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Editoriál
Výnimočný rok 2020
Zrejme pre mnohých je výnimočným už
len zo samotnej číselnej podoby. No pre
koronavírus SARS- CoV-2 spôsobujúci
ochorenie Covid-19 sa stal pre celý svet
smutne výnimočným rokom s dopadom
na takmer všetky aspekty nášho života.
Aj keď tento vírus nie je smrtiacim, ako
to šíri bulvár, lebo neumrie každý, kto ho
dostane, faktom je, že ohrozuje zdravie
a môže viesť ku smrti. A strach zo smrti
býva spúšťačom neracionálneho myslenia
a konania, čo môže spôsobiť viac utrpenia
ako samotný vírus. Nedopusťme preto,
aby nás tento strach pripravil o ľudskú
dôstojnosť a zničil medziľudské vzťahy.
Nech už teda vnímame tento rok akokoľvek, ak nám táto výnimočná situácia
pomôže prehodnotiť život a zamerať sa

na to podstatné v ňom, potom je tento
rok naozaj výnimočným obdobím a máme
pred sebou samé výnimočné roky. Pretože
jedine od nás závisí, ako prežijeme svoj
život a je iba na nás rozhodnúť sa prežiť
ho čo najdôstojnejšie v akejkoľvek situácii.
V tomto čísle prinášame udalosti z výnimočného zhromaždenia v Kórei vo februári,
v čase, keď sa už šírili obavy z neznámeho vírusu. Podľa neskoršieho prieskumu
nikto zo zúčastnených neochorel. Pre
niektorých to bol znak Božej ochrany nad
podujatím, pre iných výsledok opatrení
kórejskej vlády na predchádzanie nákaze.
Nech už tomu bolo akokoľvek, v každom
prípade toto podujatie otvorilo výnimočný
rok, v ktorom sa ľudstvo môže vydať na
cestu mierovej spolupráce a začať novú
kapitolu v ľudskej histórii.
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Odkaz lásky a mieru

da Muna za jeho evanjelizačnú činnosť do
pracovného tábora, od stretnutia manželov
Na 30. januára 2020 Munovcov s Kim Il-songom (Kim Ir Sen)
pripadlo 100. vý- v roku 1991 sa ich dobré osobné vzťahy
r o č ie n a r o d e n i a odzrkadľovali aj v procese zjednocovania
reverenda Dr. Son oboch Kóreí a nebyť nešťastných krokov
Mjong Muna a 77. niektorých politikov mohol proces zjedvýročie narodenia nocovania s pomocou Hnutia zjednotenia
jeho manželky Dr. pokročiť omnoho ďalej.
Hak Ča Han (obaja narodení 6.1. podľa
lunárneho kalendára), zakladateľov nielen
Federácie rodín. Okrem toho na 8. apríla
pripadlo 60. výročie ich svadby (16.3. podľa lunárneho kalendára).
Pri tejto príležitosti poslala Severná Kórea

špeciálny kvetinový dar - 100 ruží pre reverenda Muna a 77 chryzantém pre jeho
ma n žel k u. Hoci
komunistický režim v severnej časti Kórei po druhej
svetovej vojne poslal s prispením
kresťanov reveren-

mierového sveta je oceňovaný mnohými
poprednými osobnosťami nielen v USA.

Verejnosť sa mohla viac dozvedieť o živote a diele manželov Munovcov na doteraz
najväčšom svetovom samite v Kórei organizovanom Hnutím zjednotenia (viac na
strane 2) a pridruženom podujatí (vimeo.
com/389651575), na ktorých sa zúčastnili
tisícky predstaviteľov rôznych oblastí spoločnosti z celého sveta. Hoci sa reverend
Mun nedožil týchto udalostí, odkaz lásky
a mieru, ktorý zanechal, neustále rozvíja
jeho manželka (miersazacinamnou.sk). Ich
život je inšpiráciou pre milióny ľudí na celom svete, ktorí sa snažia o vytvorenie sveta v centre s Bohom, tzv. Nebeského kráAni USA sa nedali zahanbiť a prezident Do- ľovstva. Každý z nás môže byť súčasťou
nald Trump s manželkou Melaniou poslali tohto vznešeného úsilia.
blahoželanie k výročiu. Hoci bol reverend
Mun počas svojho pôsobenia v USA nepo- Viac informácií o výnimočnom živote
chopený a prenasledovaný kresťanmi ruka a diele manželov Munovcov na špeciálnej
v ruke s komunistami a odsúdený za údajný webovej stránke s virtuálnou expozíciou:
daňový únik na trest väzenia, jeho prínos
k pádu komunizmu vo svete a vytváraniu www.thelegacyoflove.org
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Rodina národov žijúcich v mieri môže vzniknúť jedine z národov rodín žijúcich v mieri. - Rev. Son Mjong Mun

Svetový samit 2020
V dňoch 3. až 8. feb
r uára 2020 sa na
medzinárodnom
výstavisku KINTEX
neďaleko Soulu, Kórea, uskutočnil doteraz najväčší svetový
samit svojho druhu
(worldsummit.or.kr).
Zúčastnilo sa na ňom viac než 6000 delegátov zo 170 krajín sveta vrátane bývalých
a súčasných hláv štátov, premiérov a pos
lancov parlamentov, náboženských predstaviteľov, vedcov, nositeľov Nobelových cien,
žurnalistov, podnikateľov a predstaviteľov
ženských a mládežníckych organizácií.
Program bol veľmi bohatý a zameraný na
zvládnutie kritických výziev súčasnosti od
klimatických zmien až po riešenie konfliktov s cieľom vytvoriť trvalý mier vo svete.
Samit sa niesol v duchu troch základných
princípov nevyhnutných pre dosiahnutie
tohto cieľa: vzájomná závislosť, spoločná
prosperita a univerzálne hodnoty. Na samite bola prijatá univerzálna mierová deklarácia, v ktorej sa uvádza, že globálna
komunita občanov milujúcich mier vytvára v mierovej spolupráci založenej na pravej láske nebeský zjednotený svet (is.gd/
WS2020Resolution).

médií za mier (International Media Asso- Večer sa uskutočnil uvítací banket (vimeo.
ciation for Peace - IMAP. Konferencia bola com/388981487), ktorý otvoril bývalý miorganizovaná Univerzálnou mierovou fe- nister obrany Rakúska Dr. Werner Fassl
deráciou (UPF) v spolupráci s mediálnymi abend a ďalej prehovorili bývalý kongresspoločnosťami Segye Times z Kórey, Sekai man USA a spolupredseda Medzinárodnej
Nippo z Japonska a The Washington Times asociácie poslancov parlamentov za mier
z USA. Taktiež sa na nej zúčastnili primá- (IAPP) Dan Burton, bývalý predseda Snetor Soulu Pak Won-sun a minister kultúry movne poradcov japonského parlamena športu Pak Jang-wu. Témou konferencie tu Čuiči Date a prvá dáma Palau Debbie
bolo „Vytvorenie globálneho prostredia Remengesau. Banket sa skončil baletným
vzájomnej závislosti, spoločnej prosperi- stvárnením kórejského ľudového príbehu
ty a univerzálnych hodnôt: Úloha médií“. o oddanej dcére Šimčong v podaní kórejViac na upf.org/8944.
ského baletného súboru Universal Ballet.

Oficiálne otvorenie samitu bolo 3. fe
bruára (vimeo.com/388947421), na ktorom
účastníkov privítal medzinárodný predseda
UPF Thomas Walsh a prehovorili bývalý
veľvyslanec USA v Južnej Kórei Christopher R. Hill, predseda Rogers Holdings and
Beeland Interests Inc. James Rogers, bývalý prezident Nigérie a súčasný predseda
Medzinárodnej rady najvyšších predstaviteľov za mier (ISCP) v Afrike Goodluck Jonathan, bývalý prezident Kiribati a laureát
Mierovej ceny Sonhak Anote Tong a laureát Nobelovej ceny Mario J. Molina. Na
záver otvorenia samitu bola účastníkmi
podpísaná deklarácia samitu. V ďalšej časti
programu prehovorili bývalý poslanec au
strálskeho parlamentu David Clarke, bývalá
prvá dáma Fidži Adi Koila Nailatikau, bývalý prezident Paraguaja Federico Franco,
Program samitu sa začal už 2. februára predstaviteľka Africkej únie Roslyn Ngeno,
mediálnou konferenciou o svetovom mie- bývalý viceprezident Nepálu Parmanand
ri (vimeo.com/388775269), na ktorej bola Dža a členka Nezávislej rady Sudánu Raja
inaugurovaná Medzinárodná asociácia Nicola Eissa Abdel-Masih.

Mierová cena Sonhak 2020
a osobitná Cena zakladateľov

V utorok 4. februára sa uskutočnilo generálne zasadnutie samitu (vimeo.com/
389199708), ktoré otvorili duchovní predstavitelia rôznych náboženských tradícií
medzináboženským obradom vliatia vody
do spoločnej nádoby. Prítomných pozdravil
bývalý generálny tajomník OSN Pan Ki-mun. Po ňom pozdravné príhovory predniesli podpredseda kórejského Národného
zhromaždenia Li Džu-jong, bývalý predseda Snemovne poradcov japonského parlamentu Čuiči Date a bývalý predseda Snemovne reprezentantov USA Newt Gingrich.
Nasledoval príhovor Dr. Hak Ča Han Munovej, v ktorom uviedla: „Prvým krokom
k mieru je pochopiť podstatu Boha a napĺňať Jeho vôľu. Vyriešiť problémy vo svete
je možné tak, že sa staneme oddanými deťmi Boha, nášho Nebeského rodiča.“ Po jej
príhovore na tému mieru prehovorili premiér Kambodže Hun Sen, bývalý prezident
pokračovanie na strane 3

Biskup Munib A. Younan, palestínsky
utečenec, dostal ocenenie za vytváranie
medzináboženskej harmónie na Blízkom
východe. Prezident Macky Sall bol ocenený za šírenie myšlienok demokracie v susedných krajinách afrického kontinentu
prostredníctvom transparentnej politiky vo
svojej krajine. Bývalý generálny tajomník
OSN Pan Ki-mun získal Cenu zakladateľov ako prejav uznania za obetavú prácu
v OSN pri napĺňaní cieľov trvalej udržateľnosti vo svete.

Počas svetového samitu World Summit
2020 v Soule, Kórea (viac na strane
2), sa 5. februára
2 0 2 0 u s k u t o č n ilo odovzd áva n ie
Mierovej ceny Sonhak pre rok 2020.
Okrem tejto ceny bola pri príležitosti 100.
výročia narodenia spoluzakladateľa ceny, Po gratulačnom príhovore bývalého prereverenda Dr. Son Mjong Muna, odovzda- zidenta Nigérie Goodlucka Jonathana launá osobitná Cena zakladateľov (manželia reátom cien minister zahraničných vecí
Munovci), ktorú získal bývalý generálny Senegalu Amadou Ba v mene prezidenta
tajomník OSN Pan Ki-mun. Cenu Sonhak Mackyho Salla odovzdal Dr. Munovej
získal prezident Senegalu Macky Sall, kto- najvyššie štátne vyznamenanie za zásluhy
rú v jeho neprítomnosti prevzal minister Veľký kríž a dar od prezidenta Mackyho
zahraničných vecí Senegalu Amadou Ba, Salla oceňujúci Dr. Munovú ako Matku
a bývalý prezident Luteránskej svetovej fe- mieru - obraz starostlivej ženy.
derácie Munib A. Younan. Ceny odovzdala
spoluzakladateľka tohto ocenenia Dr. Hak Záznam z udalosti:
Ča Han Munová.
vimeo.com/389407974
„Vytváranie lepšieho sveta pre budúce generácie“ je mottom Mierovej ceny Sonhak
„Tak, ako rodičia milujú svoje deti, ľudia
v súčasnosti musia zobrať zodpovednosť za
zabezpečenie mieru pre ľudí v budúcnosti.“
Mierová cena Sonhak sa odovzdáva každé
dva roky jednotlivcom a organizáciám, ktoré významne prispeli k mierovému procesu
a skvalitneniu života budúcich generácií.
Viac na sunhakpeaceprize.org.

2 www.federaciarodin.sk
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Problémy sveta nemožno vyriešiť logikou moci. Dajú sa vyriešiť jedine logikou lásky. - Dr. Hak Ča Han Munová
a ona oslávila 77. narodeniny, pripravili jej
špeciálnu tortu a zaspievali všetko najlepšie
Guatemaly Jimmy Morales, bývalý premiér k narodeninám. Okrem toho, pri príležitosIndie Deve Gowda, viceprezident Mjan- ti výročia narodenín manželov Munovcov
marska Henry Van Thio, premiér Nigeru predseda Ázijsko-pacifického mierového
Brigi Rafini, viceprezidentka Filipín Maria výboru Severnej Kórey Kim Jong-čol odoLeonor Gerona Robredo a bývalý predse- vzdal pozdrav a kvetinový dar od severoda Európskej komisie José Manuel Barro- kórejského lídra Kim Čong-una. Taktiež
so. Po príhovoroch Dr. Munová podpísala prezident USA Donald Trump s manželkou
deklaráciu samitu a udelila medaily ISCP Melaniou poslali blahoželanie k výročiu.
desiatim účas
t n í ko m ( bývalý premiér
I nd ie Deve
Gowda, bývalý premiér Pakistanu Sajid
Jusuf Reza
Gilani, bývalý
dočasný prez ident Hait i
Jocelerme Priver t, bý valý
premiér Burkina Faso Beyon
Luc Aldolphe
Tiao, bývalý prezident Guatemaly Jimmy Na záver dňa sa uskutočnil špeciálny banMorales, bývalý prezident Nikaraguy José ket, na ktorom bola predstavená autobioArnoldo Alemán Lacayo, bývalý predseda grafia Dr. Hak Ča Han Munovej s náz
Európskej komisie José Manuel Barroso, vom „Matka mieru, ktorá zotiera slzy
bývalý prezident Nigérie Olusegun Obasan- ľudstva“ a zároveň sa uskutočnila inaugujo, bývalý viceprezident Nepálu Parmanand rácia projektu „Matkina nadácia“ (vimeo.
Dža a bývalý premiér Kanady Stephen com/389217831). Gratulačný príhovor predHarper). Na záver oficiálneho programu niesol premiér Nigeru Brigi Rafini a bývaDr. Munová tromi údermi na gong mieru lá prvá dáma Fidži Adi Koila Nailatikau.
ukončila zasadnutie. No keďže 30. januára Banket sa skončil vystúpením kórejského
by sa jej manžel Dr. Mun dožil 100 rokov detského umeleckého súboru Little Angels.

V stredu 5. februára sa uskutočnilo odovzdávanie Mierovej ceny Sonhak (sunhakpeaceprize.org) pre rok 2020 (vimeo.
com/389407974). Okrem tejto ceny bola pri
príležitosti 100. výročia narodenia spoluzakladateľa ceny, reverenda Dr. Son Mjong
Muna, odovzdaná osobitná Cena zakladateľov (manželia Munovci). Viac na strane 2.

a rozvoj (Interreligious Association for
Peace and Development - IAPD) mala 4. a 5.
februára tri zasadnutia na tému „Vytvorenie
sveta trvalého mieru: Úloha náboženstiev,
medzináboženského dialógu a náboženských organizácií“. Viac na upf.org/8803.

zasadnutia na tému „Vízia sveta mieru“.
Viac na upf.org/8789.

pokračovanie zo strany 2

Guiney James Marape, viceprezident Južnej Afriky David Mabuza, bývalý premiér
Španielska Felipe Gonzalez, bývalý premiér Burkina Faso Paul Kaba Thieba, vicepremiér Tongy Sione Vuna Fa’otusia a ďalší.
5. februára prehovorili bývalý prezident Kiribati Anote Tong, bývalý prezident Stredoafrickej republiky Michel Djotodia, bývalý
premiér Čadu Emmanuel Nadingar, bývalý
premiér Českej Republiky Mirek Topolánek, bývalý viceprezident Iránu Hassan
Ghafourifard, bývalý premiér Talianska
Enrico Letta, bývalá vicepremiérka Nepálu
Sujata Koirala, bývalý premiér Pakistanu
Sajid Jusuf Reza Gilani, bývalý premiér
Švédska Carl Bildt, bývalý dočasný prezident Haiti Jocelerme Privert, bývalý premiér Írska Enda Kenny, bývalý prezident
Nigérie Olusegun Obasanjo, bývalý prezident Vanuatu George Ati Sokomanu a ďalší.
Viac na upf.org/8813.
Medzinárodná asociácia prvých dám za
mier (International Association of First Ladies for Peace - IAFLP) mala 5. februára
dve zasadnutia na tému „Vytvorenie kultúry mieru a vzájomnej prosperity: Úloha
prvých dám“. Viac na upf.org/8830.
Medzinárodná asociácia poslancov parlamentov za mier (International Association of Parliamentarians for Peace - IAPP)
mala 4. a 5. februára tri zasadnutia na tému
„Vytvorenie sveta trvalého mieru: Úloha poslancov parlamentov“. Viac na upf.org/8801.
Medzináboženská asociácia za mier

Okrem týchto spoločných zhromaždení sa
4. a 5. februára uskutočnili
s úb ež né z asadnutia existujúcich a nových iniciatív
UPF inaugurovaných na
sam ite. Me d z i národná
rada najvyšších predstaviteľov za
mier (International Summit
Cou ncil for
Peace) mala 4. a 5. februára tri zasadnutia
na tému „Mier, bezpečnosť a ľudský rozvoj: Vytvorenie sveta trvalého mieru“. 4.
februára prehovorili bývalý prezident Nigérie Goodluck Jonathan, bývalý premiér
Kanady Stephen Harper, bývalý premiér
Francúzska Dominique de Villepin, bývalý
premiér Indie H. D. Deve Gowda, bývalý
prezident Marshallových ostrovov Christopher Loeak, viceprezident Mjanmarska
Henry Van Thio, premiér Papuy-Novej

HJ Medzinárodná nadácia pre jednotu
vedy (HJ International Foundation for the
Unity of the Sciences - HJIFUS) mala 3. a 5.
februára štyri zasadnutia na tému „Zvládnutie environmentálnych hrozieb v prospech ľudstva“. Viac na upf.org/8812

Konferencia predstaviteľov svetového
duchovenstva (World Clergy Leadership
Conference - WCLC) mala 5. februára zasadnutie na tému „Vytvorenie nebeského Fórum Strednej Ázie (Central Asian Fozjednoteného sveta“. Viac na upf.org/8800. rum) malo 5. februára zasadnutie na tému
„Spolupráca a mier: Perspektíva a vzájomná
Mládežnícka organizácia Mládež a štu- závislosť v Eurázii“. Viac na upf.org/8799.
denti za mier bola začlenená pod UPF ako
Medzinárodná asociácia mládeže a štu- Balkánska mierová iniciatíva (Balkans
dentov za mier (International Association Peace Initiative) mala 5. februára zasadnuof Youth and Students for Peace - IAYSP), tie na tému „Trvalý mier na Balkáne“. Viac
ktorá mala 4. a 5. februára dve zasadnutia na upf.org/8804.
na tému „Urobme mier skutočnosťou“. Viac
na upf.org/8809.
V dňoch 6. a 7. februára účastníci samitu
cestovali do Svetového mierového centra
Medzinárodná asociácia za mier a hos- Čongšim, aby sa zúčastnili na rôznych po
podársky rozvoj (International Associa- dujatiach. 6. februára sa zúčastnili na po
tion for Peace and Economic Development - dujatí k 100. výročiu narodenia reverenda
IAED) bola inaugurovaná na samite a mala Dr. Son Mjong Muna a 77. výročiu naro4. a 5. februára štyri zasadnutia na tému denia jeho manželky Dr. Hak Ča Han (viac
„Vytvorenie globálneho prostredia vzájom- na strane 1) a taktiež k 7. výročiu Zaklanej závislosti, spoločnej prosperity a uni- dajúceho dňa Božieho kráľovstva (vimeo.
verzálnych hodnôt: Úloha podnikateľských com/389651575). 7. februára sa zúčastnisubjektov“. Viac na upf.org/8950.
li na oslave 60. výročia svadby manželov
Munovcov a na obrade požehnania manželMedzinárodná asociácia akademikov za stva (viac na strane 4).
mier (International Association of Academicians for Peace - IAAP) bola inauguro- Viac v online verzii časopisu a na upf.org/8769.
vaná na samite a mala 4. a 5. februára štyri Videoreportáž na vimeo.com/393010160.
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Požehnanie manželstva 2020
Tohto roku sa obrad požehnania manželstva
stal pridruženou udalosťou svetového samitu
World Summit 2020 v Soule, Kórea (viac
na strane 2), 7. februára 2020 vo Svetovom
mierovom centre Čongšim v Kórei prijalo
požehnanie do manželstva 6000 snúbeneckých párov a požehnanie manželstva 9000
manželských párov. Snúbenecké páry boli
prevažne deťmi tých rodičov, ktorí ako prvé
páry od roku 1960 prijali požehnanie do
manželstva od manželov Munovcov. Niektoré

v roku 2018, zagratuloval prítomným párom
k tejto jedinečnej životnej udalosti a vyzdvihol úsilie „Matky Munovej, jednorodenej
dcéry“, ako oslovujú pani Munovú, za jej
prínos pre rodinu a mier vo svete (soo.gd/
burton2020).

Spoločnosť Nebeského rodiča

8 mája 2020 sa v Kórei uskutočnilo slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 60.
výročia svadby manželov Munovcov (16.3.
podľa lunárneho kalendára). Pôvodne sa
malo uskutočniť 8. apríla, na ktorý pripaPárom zaspieval tenor Paul Potts spoločne dol dátum podľa lunárneho kalendára, ale
s kórejským detským umeleckým súborom z dôvodu opatrení v spoločnosti súvisiacich
Little Angels. Na záver spoločne s pani Mu- s ochorením COVID-19 to vtedy nebolo
novou zaspievali jej dvaja čerstvo zosobá- možné. Na zhromaždení Dr. Hak Ča Han
šení vnuci so svojimi nevestami tradičné Munová vyzvala všetkých ľudí na vytvokórejské piesne.
renie sveta v centre s Bohom - spoločnosti
Nebeského rodiča.

Pred takmer 2000 rokmi Ježiš priblížil ľuďom Boha ako Nebeského otca a v roku
2013 Federácia rodín doplnila, že Boh je
naším Nebeským rodičom - otcom i matkou.
Tento koncept môže byť veľkou výzvou pre
skostnatené náboženské myslenie, no chce
to iba prekročiť komfortnú zónu svojho
náboženstva, vymaniť sa z obmedzujúcich,
a vo väčšine prípadov nezmyselných dogiem,
a vydať sa na úžasnú cestu bezprostredného spoznávania vzťahu medzi Bohom
a ľudstvom a následne objaviť a precítiť
večnú univerzálnu pravdu, že Boh je naším
z nich boli už treťou generáciou prvých po- Záznam z udalosti: vimeo.com/389912580 rodičom a my sme Jeho deťmi, ktoré majú
žehnaných párov. Takto Božia láska, spôsob
stelesniť Jeho lásku a šíriť ju v medziľudživota a rodová línia pokračujú z generácie Požehnanie manželstva znamená, že vzťah ských vzťahoch, a tak spoločne vytvoriť
na generáciu.
medzi mužom a ženou sa stáva Bohom uzna- Božie kráľovstvo - kultúru srdca. V ňom
ný za manželstvo a trvá na večnosť (is.gd/ už nebude potrebné žiadne náboženstvo,
Dan Burton, bývalý kongresman USA a spo- manzelstvo). Podmienkou prijatia Božie- pretože ľudia budú žiť ako veľká rodina
lupredseda Medzinárodnej asociácie členov ho požehnania manželstva je rozhodnutie v centre s Bohom, svojím Nebeským roparlamentov za mier (IAPP) s manželkou zachovávať vzájomnú manželskú vernosť dičom. Aj keď to môže znieť ako utópia,
Samiou, ktorí prijali požehnanie manželstva (vernimanzelia.sk).
toto je zmyslom existencie ľudstva.

Matka mieru
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Keď v roku 2009 prestížne juhokórejské
vydavateľstvo Kim Jong Sa vydalo knihu
o živote reverenda Son Mjong Muna pod
názvom „Svetoobčan milujúci mier“ (is.gd/
kjsplc), zanedlho sa stala v krajine bestse
llerom (viac v čísle 11) a v prekladoch sa
rozšírila do celého sveta. V slovenčine táto
kniha vyšla v roku 2011 pod názvom „Hľadanie strateného mieru“ (is.gd/hladanie).
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Počas svetového samitu World Summit
2020 v Soule, Kórea (viac na strane 2), bola
4. februára 2020 predstavená kniha o živote Dr. Hak Ča Han Munovej pod názvom
„Matka mieru, ktorá zotiera slzy ľudstva“
Periodicita: Občasník
(vimeo.com/389217831). Knihu vydalo opäť
Dátum vydania: Jún 2020
v yd a v a t e ľs t vo
Cena: Nepredajné
Kim Jong Sa (is.
gd/kjsmofp) a od tvorenie mierového sveta, ale aj o dôstojnosť Grafická úprava: Redakcia
vydania sa stala žien. Anglická verzia sa stala bestsellerom Tlač: Hansman s.r.o.
jednou z najčíta- v sekcii kníh kresťanského ekumenizmu Distribúcia: Súkromní distribútori
nejších kníh v Kó- na Amazone. Objavte doposiaľ neznámy Náklad: 1000
rei. Následne bola príbeh Hak Ča Han Munovej, ktorú v sú- Evidenčné číslo: EV 1986/08
kniha vydaná v ja- časnosti milióny ľudí na svete poznajú ako ISSN (online): 1336-7765
pončine a angličti- Matku mieru.
ISSN (tlačené vydanie): 1336-7412
ne a pripravujú sa
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vydania v ďalších „Po prvýkrát otváram okno do svojho života.
jazykoch, aby sa Robím tak s nádejou, že príbeh života žité- Za obsah príspevkov zodpovedá ich autor.
čo najviac ľudí ho v súlade s Božou láskou vyvolá v ostat- Názory redakcie nemusia vyjadrovať oficiálne
mohlo zoznámiť ných podobné zanietenie.“
stanovisko Federácie rodín za svetový mier.
s poprednou osob- Hak Ča Han Munová Kopírovanie a rozširovanie celého časopisu
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