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Piate Zhromaždenie nádeje
V nedeľu 28. februára 2021 sa v nočných 
hodinách nášho času uskutočnilo prvé tohto-
ročné a piate celosvetové podujatie pre vytvo-
renie mierového sveta s názvom Zhromaž-
denie nádeje, ktoré organizovali Univerzálna 
mierová federácia (UPF) a Federácia rodín 
za svetový mier (FFWP). Predchádzajúce 
štyri podujatia videla dokopy viac než jedna 
miliarda ľudí na celom svete. Aj toto podu-
jatie bolo vysielané zo Svetového mierového 
centra Čongšim v Kórei, kde bolo z dôvodu 
opatrení súvisiacich s prevenciou pred šíre-
ním koronavírusu prítomných iba niekoľko 
desiatok divákov, no tisícky divákov z celého 
sveta boli súčasťou online obecenstva s po-
užitím technológie rozšírenej reality. Podu-
jatie sledovalo naživo vo všetkých časových 
pásmach viac než tristo miliónov divákov. 

Po úvodnom videu približujúcom pred-
chádzajúce podujatia a mierové aktivity 
manželov Munovcov prítomných a online 
účastníkov privítal generálny riaditeľ me-
dzinárodného ústredia Federácie rodín Jun 
Jong-ho, ktorý zdôraznil skutočnosť, že tieto 
zhromaždenia sú súčasťou úsilia o vytvorenie 
mierového sveta prostredníctvom vzájomnej 

závislosti, spoločnej 
prosperity a uni-
verzálnych hodnôt. 
Okrem toho uviedol, 
že toto zhromažde-
nie je tiež venované 
nedávnemu výročiu 

narodenia Pravých rodičov, manželov Mu-
novcov, a 8. výročiu Zakladajúceho dňa Čo-
nilguku (Národ Nebeského rodiča).
 
Po jeho príhovore predstavitelia siedmich vie-
rovyznaní uskutočnili obrad mieru a jednoty. 
Jeho obsah spočíva v symbolickom vyjadrení 
jednoty prostredníctvom spoločného vliatia 
vody do jednej nádoby, po ktorom nasleduje 
reprezentatívna modlitba za jednotu všetkých 
ľudí, ktorú predniesol predseda Medzinábo-
ženskej asociácie za mier a rozvoj (IAPD) 
v Afrike prorok Samuel Radebe z The Reve-
lation Spiritual Home v Južnej Afrike. Po ob-
rade zaznela Hymna mieru. Po nej nasledo-
vali 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 predniesol biskup Noel Jones 
zo City of Refuge Church v Los Angeles, 
USA. Po ňom Jun Jong-ho prečítal pozdrav-
ný príhovor premiéra Južnej Kórei Čong 
Se-kiuna. Ďalší príhovor predniesol býva-
lý viceprezident USA Mike Pence. Po ňom 
prehovoril David Beasley, výkonný riaditeľ 
humanitárnej organizácie OSN Svetový po-
travinový program (WFP), ktorá v roku 2020 
získala Nobelovu cenu za mier. Potom pre-
hovorila profesorka vakcinológie na Oxford-
skej univerzite v Spojenom kráľovstve Sarah 
Gilbert, ktorá sa podieľala na vývoji vakcí-
ny proti koronavírusu. Prvú časť príhovorov 
uzavrel bývalý prezident Južnej Afriky Fre-

derik Willem de Klerk, ktorý v 1993 spoloč-
ne s Nelsonom Mandelom získal Nobelovu 
cenu za mier.

Pôvodne mal v tejto časti prehovoriť tak-
tiež prezident Nigérie Muhammadu Buhari, 
avšak pre vážnu situáciu v krajine s nedáv-
nym únosom stredoškoláčok sa nemohol zú-
častniť na tomto podujatí, a preto Jun Jong-ho 
prečítal jeho príhovor. Po týchto úvodných 
príhovoroch zaspieval Paul Potts piesne 

„Funiculì Funiculà“ a „Nessun dorma“. 

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: „Bez Nebeského rodičia nie 
je možné vyriešiť súčasné problémy. ... Ne-
môžeme ďalej ignorovať túžbu Nebeského 
rodiča po Jeho mierovom kráľovstve. ... Ak 
budeme nasledovať Boha, Nebeského rodiča, 
na svete zavládne mier.“

Keďže niekoľko dní pred týmto podujatím 
bolo výročie narodenia manželov Munovcov, 
ktorí sa narodili podľa lunárneho kalendára 
v rovnaký deň, a to v 6. deň prvého mesiaca, 
Dr. Munová pri tejto príležitosti slávnostne 
prekrojila tortu. Potom jej bývalý poslanec 
kórejského Národného zhromaždenia Kim 
Gju-hwan a budhistický predstaviteľ Pjon 
Be-gun venovali kvety a predsedníčka UPF 
v Kórei Mun Jon-a a predseda projektu pod-

Editoriál
Mier na dosah 

Svet sa naďalej zmieta v chaose spôso-
benom ani nie tak ochorením COVID-19, 
ako skôr rôznymi nešťastnými opatreniami 
súvisiacimi so snahou zabráníť jeho ší-
reniu. Aj keď už existuje niekoľko vakcín, 
čo by sa zdalo, že to konečne ukončí túto 
ťaživú situáciu, tentoraz rôzne vakcinačné 
opatrenia verejných činiteľov vedú skôr 
k polarizácii spoločnosti, než k spoločné-
mu úsiliu o zvládnutie existujúcej situácie. 
Navyše obavy ľudí o svoje zdravie a dôs-
tojnosť ich môžu viesť až ku konfrontácii 
s nastoľovaným poriadkom. 

Nový problém pôvodný problém nevyrieši. 
Ľudia však majú na výber. Buď sa nechajú 
zatiahnuť do tohto bludného kruhu vytvá-
raných problémov alebo pracovať v rámci 
svojich možností na vytváraní zmieru vo 

svojom okolí. Aj z tohto dôvodu pokračovali 
v tomto roku rôzne svetové online projekty, 
napríklad v minulom čísle zmieňovaný pro-
jekt Zhromaždenie nádeje, ktoré prinášajú 
nádej a víziu lepšej spoločnosti aj v tejto 
ťaživej dobe. Navyše pribudol ďalší projekt, 
Festival mieru, ktorý vyzýva ľudí k tomu, 
aby si uvedomili svoju ľudskosť, dôstoj-
nosť a potenciál a spoluprácou vyriešili 
existujúce problémy a vytvorili spoločnosť 
bez strachu - svet mieru. Z tohto pohľadu 
je mier naozaj na dosah. Stačí sa odpú-
tať od toho, čo iba oberá človeka o čas 
a nervy, pričom s tým aj tak nič neurobí, 
a sústrediť sa na to, na čo má dosah - na 
seba samého. Iba ja môžem vytvoriť mier 
v sebe samom a takto ukázať príklad aj 
ostatným. Čím viac takých ľudí bude, tým 
skôr sa dosiahne mier v spoločnosti. Ne-
chajte sa inšpirovať niektorými udalosťami 
uvedenými v tomto čísle.

Miroslav Rybár
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Prvý Festival mieru
V nedeľu 4. apríla 2021 sa v nočných ho-
dinách nášho času uskutočnilo celosvetové 
podujatie pre vytvorenie mierového sveta 
s názvom Festival mieru Spoločnosti Ne-
beského rodiča s témou „Ste požehnaním 
Neba“, ktoré organizovala Federácia rodín 
za svetový mier (FFWP). Toto podujatie 
bolo vysielané zo vzdelávacieho strediska 
HJ Heaven and Earth CheonBo Training 
Center na Čongpjongu v Kórei, kde bolo 
z dôvodu opatrení súvisiacich s prevenciou 
pred šírením koronavírusu prítomných iba 
niekoľko desiatok divákov, no tisícky di-
vákov z celého sveta boli súčasťou online 
obecenstva s použitím technológie rozšíre-
nej reality.

Podujatie otvorila skupina Happy Band, 
ktorá zaspievala piesne „Pool of Siloam“ 
(Rybník Siloe) a „I am God‘s Child“ (Som 
Božie dieťa). Potom prítomných a online 
účastníkov privítala Či I-son, ktorá spre-
vádzala programom. Následne uvítací prí-
hovor predniesol generálny riaditeľ me-
dzinárodného ústredia Federácie rodín Jun 
Jong-ho, ktorý zdôraznil, že mier v našich 
životoch a následne vo svete je spoločným 
ideálom ľudstva, o ktorý sa neúnavne sna-
žili manželia Munovci celý svoj život. Bez 
pochopenia Boha ako nášho Nebeského 
rodiča nie je možné vytvoriť spoločnosť 
v centre s Bohom a následne jednu svetovú 
rodinu žijúcu v mieri, o čo sa naďalej sna-
ží spoluzakladateľka FFWP Hak Ča Han 
Munová aj po odchode jej manžela do du-

chovného sveta, za čo ju oslovujú Matka 
mieru. Jun Jong-ho je nielen vynikajúcim 
rečníkom, ale je aj vynikajúcim spevákom 
a prítomným a Matke mieru venoval pieseň 

„My love, you are like shining stars“ (Moja 
láska, si ako žiariace hviezdy), ktorú má 
rada. Po piesni nasledoval muzikál o tom, 
ako spoločným úsilím môžeme vytvoriť 
svet mieru, radosti a šťastia. Po skončení 
muzikálu moderátorka uviedla tri časti ďal-
šieho programu súvisiace s témou podujatia 
Ste požehnaním Neba: Kto je Matka mie-
ru?, Kto je Nebeský rodič? a Kto som ja? 

Prvá časť „Kto je Matka mieru?“ začala 
výjavmi zo života pani Munovej stvár-
nenými pieskovým umením. Nasledova-
lo video o živote Matky mieru a jej úsilí 
o vytvorenie mierového a prosperujúceho 
sveta v centre s Bohom, naším Nebeským 
rodičom. Po ňom o Matke mieru prostred-
níctvom videopríhovorov prehovorili tieto 
popredné svetové osobnosti: premiér Kam-
bodže Hun Sen, bývalý predseda Snemov-
ne poradcov japonského parlamentu Čuiči 
Date, bývalý premiér a súčasný prezident 
Svätého Tomáša a Princovho ostrova Eva-
risto Carvalho, bývalý prezident Guatemaly 
Jimmy Morales, bývalý premiér Belgicka 
Yves Leterme, bývalý generálny tajomník 
OSN Pan Ki-mun, ktorý bol na Svetovom 
samite 2020 v Kórei počas odovzdávania 
Mierovej ceny Sonhak ocenený osobitnou 
Cenou zakladateľov (manželia Munovci) 
ako prejav uznania za obetavú prácu v OSN 
pri napĺňaní cieľov trvalej udržateľnosti vo 
svete, a v 2021 bol počas šiesteho Zhro-

maždenia nádeje vymenovaný za predse-
du výboru Think Tank 2022, čo je projekt 
združujúci svetových odborníkov s cieľom 
mierového zjednotenia Kórey, bývalý pred-
seda Snemovne reprezentantov USA Newt 
Gingrich, bývalý viceprezident USA Mike 
Pence, bývalý viceprezident USA Richard 
Cheney a premiér Nigeru Brigi Rafini. Na 
záver prehovoril z miesta konania poduja-
tia bývalý poslanec kórejského Národného 
zhromaždenia Kim Gju-hwan. Vo svojom 
príhovore spomenul náhodné, no pre neho 
osudové stretnutia s Rev. Munom, ktoré ho 
viedli až k postu poslanca a k tomu, ako 
si uvedomil obrovské úsilie Matky Mie-
ru pre zjednotenie oboch Kóreí a pre mier 
vo svete. Po príhovoroch tenor Paul Potts 
zaspieval pieseň „The Impossible Dream“ 
(Neuskutočniteľný sen). 

Druhá časť „Kto je Nebeský rodič?“ začala 
výjavmi o vzťahu medzi Bohom a ľuďmi 
stvárnenými pieskovým umením. Nasledo-
valo video o večnej túžbe ľudí po spoznaní 
Boha a nášho vzťahu k Nemu. Po ňom na 
túto tému prostredníctvom videopríhovo-
rov prehovorili tieto popredné náboženské 
osobnosti: predseda Medzináboženskej 
asociácie za mier a rozvoj (IAPD) v Afri-
ke prorok Samuel Radebe z The Revelation 
Spiritual Home v Južnej Afrike, biskup 
Noel Jones zo City of Refuge Church v Los 
Angeles, USA, predseda Medzináboženskej 
asociácie za mier a rozvoj (IAPD) v Juhový-
chodnej Ázii veľkňaz chrámu Radharaman 
vo Vrindavane, India, Shrivatsa Goswami 
a šejk Mansour Diouf zo Senegalu. Po tých-

to videopríhovo-
roch z miesta 
konania podu-
jatia prehovoril 
predseda Konfe-
rencie predstavi-
teľov kórejského 
d u ch ove n s t v a 
(KCLC) pre Soul 
a Inčon senior 
pastor Pak Jong-

-kju z Pamphylia 
Church a mních 
Do-bong, pred-
staviteľ chrámu 
Ubong z kom-
plexu hlavného 
chrámu Popču 
bud h is t ického 
rádu Džoge v Kó-
rei. Po príhovo-
roch kórejsk ý 
detský umelecký 
súbor Little Angels (Malí anjeli) zaspieval 
piesne „Mother of mine (Moja matka), „Co-
lor of The Wind“ (Farba vetra) a „A Beauti-
ful World“ (Krásny svet). 

Tretia časť „Kto som ja?“ začala výjavmi 
o zmysle živote človeka stvárnenými pies-
kovým umením. Nasledovalo video o ne-
ustálom hľadaní podstaty ľudského života 
a vzťahu ľudí k Bohu ako Božích synov 
a dcér k Nebeskému rodičovi. Následne na 
túto tému z miesta konania podujatia preho-
vorila vyslankyňa mieru, známa kórejská 

herečka Džong Hje-son o svojom vníma-
ní manželov Munovcov. Po nej mladý pár 
Ryan Hokanson a Chaisitdamrong Kamon-
chanok, ktorých rodičia prijali požehnanie 
manželstva od manželov Munovcov a ktorí 
spoločne vlani taktiež prijali požehnanie 
manželstva, porozprával o svojom požeh-
nanom manželstve. Po týchto inšpirujúcich 
svedectvách známa kórejská speváčka In-
suni zaspievala piesne „Dear Friend“ (Dra-
hý priateľ), zmes rezkých piesní a „Ama-
zing Grace“ (Úžasná milosť). 

Na záver zo strany 
hostiteľov zo Spo-
ločnosti Nebeské-
ho rodiča zazneli 
pozdravné a uví-
tacie príhovory 
adresované všet-
kým tým, ktorí 
sa začali angažo-
vať v Spoločnosti 
Nebeského rodi-
ča. Potom vedúca 
sekretariátu Hak 
Ča Han Munovej 
Wondžu McDe-
vitt a generálny 
riaditeľ medziná-
rodného ústredia 
Federácie rodín 
Jun Jong-ho ve-
novali dvom pred-
staviteľom z nich 
v mene pani Mu-

novej kyticu kvetov. Následne ostatní v sále 
dostali na uvítanie kvety, čím sa skončil 
program festivalu. 

Záznam z podujatia:
ipeacetv.com/vod_view/12562

Report z podujatia:
blog.naver.com/peacepeace2018/222298074270

Web: 
peacelink.live/live/details/?vid=oNmSAnlWKeg
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miér Kambodže Hun Sen, no keďže bol po 
návrate zo samitu združenia ASEAN v ka-
ranténe, poslal príhovor, ktorý prečítal Jun 
Jong-ho. 

Potom nasledovali gratulačné príhovory. 
Prvý predniesla prezidentka Kosova Vjosa 
Osmani. Po nej prehovoril prezident Za-
nzibaru Hussein Mwinyi. Ďalší príhovor 
predniesol viceprezident Salvadora Félix 
Ulloa a na záver prehovoril bývalý prezi-
dent Nigérie Olusegun Obasanjo. Po týchto 
gratulačných príhovoroch prehovoril býva-
lý minister zahraničných vecí USA Mike 
Pompeo a predseda Rogers Holdings and 
Beeland Interests Inc. Jim Rogers. 

Nasledovalo vystúpenie skupiny SamulNori 
Hanullim pod vedením Kim Dok-sua, ktorá 
predviedla tradičnú kórejskú hru na bub-
ny. Po jej vystúpení nasledovali pozdravné 
príhovory štyroch juhokórejských guverné-
rov provincií (I Si-džong, Jang Sung-džo, 
Song Ha-džin a Kim Jong-rok), šiestich 
poslancov parlamentu (Jun Sang-hjon, Han 
Ki-hjo, I Dal-gon, Kim Han-džong, Kim 
Son-gjo, Ho Džong-šik) a primátora me-
tropolitného mesta Kwangdžu (I Jong-sop). 

V záverečnej časti príhovorov prehovoril 
bývalý minister obrany USA Mark Esper. 
Po ňom predniesol príhovor David Beasley, 
výkonný riaditeľ humanitárnej organizácie 
OSN Svetový potravinový program (WFP), 
ktorá v roku 2020 získala Nobelovu cenu 
za mier. Na záver prehovorila profesor-

ka vakcinológie na Oxfordskej univerzite 
v Spojenom kráľovstve Sarah Gilbert, ktorá 
sa podieľala na vývoji vakcíny proti koro-
navírusu.

Nasledovalo vystúpenie kórejského detského 
umeleckého súboru Little Angels, ktorý za-
spieval piesne „Tomorrow“ (Zajtrajšok) a „If 
You Don‘t Have a Dream“ (Ak nemáš sen).

Po umeleckom vystúpení Matka mieru, ako 
oslovujú spoluzakladateľku UPF a FFWP 
Hak Ča Han Munovú za jej úsilie o vytvo-
renie mierového sveta, podpísala rezolúciu 
Konferencie medzinárodných predstavite-
ľov 2021 (ILC 2021) o Think Tank 2022 or-
ganizovanej UPF. Konferencia ILC 2021 sa 
začala 26.4. apríla a skončila 8.5.2021 a jej 
témou bolo „Príprava mierového zjednote-
nia kórejského polostrova - vytvorenie zá-
kladu pre zjednotený svet“. Po podpise re-
zolúcie Jun Jong-ho oznámil, že predsedom 
výboru Think Tank 2022 bude Pan Ki-mun. 
Následne Dr. Munová udrela na gong, čím 
formálne odštartovala projekt Think Tank 
2022, ktorého členmi je 1011 odborníkov 
z Kórey a 1011 odborníkov zo sveta. 

Na záver spoločne s Little Angels prítomní 
zaspievali známu kórejskú pieseň „Tongil“ 
(Jednota) ako prejav túžby nielen po zjed-
notenej Kórei, ale i zjednotenom svete. 

Záznam z podujatia: youtu.be/yUTOV1htxCg
Report z podujatia: is.gd/6thROH
Web: rallyofhope.org

Keďže priamy prenos podujatia bol v na-
šom časovom pásme v nočných hodinách, 
tak Univerzálna mierová federácia a Fede-
rácia rodín v Európe a na Blízkom východe 
odvysielali v nedeľu 9. mája 2021 o 18. hod. 
SEČ zostrih z podujatia. Programom spre-
vádzala Sarah A. Ahmed z UPF na Blíz-
kom východe. Na úvod zazneli dve modlit-
by. Prvú predniesla Rev. Canon Ann Easter 
zo Spojeného kráľovstva a druhú prednie-
sol imám Mohamad Ali Al-Haj Al-Ami-
li z Libanonu. Po momentoch z podujatia 
nasledoval prehľad z ILC 2021. Jedným 
z rečníkov bol aj bývalý osobitný vyslanec 
EÚ pre náboženskú slobodu vo svete Ján 
Figeľ. Po prehľade prezident FFWP v Euró-
pe a na Blízkom východe Michael Balcomb 
s manželkou Fumiko prehovorili o dôleži-
tosti mieru v spoločnosti. Na záver Sarah 
A. Ahmed pripomenula nedávno vydanú 
knihu o živote Dr. Hak Ča Han Munovej 
pod názvom „Matka mieru, ktorá zotiera 
slzy ľudstva“ a už niekoľko rokov vydanú 
knihu o živote Rev. Dr. Son Mjong Muna 
pod názvom „Hľadanie strateného mieru“, 
ktorá je dostupná aj v slovenčine. Taktiež 
pripomenula projekt Odkaz lásky, ktorý 
vznikol pri príležitosti minuloročného 100. 
výročia narodenia Rev. Son Mjong Muna 
a 60. výročia svadby manželov Munovcov, 
a je dostupný aj v slovenskej verzii.

Záznam z vysielania: vimeo.com/547161295
Report z vysielania: is.gd/EUME6RoH
Web: rallyofhope.eu

Šieste Zhromaždenie nádeje
V nedeľu 9. mája 2021 sa v nočných hodi-
nách nášho času uskutočnilo šieste celosve-
tové podujatie pre vytvorenie mierového 
sveta s názvom Zhromaždenie nádeje, ktoré 
organizovali Univerzálna mierová federácia 
(UPF) a Federácia rodín za svetový mier 
(FFWP). Predchádzajúcich päť podujatí vi-
deli dokopy viac než dve miliardy ľudí na 
celom svete. Toto podujatie sa 
nieslo v duchu spustenia pro-
jektu združujúceho svetových 
odborníkov s cieľom mierové-
ho zjednotenia Kórey (Think 
Tank 2022) a bolo vysielané 
zo Svetového mierového cen-
tra Čongšim v Kórei, kde bolo 
z dôvodu opatrení súvisiacich 
s prevenciou pred šírením ko-
ronavírusu prítomných iba 
niekoľko desiatok divákov, no 
tisícky divákov z celého sveta 
boli súčasťou online obecen-
stva s použitím technológie 
rozšírenej reality. Podujatie 
sledovalo naživo vo všetkých 
časových pásmach viac než päťsto milió-
nov divákov. 

Podujatie otvoril spevák Michael K. Lee 
piesňami „This is the moment“ (Toto je 
tá chvíľa) a „The Impossible Dream“ (Ne-
uskutočniteľný sen). Po videu približujú-
com predchádzajúce podujatia a mierové 
aktivity manželov Munovcov vrátane pro-
jektu Think Tank 2022 prítomných a on-

line účastníkov privítal generálny riaditeľ 
medzinárodného ústredia Federácie rodín 
Jun Jong-ho, ktorý zdôraznil skutočnosť, 
že toto zhromaždenie a projekt Think Tank 
2022 nie sú len pre účel zjednotenia Kórey, 
ale aj vytvorenia mierového sveta. Okrem 
toho uviedol, že toto zhromaždenie je tiež 
venované nedávnemu 61. výročiu svadby 
Pravých rodičov, manželov Munovcov.

Po jeho príhovore predstavitelia ôsmich vie-
rovyznaní uskutočnili obrad mieru a jed-
noty. Jeho obsah spočíva v symbolickom 
vyjadrení jednoty prostredníctvom spo-
ločného vliatia vody do jednej nádoby, po 
ktorom nasleduje reprezentatívna modlitba 
za jednotu všetkých ľudí, ktorú prednie-
sol predstaviteľ World Awakening Mission 
v Káthmandu Swami Anand Vinod z Nepá-
lu. Po obrade zaznela Hymna mieru. Po nej 

nasledovali príhovory osobností z celého 
sveta, ktoré vyzdvihli úsilie manželov Mu-
novcov a nimi založených a iniciovaných 
organizácií o vytvorenie mierového sveta 
a vyjadrili podporu projektu Think Tank 
2022.

Prvý príhovor predniesol Jonathan Fa-
lwell, syn reverenda Jerryho Falwella. Po 
ňom prehovoril bývalý generálny tajomník 

OSN Pan Ki-mun, ktorý bol na 
Svetovom samite 2020 v Kórei 
počas odovzdávania Mierovej 
ceny Sonhak ocenený osobitnou 
Cenou zakladateľov (manželia 
Munovci) ako prejav uznania za 
obetavú prácu v OSN pri napĺ-
ňaní cieľov trvalej udržateľnosti 
vo svete. Pan Ki-mun prehovoril 
priamo z miesta konania udalos-
ti. Ďalší príhovor predniesol bý-
valý predseda Snemovne repre-
zentantov USA Newt Gingrich. 
Úvodné príhovory uzavrel bý-
valý predseda Národného zhro-
maždenia a bývalý premiér Kó-
rejskej republiky Čong Se-gjun. 

Po týchto úvodných príhovoroch speváčka 
Pak Ga-bin z kórejského detského umelec-
kého súboru Little Angels (Malí anjeli) za-
spievala kórejskú pieseň „Arirang“.

Ďalšiu časť príhovorov otvoril bývalý vice-
prezident USA Mike Pence. Po ňom preho-
voril bývalý premiér Portugalska a bývalý 
predseda Európskej komisie José Manuel 
Barroso. Ďalší príhovor mal predniesť pre-
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Udalosti
Požehnaný 9. rok Čonilguku
12.2.2021 sa začal 9. rok Božieho kráľovstva.

Narodeniny manželov Munovcov a 8. 
výročie Zakladajúceho dňa Čonilguku
17.2.2021 bolo výročie narodenia Pravých 
rodičov (manželov Munovcov). Reverend Mun 
by sa dožil 101 rokov, Dr. Munová oslávila 
svoje 78. narodeniny. Oslava ich narodenín sa 
uskutočnila 24.2.2021 vo Svetovom mierovom 
centre Čongšim, Kórea, spoločne s oslavou 
8. výročia Zakladajúceho dňa Čonilguku.

Požehnanie manželstva 2021
25.4.2021 sa vo Svetovom mierovom centre 
Čongšim, Kórea, a prostredníctvom onli-
ne prenosu uskutočnil festival požehna-
nia manželstva vyše 6000 snúbeneckých 
a manželských párov z celého sveta. 

61. výročie svadby manželov Munovcov
27.4.2021 sa vo vzdelávacom stredisku HJ 
Heaven and Earth CheonBo Training Center 
na Čongpjongu (CTC) v Kórei uskutočnila 
oslava 61. výročia svadby manželov Munovcov.

67. výročie založenia Hnutia zjednotenia
10.6.2021 bolo výročie založenia Spoločnosti 
Ducha Svätého pre zjednotenie svetového kres-
ťania (HSA-UWC), zjednodušene nazývanej 
Cirkev zjednotenia, ktorá iniciovala mnohé 
projekty všeobecne označované ako Hnutie 
zjednotenia. Duchovným pokračovateľom 
HSA-UWC sa stala Federácia rodín. Oslava 
výročia sa uskutočnila 13.6.2021 v CTC.

naplnila svoje Bohom dané poslanie pri 
vytváraní spoločnosti založenej na rodine 
a mierového sveta. 

Po prejave gospelová speváčka Yolanda Adams 
zaspievala pieseň „I Gotta Believe“ (Musím 
veriť). Následne pastor Ron Thomas z Recon-
ciliation Apostolic Ministries v Las Vegas, 
USA, a jeho manželka Jennifer prehovorili 
o svojom požehnaní manželstva a vyzvali 
ostatných kresťanských duchovných, aby sa 
zoznámili s podstatou požehnania manželstva 
a umožnili všetkým vo svojich kongregáciách 
prijať tento vzácny dar od Boha. Potom pastor-
ka Joann Rosario Condrey z Rainfire Church 
Maranatha v Douglasville, USA, zaspievala 
pieseň „When I Enter Your Rest“ (V Tebe 
nachádzam pokoj) v španielskom prevedení. 
Po piesni pastor a gospelový spevák Deitrick 
Haddon z Hill City Church v Los Angeles, 
USA, prehovoril o výnimočnosti týchto dní 
a o napĺňaní Božej vôle, a vyzval všetkých, 
aby priložili ruku k dielu. Potom pastorka 
Kim Burrell zaspievala pieseň „I Surrender 
All“ (Všetkého sa vzdávam). Po piesni preho-
voril regionálny prezident FFWP v Severnej 
Amerike Čong Šik Jong o transformatívnej sile 
Božieho požehnania na manželstvo a rodinu 
miliónov ľudí, či ide o bežných občanov, alebo 
až prezidentov štátov. Po tomto príhovore 
gospelový spevák Israel Houghton zaspieval 
pieseň o mieri a požehnaní. Podujatie skon-
čilo piesňou „Let There Be Peace on Earth“ 
(Nech je mier na zemi) od Jill Jackson-Miller 
v podaní virtuálneho speváckeho zboru. 

Viac na peacestartswithme.com

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

0918/518 238

morského tunelu medzi Kóreou a Japonskom 
Mun Han-jo jej venovali dary. Okrem toho jej 
mnohé osobnosti z celého sveta zagratulovali 
online a venovali kvety. Z Európy najbliž-
šie k Slovensku venovala kvety bývalá po-
slankyňa Poslaneckej snemovne Parlamentu 
Českej republiky Nina Nováková. Po týchto 
online gratuláciách Jun Jong-ho prečítal gra-
tulačný príhovor podpredsedníčky Národné-
ho zhromaždenia Kambodže Khuon Sodary, 
ktorá poslala Dr. Munovej veľký kôš kvetov. 
V Kambodži totiž v 2019 Dr. Munová preho-
vorila v rámci svetového turné Mier sa za-
čína mnou a udelila požehnanie manželstva. 

Po tejto gratulačnej časti prehovoril bývalý 
viceprezident Indie Mohammad Hamid An-
sari a po ňom predniesol príhovor premiér 
Guyany Mark Phillips. 

Nasledovalo vystúpenie kórejského detské-
ho umeleckého súboru Little Angels, ktorý 
zaspieval piesne „We Are the World“ (Sme 
svet) a „Onward To The Land Of Hope“ (Do 
krajiny nádeje).

V záverečnej časti príhovorov prehovoril pre-
zident Kapverd Jorge Carlos Fonseca a po 
ňom bývalý prezident a bývalý premiér Vý-
chodného Timoru Xanana Gusmão. 

Program skončil zvolaním Mansei (na úspech 
a šťastie) pre Nebeského rodiča a Pravých 
rodičov, pre zjednotenie Kórey a pre vytvo-

renie nebeského zjednoteného sveta piatimi 
predstaviteľmi FFWP v Kórei. 

Na záver mládež z Medzinárodnej asociácie 
mládeže a študentov za mier (IAYSP) v Kó-
rei predviedla špeciálne vystúpenie na kó-
rejskú pieseň „Tiger is Coming“ (Prichádza 
tiger) pre trvalý mier a požehnanie. 

Záznam z podujatia: vimeo.com/517677664
Report z podujatia: is.gd/5thROH
Web: rallyofhope.org

Keďže priamy prenos podujatia bol v našom 
časovom pásme v nočných hodinách, tak 
Univerzálna mierová federácia a Federácia 
rodín v Európe a na Blízkom východe odvy-
sielali v nedeľu 28. februára 2021 o 18. hod. 
SEČ zostrih z podujatia. Programom spre-
vádzala Majlinda Ziko z FFWP Albánska. 
V ňom predstavila projekt Odkaz lásky, ktorý 
vznikol pri príležitosti minuloročného 100. 
výročia narodenia Rev. Son Mjong Muna 
a 60. výročia svadby manželov Munovcov, 
a je dostupný aj v slovenskej verzii. Na záver 
pripomenula nedávno vydanú knihu o živote 
Dr. Hak Ča Han Munovej pod názvom „Mat-
ka mieru, ktorá zotiera slzy ľudstva“ a už 
niekoľko rokov vydanú knihu o živote Rev. 
Dr. Son Mjong Muna pod názvom „Hľada-
nie strateného mieru“, ktorá je dostupná aj 
v slovenčine. 

Záznam z vysielania: vimeo.com/517834107
Report z vysielania: is.gd/EUME5RoH
Web: rallyofhope.eu

Mier a požehnanie
V nedeľu 6. júna 2021 v noci nášho času 
sa uskutočnil ďalší festival Mier sa začína 
mnou, ktorý bol vysielaný z Las Vegas, USA. 
Udalosť bola organizovaná Federáciou rodín 
(FFWP) v USA a Konferenciou predstaviteľov 
amerického duchovenstva (ACLC).

Po úvodnom videu o predchádzajúcich poduja-
tiach spevácky zbor Soul Children of Chicago 
zaspieval pieseň „Put a Little Love in Your 
Heart“ (Pusť trochu lásky do svojho srdca). 
Programom festivalu sprevádzali Joshua Holmes, 
riaditeľ Konferencie predstaviteľov mladých 
kresťanov (YCLC), a Liz Black, moderátorka 
kresťanského rozhlasového vysielania. Po 
pozdravení online účastníkov uviedli biskupa 
Hezekiaha Walkera, ktorý so zborom Love 
Fellowship Choir zaspieval pieseň „Better“ 
(Lepší). Po piesni moderátori priblížili požeh-
nanie manželstva, ktoré z manželstva vytvára 
večný vzťah lásky, a o svoj jedinečný život 
v požehnanom manželstve sa podelili štyri 
požehnané manželské páry (viac o požehnaní 
manželstva na blessingamerica.org). Potom 
biskup Noel Jones zo City of Refuge Church 
v Los Angeles, USA, prehovoril o tom, že 
svet sa nachádza v bode obratu a uviedol 
kľúčovú osobu tejto zmeny, Matku mieru, 
ako oslovujú Dr. Hak Ča Han Munovú za 
jej úsilie o vytvorenie mierového sveta. Dr. 
Munová pricestovala do USA špeciálne pre 
toto podujatie, po ktorom sa vrátila do Kórey. 
Vo svojom príhovore zdôraznila dôležitosť 
vnímania Boha ako nášho Nebeského rodi-
ča a vyzvala predovšetkým Ameriku, aby 

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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