný s nadchádzajúcim vrcholným stretnutím Nílu. S bratom Illuminatom využili prímerie,
rodiny prostredníc- predstaviteľov spoločnosti - Svetový samit ktoré nastalo v septembri po tom, ako sultán
tvom Pápežskej rady 2020, ktorý sa uskutoční vo februári 2020
pre rodinu alebo v Kórei.
pokračovanie na strane 3
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Festival mieru a požehnania
v Los Angeles

Aundraeho Russella (KJLH vlastní Stevie z Imani Temple African‑American Catholic
Wonder, ktorý na názov rádia vytvoril slo- Congregation vyzval prítomných, aby si dali
gan „Kindness, Joy, Love & Happiness“ - okolo krku štólu pripravenú na túto udalosť
Po vlaňajších úspešných festivaloch Mier Vľúdnosť, radosť, láska a šťastie). Aun- a takto spoločne v modlitbe poďakovali za
sa začína mnou v Madison Square Garden drae Russell predstavil Jasona McGeeho tento deň. Vo svojej modlitbe povedal: „Ste
v New Yorku a v Nassau Veterans Memo- a 500-členný spevácky zbor, ktorý zaspie- Božími chrámami a nech vo vás prebýva
rial Coliseum v New Yorku sa 6. apríla val ďalšiu pieseň. Potom študenti z orga- Duch Svätý“. Po ňom privítal prítomných
2019 v City of Refuge
Edwin Perry, senior
Church v Los Angeles
pastor zo City of
uskutočnil ďalší festiRefuge Church. Za
val v tomto duchu na
Federáciu rodín popôde USA. Zúčastnizdravil prítomných
lo sa na ňom viac než
kontinentálny prezi6000 ľudí z vyše 200
dent Federácie rodín
vierovyznaní, aby pripre Severnú Amerijali požehnanie manku Dr. Ki Hun Kim:
želstva, a tak ukázali
„Byť za mier nie je
spôsob ozd r aven ia
jednoduchá úloha.
nielen americkej spoAby sme prekonali
ločnosti. Udalosť bola
násilie a iné probspoluorganizovaná City
lémy v našej spoof Refuge Church, Feločnosti, musíme sa
deráciou rodín (FFWP)
povzniesť nad naše
a Konferenciou predrozdiely a spoluprastaviteľov amerického
covať v láske s našiduchovenstva (ACLC).
mi bratmi a sestrami
pri vytváraní pravéPodujat ie ot vor i l
ho mieru.“ Po ňom
500 - člen ný spevácprehovoril predseda
ky zbor pod vedením
Federácie rodín ZáJasona McGeeho, vedúceho speváckeho nizácie CARP (Collegiate Association for padného regiónu v USA Rev. Larry Krish
zboru City of Refuge Church. Následne the Research of Principles - Vysokoškolská nek.
herec Jonathan Slocumb, ktorý sprevádzal asociácia pre štúdium princípov) zaspievali
programom, privítal všetkých prítomných známu kórejskú pieseň „Mudžogon“ (Bez- Po piesni v podaní speváckeho zboru nasles tým, že sa stretli, aby podporili mier a po- podmienečná [láska]), na ktorú predviedli doval obrad požehnania manželstva, ktorý
žehnanie na celom svete. Potom uviedol zaujímavú tanečnú choreografiu. Následne
pokračovanie na strane 4
programového riaditeľa rádia 102.3 KJLH arcibiskup George Augustus Stallings Jr.

Festival požehnania a rodiny Po požehnaní manželstva pán Morio s man- hauhetsoe Old Age Home, Tshohang Youth
želkou venovali Dr. Munovej kvety a bývalý Project a The Christian Apostolic Church in
v Johannesburgu
Po festivale mieru a požehnania „Mier sa
začína mnou“ v Los Angeles v USA sa 8.
júna 2019 v Južnej Afrike na štadióne Orlando Stadium v Soweto uskutočnil festival
mieru a rodiny, na ktorom Dr. Hak Ča Han
Munová udelila požehnanie manželstva
zúčastneným párom. Udalosť bola spoluorganizovaná The Revelation Church of God
a Federáciou rodín (FFWP).
Podujatie otvoril arcibiskup Mabiletsa
z The Christian Apostolic Church in
Zion of Southern Africa. Nasledoval
hudobný program s prvkami tradičných afrických tancov a piesní. Po príchode Dr. Munovej na štadión ju privítal Dr. Prophet Samuel Radebe z The
Revelation Church of God, ktorý vo
svojom príhovore povedal: „Ak chceme vytvoriť lepšiu spoločnosť, musíme
začať od rodín. Rodina je základom
zdravej spoločnosti.“ Následne uviedol Dr. Munovú na pódium, aby celebrovala
obrad požehnania manželstva. Na pódiu sa
na obrade postupne zúčastnilo tridsaťšesť
reprezentatívnych párov - 12 párov z politickej oblasti, 12 párov z náboženskej oblasti
a 12 párov z tradičnej africkej spoločnosti. Požehnanie manželstva začalo obradom
so svätou vodou, nasledovalo prednesenie
sľubu manželstva, modlitba požehnania za
páry, výmena prsteňov a vyhlásenie platnosti požehnania manželstva pred Bohom.

premiér Toga Gabriel Kodjo s manželkou jej
venovali dar.

Zion of Southern Africa. Potom odovzdala
Dr. Radebe zástavu Federácie rodín, ktorej
logo zobrazuje ideál Božej rodiny, a pamätPo obrade Dr. Mathole Motshekga prednie- nú plaketu. Nasledovalo slávnostné zvolanie
sol v mene prezidenta Južnej Afriky Cyrila pre šťastie, ktoré viedol regionálny prezident
Ramaphosu gratulačný príhovor, v ktorom Federácie rodín pre Afriku Rev. Bakary Capovedal: “Úloha a dôležitosť rodiny, ktorá mara a prezident The Revelation Church of
je základnou jednotkou národa, je nespo- God Derrick Sibisi. Na záver Dr. Radebe vechybniteľná.“ Po ňom predniesol gratulačný noval Dr. Munovej parfum Ubuntu Fragrances, ktorého predaj Revelation Church
of God používa na podporu chudobných rodín. Potom spoločne vypustili holubice mieru, o čom Dr. Radebe
povedal: „Tieto holubice svojim letom
rozšíria mier po celej Južnej Afrike.“
Tomuto festivalu predchádzal Africký samit a konferencia predstaviteľov spoločnosti a obrad oslobodenia
pri pamätníku Hectora Pietersona
v Orlando West v Soweto, ktorý ako
12-ročný v roku 1976 zahynul s ďalšími žiakmi a študentmi počas protestu
proti školskej politike apartheidu. Dr. Munová sa na tomto mieste modlila za oslobodenie Južnej Afrike od jej ťaživej histórie
utrpenia spôsobenej, bohužiaľ, vo väčšine
prípadov európskymi kresťanmi.

príhovor bývalý prezident Nigérie a súčasný
predseda Medzinárodnej rady najvyšších
predstaviteľov za mier Goodluck Jonathan:
„Rodina je kľúčovým prvkom z hľadiska
vytvárania spoločnosti, pretože z rodiny vytvárame spoločnosť, ľud, národ, kontinent
a svet.“
Ďalší festival v Južnej Afrike s požehnaním
manželstva sa uskutoční 7. decembra 2019
Po príhovoroch Dr. Munová venovala po na štadióne FNB v Soweto.
10-tisíc USD trom organizáciám vykonávajúcim verejnoprospešné aktivity - Re- Viac na miersazacinamnou.sk.
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Festival jednoty a požehnania
v Las Vegas
Po festivale mieru a požehnania v Los Angeles v USA a festivale požehnania a rodiny
v Johannesburgu v Južnej Afrike sa 22. júna
2019 v Las Vegas uskutočnil ďalší festival
v tomto duchu na pôde USA.
V Marquee Ballroom v MGM
Grand v Las Vegas sa zišlo
niekoľko tisíc ľudí z rôznych
vierovyznaní, aby prijali požehnanie manželstva, a tak
ukázali spôsob ozdravenia
nielen americkej spoločnosti. Udalosť bola spoluorganizovaná Federáciou rodín
(FFWP) a Konferenciou
predstaviteľov amerického
duchovenstva (ACLC) a City
of Refuge Church.

Samuel Radebe z The Revelation Church
of God z Južnej Afriky, v ktorej povedal:
„Modlíme sa za mier v každom jednotlivcovi, ... modlíme sa za mier v každej rodine, ... modlíme sa za mier vo všetkých národoch. Modlíme sa za pravú jednotu a za
vytvorenie jednej rodiny v centre s Bohom.

Crabb, dvojnásobný držiteľ ceny Grammy,
ktorý zaspieval piesne „Washed By The
Water“ (Očistený vodou) a „The Blood Will
Never Lose Its Power“ (Krv nikdy nestratí
svoju moc). Následne študenti z organizácie
CARP (Collegiate Association for the Research of Principles - Vysokoškolská asociácia pre štúdium princípov)
zaspievali známu kórejskú
pieseň „Mudžogon“ (Bezpodmienečná [láska]), na
ktorú predviedli zaujímavú tanečnú choreografiu.

Po piesňach pozdravil prítomných kontinentálny
prezident Federácie rodín pre Severnú Ameriku
Dr. Ki Hun Kim: „Zišli
sme sa tu, pretože túžime
po jednote medzi ľuďmi.
Všetci sme Božími deťPodujatie otvoril 500-členný
mi.“ Potom Joann Rosario
spevácky zbor piesňou od
Condrey zaspievala pieIsraela Houghtona „You Are
seň „Way Maker“ (Tvorca
Good“ (Si dobrý). Nasledocesty) od Osinachi Joseph
vali ďalšie piesne, po ktorých
v anglicko-španielskom
prítomných privítal Edwin Perry, senior Modlíme sa za Pravú matku, šampiónku prevedení. Následne arcibiskup George Aupastor zo City of Refuge Church, a Demian mieru.“ Po modlitbe zaznela skladba „Pro- gustus Stallings Jr. z Imani Temple African-
Dunkley, prezident Federácie rodín v USA, cession Of The Levites“ (Pochod Levítov) American Catholic Congregation vyzval
ktorí sprevádzali programom. Demian Dun- a pieseň „Anthem Of Praise“ (Hymna prítomných, aby si dali okolo krku štólu
kley okrem iného medzi jednotlivými bodmi chvály) od Richarda Smallwooda, na ktoré pripravenú na túto udalosť a takto sa pripraprogramu hádzal do obecenstva tričká s lo- tancovali Praise Dancers. Potom A. Curtis vili na obrad požehnania manželstva, ktorý
gom Peace starts with me (Mier sa začína Farrow, držiteľ ceny Emmy, uviedol zborové viedla Crescentia DeGoede, vedúca oddelemnou).
piesne „All in His Hands“ (Všetko je v Jeho nia požehnania manželstva a rodín vUSA.
rukách) a „The Blood Still Works“ (Krv
pokračovanie na strane 4
Úvodnú modlitbu predniesol Dr. Prophet stále účinkuje). Piesňami pokračoval Jason
pokračovanie zo strany 1

opakovane navrhol križiakom mier. Sultán im
ponúkol kontrolu nad Jeruzalemom, ak prestanú obliehať Damiettu. Z Jeruzalema sa totiž
museli križiaci stiahnuť v roku 1187 počas
tretej križiackej výpravy, keď ho späť získal
sultánov strýko Salah Ad Din (Saladin).
Keď sa obaja dostali na druhú stranu Nílu
a blížili sa k Faraskuru, narazili na muslimské
hliadky. Keďže František vedel povedal iba
„sultán, sultán“, hliadky sa domnievali, že ide
o poslov, ktorí prinášajú odpoveď na sultánov
mierový návrh. Keď sa ocitli pred sultánom,
František pozdravil sultána svojim pozdravom
„Nech ti Pán udelí pokoj.“ Sultán zaregistroval
podobnosť s muslimským pozdravom „Pokoj
s vami“. Navyše mu pohľad na túto zvláštnu
bosú dvojicu pripomínal podobne odetých stúpencov sufizmu, ktorých si sultán vážil. Aj oni
mali jednoduché odevy z vlny a okolo pása
povraz namiesto opasku. Sultán sa ich spýtal,
či sú vyslancami pápežovej armády. František
ho uistil, že sú vyslancami Boha, nie pápeža.
Čokoľvek František povedal, sultán si to pozorne vypočul.
Sultán zaobchádzal s nimi ako so vzácnymi
hosťami a umožnil im zostať v tábore niekoľko dní, počas ktorých si napriek vojnovej
atmosfére našli spôsob, ako si v pokoji vypočuť jeden druhého. Na Františka zapôsobili
moslimské náboženské zvyky, hlavne zvolávanie k modlitbe, keď vojaci prerušili svoju
činnosť, obrátili sa k Mekke a klaňali sa Bohu

až po zem. Zo všetkých darov, ktoré mu sul- Stretnutie so sultánom urobilo dojem na oboch
tán na znak úcty ponúkal, aj keď predpokla- stranách. Sultán mohol zažiť skutočného kresdal, že ich neprijme, si František na pamiatku ťana, ktorý bol v protiklade s križiakmi ohástretnutia zobral slonovinový roh, ktorým boli ňajúcimi sa krížami a mečmi a odmietajúcimi
muslimovia zvolávaní k modlitbe. Po návra- mier. Keďže pápežský legát odmietol sultánov
návrh na mier, boje pokračovali až do porážky križiakov a následného uzavretia mierovej
dohody na dobu ôsmych rokov. Keď sultán
vojnu vyhral, prekvapil križiakov svojou zhovievavosťou, až si mysleli, že je skrytým kresťanom. V realite bol iba zbožným muslimom
netúžiacim po vojne a jeho správanie voči
Františkovi a kresťanom vychádzalo aj z chvály kresťanov a mníchov v Koráne.
František po návrate do Talianska vyzýval
ľudí k mieru a upravil regulu rádu tak, že nabádal bratov, aby žili s muslimami v pokoji
a bez konfliktov (už od 1217 jeho bratia pôsobili vo Svätej zemi). Preto bol zdrvený ďalšou
vyhlásenou križiackou výpravou. Utiahol sa
do ústrania a postil sa. Po duchovnom zážitku
napísal na pergamen modlitbu, ktorá sa podobala muslimkej meditácii o 99 najkrajších
menách Alláha (99 atribútov Alláha) a pod ňu
nakreslil podobizeň sultána Al Kamila.
Tohtoročné podpísanie dokumentu medzi
pápežom Františkom a veľkým imámom
Ahmedom Al Tajibom, ktorému predchádzali
ich vzájomné stretnutia, je znakom toho, že
te ho František používal na zvolávanie bratov v Bohu môžu byť všetci ľudia bratmi a sespred svojím príhovorom. Po skončení stretnu- trami, keď chcú, pretože mier nepríde sám od
tia boli obaja mnísi s úctou odprevadení pod seba, ľudia ho musia žiť.
sultánovou ochranou ku križiackemu táboru
a František sa krátko nato vrátil do Talianska. Viac na https://is.gd/VaticanUPF.
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viedla Crescentia DeGoede, vedúca oddelenia požehnania manželstva a rodín v USA.
Po videu o význame požehnania manželstva spolupredseda ACLC Rev. Luonne
Rouse s manželkou Marie udelili požehnanie manželstva prítomným párom, ktoré
pozostávalo z obradu so svätým vínom, so
svätou vodou, manželského sľubu, modlitby
požehnania a vyhlásenia platnosti požehnania manželstva. Po ňom Jonathan Slocumb
pozdravil predstaviteľov rôznych vierovyznaní a náboženstiev, predstaviteľov spoločnosti, Univerzálnej mierovej federácie a The
Washington Times a účastníkov zo zahraničia. Nasledovalo tanečné vystúpenie Divine Praise Dancers z Los Angeles. Po ňom
pastor Edwin Perry uviedol biskupa Jonesa,
ktorý vo svojom príhovore povedal: „Bez
pochýb verím tomu, že Boh si vyvolil Dr.
Hak Ča Han Munovú, aby sme sa zjednotili. ... Boh nás priviedol na zem, aby sme tu
žili v mieri. Verím tomu, že aj tu je nás dosť,
aby sme zmenili svet k lepšiemu.“ Nasledovalo video o živote Dr. Munovej s názvom
„Matka mieru“ a po ňom pieseň od Richarda
Smallwooda „Total Praise“ (Najväčšia chvála) v podaní 500-členného zboru pod vedením A. Curtis Farrowa, držiteľa ceny Emmy.

mieru, ktorý sa mal vytvoriť v čase Ježiša,
a ako sa môže naplniť tento ideál v súčasnosti: „Tento svet, ktorý nám dal náš Stvoriteľ, Boh, trpí v dôsledku našej nevedomosti.
Ako Božie pravé deti sa nemôžeme na to
nečinne prizerať. ... Mali by sme nasledovať Boha, žiť v súlade s večnými princípmi stvorenia a nájsť správne riešenie. Iba
tak môžeme vyriešiť problémy. ... Musíme
spojiť naše sily a zjednotiť sa, aby sme to
dokázali.“ Prezident Federácie rodín v USA
Demian Dunkley poďakoval Dr. Munovej za
jej príhovor a deti rôzneho veku jej venovali
kvety. Dr. Munová venovala po 5-tisíc USD
štyrom organizáciám vykonávajúcim verejnoprospešné aktivity - Christ Our Redeemer
Community Development Corporation, Solomon‘s Corner, Community Action Partnership a Nipsey’s foundation na pamiatku
Nipsey Hussleho. Potom biskupovi Jonesovi
odovzdala zástavu Federácie rodín, ktorej
logo zobrazuje ideál Božej rodiny. Okrem
toho jemu a ešte Rev. Luonnemu Rousemu
a Rev. Markovi Abernathymu z Connect Point Christian Center venovala spomienkové
darčeky. V tejto súvislosti Dr. Munová povedala o zástave Federácie rodín, že všade
tam, kde veje táto zástava, prichádza Božie
požehnanie. Biskup Jones poďakoval Matke
Munovej za všetko a biskup Hezekiah Walker, dvojnásobný držiteľ ceny Grammy, so
svojimi piesňami „Souled Out“ (Oduševnený pre Boha), You‘re All I Need (Si všetko,
čo potrebujem) a „Every Praise“ (Každá
chvála) ukončil toto veľkolepé podujatie.

Po piesni biskup Jones uviedol Matku mieru,
ako oslovujú Dr. Munovú, aby predniesla
príhovor s názvom „Misia kresťanstva z pohľadu Božej prozreteľnosti a zodpovednosť
Spojených štátov amerických“. V ňom hovorila o nenaplnení Božieho ideálu sveta Viac na miersazacinamnou.sk.

Udalosti
Svetový samit 2019
V dňoch 7.-10. februára 2019 sa v Soule,
Kórea, uskutočnil ďalší samit svetových
predstaviteľov v snahe o riešenie problémov
vo svete. Zúčastnili sa na ňom významní
predstavitelia, napr. José Manuel Barroso, bývalý premiér Portugalska a bývalý
predseda Európskej komisie, a Lí Nak Jon,
premiér Kórey.
ISCP - Počas samitu bola 8. februára inaugurovaná Medzinárodná rada najvyšších
predstaviteľov za mier (ISCP), ktorá bude
združovať bývalé a súčasné hlavy štátov,
predstaviteľov vlád a iných popredných
činiteľov. Predsedom sa stal Goodluck
Jonathan, bývalý prezident Nigérie.
Mierová cena Sonhak - Počas samitu bola
9. februára udelená 3. mierová cena Sonhak, ktorej tohtoročnou témou bolo „Mier
a ľudský rozvoj v Afrike“. Cenu dostala
Waris Dirie, ktorá sa zasadzuje za ukončenie tradície ženskej obriezky, a Akinwumi Ayodeji Adesina, ktorý sa inováciami
v poľnohospodárstve snaží o rozvoj Afriky.
Viac na upf.sk.
Na vernosti záleží
15. mája 2019 v Bratislave a 21. júna 2019
v Nitre sa uskutočnila prednáška nielen
o vernosti v manželstve z cyklu „Ako
vytvoriť spoločnosť založenú na rodine“,
ktorej obsah je v tejto dobe veľmi aktuálny.
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