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Zanechať odkaz lásky
V minulom čísle 
sme priblížili online 
projekt Legacy of 
Love (Odkaz lásky), 
ktorý vznikol pri 
príležitosti tohtoroč-
ného 100. výročia 

narodenia Rev. Son Mjong Muna a 60. vý-
ročia svadby manželov Munovcov. 

Projekt približuje životné dielo Rev. Son 
Mjong Muna (1920-2012) a jeho manžel-
ky Dr. Hak Ča Han Munovej. Po svadbe 
v 1960 zasvätili svoj život vytvoreniu sveta, 
v ktorom budú všetci ľudia žiť v mieri, har-
mónii a šťastí.

Rodina národov žijúcich v mieri 
môže vzniknúť jedine z národov 
rodín žijúcich v mieri. 

- Rev. Dr. Son Mjong Mun

Manželia Munovci, známi ako Otec mieru 
a Matka mieru, neúnavne podporovali me-
dzinárodnú a medzikultúrnu harmóniu pros-
tredníctvom verných manželstiev a pevných, 
zdravých rodín. Bez ohľadu na náboženstvo, 

národnosť,  rasu 
a etnickú prísluš-
nosť sme jedna veľ-
ká ľudská rodina 
v centre s Bohom, 
naším Nebeským 
rodičom.

Na tento účel manželia Munovci založili 
mnohé medzinárodné organizácie vrátane 
Federácie rodín za svetový mier a zjedno-
tenie (FFWPU), Univerzálnej mierovej fe-
derácie (UPF), Federácie žien za mier vo 
svete (WFWP), Medzinárodnej asociácie 
mládeže a študentov za mier (IAYSP) a iné.

Problémy sveta nemožno vyriešiť 
logikou moci. Dajú sa vyriešiť jedi-
ne logikou lásky. 

- Dr. Hak Ča Han Munová

Koncom tohto roka bol tento projekt spra-
covaný do slovenského jazyka a viac in-
formácií o výnimočnom živote a diele 
manželov Munovcov nájdete na špeciálnej 
webovej stránke s virtuálnou expozíciou:

www.odkazlasky.sk

TRI HLAVNÉ PRINCÍPY SVETA LÁSKY

Stať sa charakterným človekom
Rodíme sa do rodiny, aby sme si rozvíjali 
svoju osobnosť a dosiahli zrelosť. Vytvá-
raním láskyplných vzťahov medzi členmi 
rodiny si osvojujeme chápanie univerzál-
nych princípov a hodnôt. Tým, že je naša 
myseľ zjednotená s Božími princípmi, sa 
prirodzene stávame zodpovednými vo svo-
jich skutkoch.

Žiť pravou láskou
Po dosiahnutí zrelosti srdca a žijúc pra-
vou láskou je jednoduchšie vytvoriť trva-
lý manželský vzťah a rodinu pravej lásky 
v centre s Bohom, naším Nebeským rodi-
čom. V takejto rodine je prítomná Božia 
láska odovzdávaná z generácie na generá-
ciu a umožňuje členom rodiny dosiahnuť 
a vyjadriť svoj jedinečný tvorivý potenciál. 
Takéto rodiny predstavujú základné jednot-
ky spoločnosti, v ktorej ľudia žijú bez obáv 
a strachu.

Vytvárať blahobyt
Zodpovedným využívaním našej tvorivosti 
chrániť životné prostredie a vytvárať život-
né podmienky v prospech všetkých ľudí. 
Spoluprácou využiť náš potenciál pre vy-
tvorenie mierového a prosperujúceho sveta, 
aký mali ľudia vytvoriť od počiatku svojej 
histórie. V láske jednotlivec žije pre účel 
rodiny, rodina pre účel národa a národ pre 
účel sveta. Týmto sa zaistí blahobyt pre 
všetkých.

Editoriál
Svet má nádej 

V tomto roku ľudstvo pre COVID-19 za-
žíva veľké výzvy a situácia v spoločnosti 
naznačuje, že pokiaľ ľudia od základu 
neprehodnotia účel svojej existencie, tak 
budúcnosť ľudstva je neistá. 

V minulom čísle sme priblížili výnimočný 
Svetový samit 2020, ktorý sa konal vo 
februári v Kórei. S odstupom času možno 
zhodnotiť, že bol zlomovým podujatím, 
ktoré formovalo model vytvárania nového 
sveta, a tým aj spôsob riešenia rodiacej 
sa globálnej krízy spôsobenej COVID-19. 
Na samite sa diskutovalo o novej, mierovej 
budúcnosti ľudstva založenej na spolupráci 
v zmysle vzájomnej závislosti, spoločnej 
prosperity a univerzálnych hodnôt. Tento 
koncept sa následne premietol do projektu, 
ktorý sa z dôvodu preventívnych opatrení 

realizuje online, no na druhej strane oslovuje 
stámilióny ľudí. Tento projekt pod názvom 
Zhromaždenie nádeje dáva ľuďom v tejto 
vážnej situácii novú nádej do budúcnosti. 
Vychádza z toho, že ak si uvedomíme jedi-
nečnú hodnotu ľudského života prameniacu 
v Bohu, našom Nebeskom rodičovi, a ak 
Mu umožníme byť súčasťou nášho života, 
tak dokážeme zvládnuť nielen súčasnú 
krízu, ale naplniť aj Jeho odvekú túžbu, 
a to vytvoriť Nebeské kráľovstvo. 

Bez Boha to jednoducho nejde. Čokoľvek 
ľudia robili bez Neho, obrátilo sa proti nim. 
Dokonca aj vierovyznania, keď ignorovali 
Jeho slovo. Ľudia v súčasnosti už nepo-
trebujú náboženstvo, potrebujú Boha. Bez 
Neho nemáme možnosť skutočne zažiť, že 
sme bratia a sestry jednej veľkej rodiny - 
spoločnosti Nebeského rodiča.

Miroslav Rybár
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Prvé Zhromaždenie nádeje
Svetový samit 2020 (worldsummit.or.kr), 
ktorý sa konal vo februári tohto roka v Kó-
rei za účasti tisícok významných osobností 
z celého sveta (viac v čísle 31), bol najväčším 
svetovým samitom svojho druhu s takou-
to rozsiahlou osobnou účasťou na svete. Po 
obmedzeniach v súvislosti s koronavírusom 
SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie 
COVID-19, sa väčšina podujatí presunula do 
online priestoru. 

V duchu samitu - zabezpečenie trvalého mie-
ru vo svete prostredníctvom troch základných 
princípov: vzájomná závislosť, spoločná pro-
sperita a univerzálne hodnoty - sa v nedeľu 
9. augusta 2020 v nočných hodinách nášho 
času uskutočnilo prvé celosvetové podujatie 
pre vytvorenie mierového sveta s názvom 
Zhromaždenie nádeje, ktoré organizovali 
Univerzálna mierová federácia (UPF) a Fe-
derácia rodín za svetový mier (FFWP). Po- 
dujatie bolo vysielané zo Svetového mierové-
ho centra Čongšim v Kórei, kde bolo z dôvo-
du opatrení súvisiacich s prevenciou pred ší-
rením koronavírusu prítomných iba niekoľko 
desiatok divákov, no tisícky divákov z celého 
sveta boli súčasťou online obecenstva. Bolo 
to prvé a dovtedy najväčšie online zhromaž-
denie za mier vo svete s použitím technológie 
rozšírenej reality. Podujatie sledovalo naživo 
vo všetkých časových pásmach viac než sto 
miliónov divákov.

Program začal tanečným vystúpením. Po 
videu o vytváraní mierového sveta kórejský 

detský umelecký súbor Little Angels zaspie-
val pieseň Hand in Hand (Ruka v ruke), ktorá 
bola oficiálnou piesňou Letných olympijských 
hier 1988 v Kórei, a ešte pieseň We are the 
world (Sme svet). Po piesňach prítomných 
a online účastníkov privítal generálny riaditeľ 
medzinárodného ústredia Federácie rodín Jun 
Jong-ho, ktorý priblížil poslanie Spoločnosti 
Nebeského rodiča pri vytváraní nebeského 
zjednoteného sveta. Spoločnosť Nebeského 
rodiča je celosvetová iniciatíva vyzývajúca 
všetkých ľudí, aby sa vnímali ako bratia a ses-
try jednej svetovej rodiny a spolupracovali 
pri vytváraní sveta v centre s Bohom, naším 
Nebeským rodičom. Po jeho príhovore pred-
stavitelia siedmich vierovyznaní uskutočnili 
obrad mieru a jednoty. Jeho obsah spočíva 
v symbolickom vyjadrení jednoty prostred-
níctvom spoločného vliatia vody do jednej 
nádoby, po ktorom nasleduje reprezentatívna 
modlitba za jednotu všetkých ľudí. Po obra-
de zaznela Hymna mieru. Po nej nasledova-
li príhovory osobností z celého sveta, ktoré 
vyzdvihli úsilie manželov Munovcov a nimi 
založených a iniciovaných organizácií o vy-
tvorenie mierového sveta a vyjadrili vďaku 
i podporu tomuto úsiliu. 

Prvý príhovor predniesla poradkyňa prezi-
denta USA Donalda Trumpa v duchovných 
otázkach kazateľka Paula White. Po nej pre-
hovoril bývalý generálny tajomník OSN Pan 
Ki-mun, ktorý bol na Svetovom samite 2020 
v Kórei počas odovzdávania Mierovej ceny 
Sonhak ocenený osobitnou Cenou zaklada-
teľov (manželia Munovci) ako prejav uznania 
za obetavú prácu v OSN pri napĺňaní cieľov 

trvalej udržateľnosti vo svete. Ďalší príhovor 
predniesol bývalý predseda Snemovne re-
prezentantov USA Newt Gingrich. Po ňom 
prehovoril bývalý predseda Snemovne porad-
cov japonského parlamentu Čuiči Date. Ďalší 
príhovor predniesol premiér Kambodže Hun 
Sen. Prvú časť príhovorov uzavrel prezident 
Senegalu Macky Sall, ktorý bol na Svetovom 
samite 2020 v Kórei ocenený Mierovou ce-
nou Sonhak pre rok 2020 za šírenie myšlienok 
demokracie v susedných krajinách afrického 
kontinentu prostredníctvom transparentnej 
politiky vo svojej krajine. 

Po týchto úvodných príhovoroch bývalý 
kórejský minister kultúry a turizmu Kim 
Mjong-gon a speváčka klasického kórejského 
žánru pansori Pak E-ri zaspievali niekoľko 
piesní (Santa Lucia, Arirang a zmes námor-
ných piesní). 

Po umeleckom vystúpení nasledoval prejav 
Matky mieru, ako oslovujú spoluzaklada-
teľku UPF a FFWP Hak Ča Han Munovú 
za jej úsilie o vytvorenie mierového sveta. 
V ňom povedala: „Ak by bol Boh, náš Ne-
beský rodič, centrom svetovej komunity ľudí 
zjednotených na základe vzájomnej závislosti, 
spoločnej prosperity a univerzálnych hodnôt, 
dokázali by sme vyriešiť všetky problémy. 
Nanešťastie súčasný svet je charakterizovaný 
egocentrizmom, nacionalizmom a životom 
vzdialeným od nebeského štandardu. Preto sa 
musíme snažiť prinavrátiť sa na cestu vedúcu 
k Nebeskému rodičovi.“

Druhé Zhromaždenie nádeje
V nedeľu 27. septembra 2020 sa v nočných 
hodinách nášho času zo Svetového mierového 
centra Čongšim v Kórei s použitím technológie 
rozšírenej reality uskutočnilo druhé celosveto-
vé podujatie pre vytvorenie mierového sveta 
s názvom Zhromaždenie nádeje, ktoré orga-
nizovali Univerzálna mierová federácia (UPF) 
a Federácia rodín za svetový mier (FFWP). 
Podujatie naživo sledovalo vo všetkých časo-
vých pásmach viac než sto miliónov divákov. 

Program začal vystúpením kórejského detské-
ho umeleckého súboru Little Angels, ktorý za-
spieval kórejskú pieseň Arirang a Farba vetra. 
Po piesňach prítomných a online účastníkov 
privítal generálny riaditeľ medzinárodného 
ústredia Federácie rodín Jun Jong-ho, ktorý 
zdôraznil úsilie vytvárania mierového sveta 
prostredníctvom vzájomnej závislosti, spoloč-
nej prosperity a univerzálnych hodnôt. O svoje 
dojmy z prvého Zhromaždenia nádeja sa po-
delili online príhovorom poslanec kórejského 
Národného zhromaždenia Im Džong-song a po-
slanec Snemovne reprezentantov japonského 
parlamentu Suzuki Kacumasa. Po ich prího-
voroch predstavitelia siedmich vierovyznaní 
uskutočnili obrad mieru a jednoty. Jeho obsah 
spočíva v symbolickom vyjadrení jednoty pro-
stredníctvom spoločného vliatia vody do jednej 
nádoby, po ktorom nasleduje reprezentatívna 
modlitba za jednotu všetkých ľudí. Po obrade 
zaznela Hymna mieru. Po nej nasledovali prího-
vory osobností z celého sveta, ktoré vyzdvihli 
úsilie manželov Munovcov a nimi založených 

a iniciovaných organi-
zácií o vytvorenie mie-
rového sveta a vyjadrili 
vďaku i podporu tomu-
to úsiliu. 

Prvý príhovor prednie-
sol bývalý prezident 
Luteránskej svetovej 
federácie Munib A. 
Younan, ktorý bol na 
Svetovom samite 2020 
v Kórei ocenený Mie-
rovou cenou Sonhak 
pre rok 2020 za vytvá-
ranie medzináboženskej harmónie na Blízkom 
východe. Po ňom prehovoril kardinál Kelvin 
Edward Felix z Dominika, emeritný arcibiskup 
Castries vo Svätej Lucii. 

Po ich príhovoroch nasledovala minúta ticha na 
počesť spoluzakladateľa UPF a FFWP reveren-
da Son Mjong Muna, ktorého 8. výročie odcho-
du do duchovného sveta pripadlo na 4.9.2020.

Po pietnej spomienke pozdravil účastníkov 
zhromaždenia medzinárodný predseda Uni-
verzálnej mierovej federácie Thomas Walsh. 
Po ňom prehovoril bývalý prezident Nigérie 
a súčasný predseda Medzinárodnej rady naj-
vyšších predstaviteľov za mier (ISCP) v Afrike 
Goodluck Jonathan. Ďalší príhovor predniesol 
bývalý kongresman USA a spolupredseda Me-
dzinárodnej asociácie poslancov parlamentov 
za mier (IAPP) Dan Burton. Po ňom prehovoril 
bývalý predseda Snemovne reprezentantov fili-

pínskeho Kongresu a spolupredseda Medziná-
rodnej asociácie poslancov parlamentov za mier 
(IAPP) Jose de Venecia Jr. Potom prehovoril 
bývalý premiér Portugalska a bývalý predseda 
Európskej komisie José Manuel Barroso. Ďalší 
príhovor predniesol bývalý viceprezident USA 
Richard Cheney. Prvú časť príhovorov uzavrel 
bývalý premiér a súčasný prezident Svätého To-
máša a Princovho ostrova Evaristo Carvalho. 

Po týchto úvodných príhovoroch bývalý kórej-
ský minister kultúry a turizmu Kim Mjong-gon 
a speváčka Hwang Su-mi zaspievali niekoľko 
piesní (You Raise Me Up, Nella Fantasia, pies-
ne nádeje). 

Po umeleckom vystúpení nasledoval prejav 
Matky mieru, ako oslovujú spoluzakladateľku 
UPF a FFWP Hak Ča Han Munovú za jej úsilie 

pokračovanie na strane 4

pokračovanie na strane 4
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Štvrté Zhromaždenie nádeje
Zo soboty 5. na nedeľu 6. decembra 2020 
sa v nočných hodinách nášho času zo Sve-
tového mierového centra Čongšim v Kórei 
a z Medzinárodného mierového vzdeláva-
cieho centra v Las Vegas s použitím tech-
nológie rozšírenej reality uskutočnilo štvrté 
celosvetové podujatie pre vytvorenie miero-
vého sveta s názvom Zhromaždenie nádeje, 
ktoré organizovali Univerzálna mierová fe-
derácia (UPF) a Federácia rodín za svetový 
mier (FFWP). Podujatie sa konalo pri príle-
žitosti prvého výročia inaugurácie Konfe-
rencie predstaviteľov svetového kresťanstva 
(WCLC) a bolo vyvrcholením dvojdňovej 
konferencie WCLC a Medzináboženskej 
asociácie za mier a rozvoj (IAPD). Naživo 
ho vo všetkých časových pásmach sledovalo 
viac než sto miliónov divákov. 

Program začal piesňou „Better“ (Lepší) 
v podaní biskupa Hezekiaha Walkera, dvoj-
násobného držiteľa ceny Grammy. Po videu 
o úsilí veriacich ľudí vytvoriť mierový svet 
prítomných a online účastníkov privítal ge-
nerálny riaditeľ medzinárodného ústredia 
Federácie rodín Jun Jong-ho a priblížil po-
zadie založenia Konferencie predstaviteľov 
svetového kresťanstva a jej poslania pri vy-
tváraní zjednotenej svetovej rodiny v centre 
s Bohom, naším Nebeským rodičom. Ná-
sledne uviedol predsedu Medzináboženskej 
asociácie za mier a rozvoj (IAPD) v USA 
arcibiskupa Georga Augustusa Stallingsa Jr. 
z Imani Temple African-American Catholic 

Congregation, ktorý sprevádzal programom. 

Zaznela ďalšia pieseň v podaní biskupa He-
zekiaha Walkera „Every Praise“ (Každá 
chvála). Po piesni predstavitelia siedmich 
vierovyznaní uskutočnili obrad mieru a jed-
noty. Jeho obsah spočíva v symbolickom 
vyjadrení jednoty prostredníctvom spoloč-
ného vliatia vody do jednej nádoby, po kto-
rom nasleduje reprezentatívna modlitba za 
jednotu všetkých ľudí. Po obrade zaznela 
Hymna mieru. Po nej nasledovali príhovo-
ry osobností z celého sveta, ktoré vyzdvihli 
úsilie manželov Munovcov a nimi založe-
ných a iniciovaných organizácií o vytvorenie 
mierového sveta a vyjadrili vďaku i podporu 
tomuto úsiliu.

Prvý príhovor predniesol pastor T. L. Barrett 
z cirkvi Life Center Church of God in Christ 
v Chicagu, USA. Po ňom prehovoril arcikňaz 
Vladimir Fjodorov z moskovského patriar-
chátu Ruskej pravoslávnej cirkvi. Ďalší prí-
hovor predniesol predseda výboru WCLC 
Kim Ki-hun. Po ňom prehovoril spolupred-
seda Konferencie predstaviteľov amerického 
duchovenstva (ACLC) Luonne Rouse. 

Nasledovala ďalšia pieseň v podaní biskupa 
Hezekiaha Walkera „Souled Out“ (Odušev-
nený pre Boha). Po piesni prehovorila porad-
kyňa prezidenta USA Donalda Trumpa v du-
chovných otázkach kazateľka Paula White. 
Ďalší príhovor predniesol biskup Noel Jones 
zo City of Refuge Church v Los Angeles, 
USA. Prvú časť príhovorov uzavrel biskup 

Don D. Meares z Evangel Cathedral v Upper 
Marlboro, USA. 

Zaznela pieseň od Richarda Smallwooda 
„Najväčšia chvála“ (Total Praise) pod vede-
ním A. Curtis Farrowa, držiteľa ceny Emmy. 
Po piesni predniesla prejav Matka mieru, ako 
oslovujú spoluzakladateľku UPF a FFWP 
Hak Ča Han Munovú za jej úsilie o vytvo-
renie mierového sveta. V ňom povedala: 
„Duchovní majú zodpovednosť viesť ľudí 
k jednote. Naplnením tejto zodpovednosti 
začne nová éra. Iba keď sa zbavíme individu-
alistického spôsobu života a upriamime svoj 
život na Nebeského rodiča, potom bude Boh, 
náš Nebeský rodič prebývať s nami. Dajte 
ľuďom vedieť o Božom srdci túžiacom byť 
s nami.“ Po príhovore jej deti rôzneho veku 
venovali kytice kvetov. 

Záverečnú časť príhovorov začal kardinál 
Kelvin Edward Felix z Dominika, emerit-
ný arcibiskup Castries vo Svätej Lucii. Po 
ňom pokračoval arcibiskup metropolita pra-
voslávnej cirkvi v Ekvádore Chrysostomos 
Celi a na záver prehovoril prorok Samuel Ra-
debe z The Revelation Church of God v Juž-
nej Afrike. 

Na záver v podaní mládeže z USA zaznela 
pieseň Unity (Jednota) vyjadrujúca túžbu po 
jednote všetkých ľudí. 

Záznam z podujatia: 
youtu.be/31ZCzEeP1iM
Report z podujatia: is.gd/4thROH

Tretie Zhromaždenie nádeje
V nedeľu 22. novembra 2020 sa v nočných 
hodinách nášho času uskutočnilo tretie Zhro-
maždenie nádeje.

Po úvodnom videu o mierových aktivitách 
manželov Munovcov a ich úsilí o zjednote-
nie oboch Kóreí účastníkov privítal generálny 
riaditeľ medzinárodného ústredia Federácie 
rodín (FFWP) Jun Jong-ho, ktorý uviedol, že 
toto tretie zhromaždenie nádeje je venované 
téme kórejskej vojny, od vypuknutia ktorej 
prešlo 70 rokov, no doteraz nebola formálne 
ukončená. O svoje dojmy a spomienky na kó-
rejskú vojnu sa podelil veterán kórejskej voj-
ny a prezident asociácie etiópskych veteránov 
kórejskej vojny plukovník Melesse Tessema. 
Po videu, ktoré priblížilo okolnosti kórejskej 
vojny a možnosti riešenia existujúceho stavu, 
predstavitelia siedmich vierovyznaní uskutoč-
nili obrad mieru a jednoty. Po obrade zaznela 
Hymna mieru. Po nej nasledovali príhovory 
osobností z celého sveta.

Prvý príhovor predniesol veľký imám meši-
ty Istiqlal v Jakarte, Indonézia, Nasaruddin 
Umar. Po tanečnom vystúpení a videu s témou 
kórejskej vojny sa uskutočnil prejav pocty ve-
teránom a obetiam kórejskej vojny. po ktorom 
nasledovala minúta ticha za obete tejto vojny. 

Po pietnej spomienke účastníkov pozdravil 
medzinárodný predseda Univerzálnej miero-
vej federácie (UPF) Thomas Walsh. Po ňom 
prehovoril prezident Libérie George Weah. 
Ďalší príhovor predniesol veterán kórejskej 

vojny a bývalý poslanec Snemovne reprezen-
tantov USA Charles Rangel. Po ňom preho-
voril bývalý veľvyslanec USA v Južnej Kórei 
Christopher R. Hill. Potom prehovorila pre-
zidentka Etiópie Sahle-Work Zewde. Ďalší 
príhovor predniesol bývalý premiér Kanady 
Stephen Harper. Potom sa prihovoril bývalý 
premiér Belgicka Yves Leterme. Prvú časť 
príhovorov uzavrel predseda Snemovne repre-
zentantov kolumbijského kongresu Germán 
Blanco Álvarez. 

Potom Matka mieru, ako oslovujú spoluzakla-
dateľku UPF a FFWP Hak Ča Han Munovú 
za jej úsilie o vytvorenie mierového sveta, 
pred svojím príhovorom položením kvetov 
vyjadrila vďaku vojnovým veteránom a uctila 
si pamiatku obetí vojny. Vo svojom príhovore 
povedala: „Po celom svete sa objavujú problé-
my v politike, ekonomike a náboženstve v dô-
sledku COVID-19. Uvedomujeme si obme-
dzenia samotného ľudského úsilia o riešenie 
nielen týchto problémov. Kľúčom k dosiah-
nutiu radostnej budúcnosti je uvedomiť si vo 
svojich životoch prítomnosť nášho Stvoriteľa, 
Nebeského rodiča.“ Po jej prejave bol priblíže-
ný projekt online memoriálov kórejskej vojny 
(rememberkrwar.org).

Nasledovala prvá časť vystúpenia kórejské-
ho detského umeleckého súboru Little Angels 
ako prejav vďaky vojnovým veteránom.

Potom prehovoril prezident Južného Sudánu 
Salva Kiir Mayardit. Ďalší príhovor predniesol 
premiér Srí Lanky Mahinda Rajapaksa a na 
záver prehovoril predseda Zákonodarného 

zhromaždenia Salvadora Mario Ponce. 

Nasledovala druhá časť vystúpenia Little An-
gels, po ktorom členky súbory venovali kve-
ty predstaviteľom jednotlivých krajín, ktoré 
podporili Južnú Kóreu, a taktiež vojnovým 
veteránom. Na záver spoločne s pani Muno-
vou zaspievali tradičnú kórejskú pieseň Jed-
nota vyjadrujúcu túžbu po zjednotení a živote 
v jednote. 

Záznam z podujatia: 
youtu.be/EdrDLQ5wDDA
Report z podujatia: is.gd/3rdROH

UPF a FFWP odvysielali v nedeľu 22. novem-
bra 2020 o 18. hod. SEČ zostrih z podujatia 
doplnený o príhovory duchovných a veterá-
nov. Program uviedla Jošiko Pammer z FFWP 
v Rakúsku a potom svoje modlitby, pozdra-
vy, príhovory i poďakovania predniesli tieto 
osobnosti: člen Rady sikhov v Spojenom krá-
ľovstve a predseda Rady sikhov Gurudwaras 
v Birminghame Pyara Singh Bhogal, pastorka 
Metodistickej cirkvi a Spojenej reformovanej 
cirkvi v Spojenom kráľovstve Kim Plumpton, 
arcikňaz Vladimir Fjodorov z moskovského 
patriarchátu Ruskej pravoslávnej cirkvi, vete-
rán kórejskej vojny zo Spojeného kráľovstva 
Alan Guy, veterán kórejskej vojny z bývalého 
Sovietskeho zväzu Vladimir Arsenkin, ve-
terán kórejskej vojny z Luxemburska Joseph 
Wagener, veterán kórejskej vojny z Francúz-
ska Jacques Grisolet, veterán kórejskej vojny 
z Holandska Api Kleiner a veterán kórejskej 
vojny z Belgicka Reymond Behr.

Záznam z vysielania: vimeo.com/484190951
Report z vysielania: is.gd/EUME3RoH
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Ôsme výročie songhwa
4.9.2020 sa v Kórei uskutočnilo spomienkové 
stretnutie pri príležitosti ôsmeho výročia 
odchodu spoluzakladateľa Federácie rodín 
reverenda Son Mjong Muna do duchovného 
sveta. Podujatie bolo vysielané zo Svetového 
mierového centra Čongšim v Kórei s použitím 
technológie rozšírenej reality, vďaka ktorej 
tisícky divákov z celého sveta boli súčasťou 
online obecenstva a ďalší ho mohli sledovať 
prostredníctvom internetu.

Program začal slávnostným tancom, po ktorom 
účastníci z celého sveta úklonom a venovaním 
kvetov vyjadrili poctu reverendovi Munovi. 
Potom predsedníčka Univerzálnej mierovej 
federácie v Kórei Mun Jon-a predniesla spo-
mienkový príhovor a vedúca sekretariátu Dr. 
Hak Ča Han Munovej, Wondžu McDevitt, 
zarecitovala spomienkovú báseň. Zaznela 
pieseň o Pravých rodičoch (manželia Mu-
novci), počas ktorej boli na videu zobrazené 
momenty z ich života. Potom prišla na pódium 
pani Munová a venovala manželovi kvety 
pred jeho obrazom. Následne prehovorila 
na tému „Čo je poslaním vyvoleného ľudu?“ 
V príhovore zdôraznila, že poslaním ľudí 
je naplniť túžbu Boha, nášho Nebeského 
rodiča, po vytvorení Nebeského kráľovstva. 
Po prejave venovali pani Munovej špeciálny 
dar - doplnenú edíciu životných príbehov 
manželov Munovcov. Potom nasledoval 
slávnostný kultúrny program.

Záznam z podujatia:
vimeo.com/454629002, vimeo.com/454772363

zdravia Astrid Stuckelberger zo Švajčiarska, 
bývalý prezident Chorvátska Stjepan Mesić, 
poslanec talianskeho senátu Roberto Rampi, 
islamský učenec zo Spojeného kráľovstva šejk 
Muhammad Nuru Khalid, prezidentka Fede-
rácie rodín v Českej republike Eva Pejkofski, 
predseda Výboru pre náboženské záležitosti 
a národnosti na ukrajinskom Ministerstve kul-
túry Andrij Juraš, Hyosung Ngama z Federá-
cie rodín v Spojenom kráľovstve, bývalý čes-
ký premiér Mirek Topolánek, bývalý premiér 
Pakistanu Jusuf Reza Gilani, bývalý poslanec 
britského parlamentu Keith Best, predsedníč-
ka iniciatívy Concerned People Donna Mar-
tijn z Holandska, islamský učenec, spisovateľ 
a politik zo Sýrie Mohammad Habash, prezi-
dentka Federácie žien v Českej republike Ve-
ronika Costa, rabín Kevin De-Carli zo Švaj-
čiarska, riaditeľka oddelenia pre vzdelávanie 
muslimských žien v Karélii Mariam Kovaleva 
a arcibiskup Ortodoxného patriarchátu náro-
dov Nicolas z Francúzska.

Toto podujatie bolo prvým zo série tohto 
projektu a prezident Univerzálnej mierovej 
federácie v Európe a na Blízkom východe 
Jacques Marion priblížil plány týkajúce sa 
nadchádzajúcich Zhromaždení nádeje. Na 
záver Michael Balcomb predstavil nedávno 
vydanú knihu o živote Dr. Hak Ča Han Muno-
vej pod názvom „Matka mieru, ktorá zotiera 
slzy ľudstva“ a taktiež projekt Odkaz lásky, 
ktorý vznikol pri príležitosti tohtoročného 100. 
výročia narodenia Rev. Son Mjong Muna a 60. 
výročia svadby manželov Munovcov. 

Záznam z vysielania: vimeo.com/446233286
Report z vysielania: is.gd/EUME1RoH
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o vytvorenie mierového sveta. V ňom povedala: 
„Keď sa pozrieme na súčasný stav sveta, rozvoj 
civilizácie a vedy, vidíme, že náš život dosiahol 
vysoký komfort, no na druhej strane pokračuje 
znečisťovanie nášho životného prostredia, čo 
sa prejaví v zhoršenej kvalite života budúcich 
generácií. Čo môžeme s tým urobiť? Samot-
ným ľudským úsilím to nedokážeme vyriešiť. 
Preto je najvyšší čas, aby sme si otvorili srdcia 
a vypočuli si Boží hlas a nasledovali ho.“

Keďže 12.9.2020 bolo 15. výročie založenia 
UPF, Dr. Munová pri tejto príležitosti slávnost-
ne prekrojila tortu a predsedníčka UPF v Kó-
rei Mun Jon-a a predseda Rady ambasádorov 
mieru Jun Džong-ro jej ako spoluzakladateľke 
UPF venovali kvety. 

Záverečnú časť príhovorov začal bývalý vi-
ceprezident USA Dan Quayle. Po ňom po-
kračoval predseda Národného zhromaždenia 
Kambodže Heng Samrin a na záver prehovoril 
bývalý premiér Pakistanu Jusuf Reza Gilani.

Záznam z podujatia: vimeo.com/462270751
Report z podujatia: is.gd/2ndROH

Keďže priamy prenos podujatia bol v našom 
časovom pásme v nočných hodinách, tak Uni-
verzálna mierová federácia a Federácia rodín 
v Európe a na Blízkom východe odvysielali 
v nedeľu 27. septembra 2020 o 16. hod. SEČ 
zostrih z podujatia doplnený o príhovory via-
cerých osobností. Program uviedla predsedníč-
ka iniciatívy Concerned People Donna Martijn 

z Holandska a následne predseda Univerzálnej 
mierovej federácie v Európe a na Blízkom vý-
chode Kacumi Ocuka priblížil projekt Zhro-
maždenie nádeje. 

Potom svoje modlitby, pozdravy, príhovo-
ry i poďakovania predniesli tieto osobnosti: 
Asmaa Kuftaro zo Ženského poradného vý-
boru pre úrad osobitného vyslanca OSN pre 
Sýriu, poslankyňa Štátnej dumy Ruska Jelena 
Grigorjevna Drapeko, právnička, edukačná 
konzultantka, aktivistka za rovnosť príležitostí 
Noshaba Hussain Syed zo Spojeného kráľov-
stva, riaditeľka strednej školy v Izraeli Tamam 
Wakkid-Dabbah, arcikňaz Vladimir Fjodorov 
z moskovského patriarchátu Ruskej pravosláv-
nej cirkvi, predstaviteľka Federácie žien v Rade 
OSN pre ľudské práva v Ženeve Srruthi Lekha 
Raaja Elango, poslankyňa Snemovne lordov 
Spojeného kráľovstva Sandip Verma, odborná 
asistentka pre angličtinu na univerzite v Mace-
rate v Taliansku Viviana Gaballo, anglikánsky 
emeritný biskup Jeruzalema v Izraeli Riah Abu 
El-Assal, spisovateľka zo Spojeného kráľovstva 
Carole Stone, poslanec parlamentu Maroka 
Allal Amraoui a profesorka inštitútu práva 
a politických vied na univerzite EUROMED 
v Maroku Soumia Guennoun. 

Na záver prezident Univerzálnej mierovej fede-
rácie v Európe a na Blízkom východe Jacques 
Marion priblížil plány týkajúce sa nadchádza-
júcich Zhromaždení nádeje a iných aktivít Uni-
verzálnej mierovej federácie.

Záznam z vysielania: vimeo.com/462431142
Report z vysielania: is.gd/EUME2RoH

Záverečnú časť príhovorov začal premiér Ni-
geru Brigi Rafini. Po ňom pokračoval bývalý 
prezident Guatemaly Jimmy Morales. Ďalší 
príhovor predniesol bývalý prezident Albán-
ska Alfred Moisiu a na záver prehovoril býva-
lý premiér Kanady Stephen Harper. Program 
skončil tanečným vystúpením. 

Záznam z podujatia: vimeo.com/446110690
Report z podujatia: is.gd/1stROH

Keďže priamy prenos podujatia bol v našom 
časovom pásme v nočných hodinách, tak Uni-
verzálna mierová federácia a Federácia rodín 
v Európe a na Blízkom východe odvysielali 
v nedeľu 9. augusta 2020 o 16. hod. SEČ zo-
strih z podujatia doplnený o príhovory via-
cerých osobností. Program uviedol predseda 
Spoločnosti Nebeského rodiča v Európe a na 
Blízkom východe Michael Balcomb a násled-
ne predseda Univerzálnej mierovej federácie 
v Európe a na Blízkom východe Kacumi 
Ocuka priblížil projekt Zhromaždenie nádeje. 

Potom svoje modlitby, pozdravy, príhovo-
ry i poďakovania predniesli tieto osobnos-
ti: kňaz Melchitskej gréckokatolíckej cirkvi 
v Libanone Joseph Saghbini, bývalý minister 
obrany Rakúska Dr. Werner Fasslabend, bý-
valý poslanec izraelského parlamentu Akram 
Hasson, prezidentka Federácie žien vo Švaj-
čiarsku Carolyn Handschin, reverend Peter 
Gill zo Škótskej cirkvi, riaditeľ Oxfordského 
islamského informačného centra šejk Hojjat 
Ramzy, prezidentka Federácie rodín v Albán-
sku Manjolia Vasmatics, vedkyňa v oblasti 

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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