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Editoriál

filozofiou mieru v tých najpríhodnejších
priestoroch. Po mnohých rokoch intenzívneho
úsilia sa nám podarilo v tomto roku otvoriť
V posledných vydaniach nášho časopisu jedinečnú inštitúciu národného významu sa venujeme prevažne rôznym svetovým Ambasádu mieru. Táto inštitúcia od svojho
projek tom zameraným na vy tvorenie slávnostného otvorenia ponúka výstavu
mierového sveta založeného na princípe o živote a diele najväčších mierotvorcov
vzájomnej závislosti, spoločnej prospe- v histórii ľudstva - manželov Munovcov,
rity a univerzálnych hodnôt. Aj keď táto ktorí celý svoj život zasvätili zmierovaniu
globálna ambícia sa zdá byť mimo nás medzi ľuďmi a Bohom, medzi ľuďmi naa skôr to vnímame ako záležitosť politikov, vzájom a medzi ľuďmi a prírodou. Okrem
v realite sa to bytostne dotýka každého toho ponúka vzdelávacie programy pre
z nás. Mier vo svete totiž nedosiahneme mládež a rodičov, aby už do malička boli
dovtedy, pokiaľ ho najprv nedosiahneme deti vedené k tomu, že podstatou ľudí je
v sebe samom. V tom spočíva filozofia láska a ľudstvo môže žiť ako jedna veľká
mieru, ktorá vychádza z toho, že každý rodina založená na láskyplných vzťahoch.
z nás, kto žije v mieri so sebou samým, so Takisto poskytuje ideálne prostredie pre
svojimi blízkymi a so svetom, sa aktívne medzináboženský dialóg alebo medzinápodieľa na vytváraní mieru vo svete.
rodné rokovania. Viac o otvorení ambasády
je uvedené v článku nižšie.
A minimálne v tomto zmysle sa už aj na
Slovensku môže každý zoznámiť s touto
Miroslav Rybár
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Ambasáda mieru

vyslanec EÚ pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ Ján Figeľ. Druhý
Projekt Ambasád mieru iniciovali manže- hlavný príhovor predniesol prezident LIOS
lia Munovci už v roku 2001 a zastrešuje a bývalý dlhoročný programový manažér
ho Univerzálna mierová federácia (UPF). v OSN Afsar Rathor. Prvý pozdravný príNa Slovensku sa ho podarilo po dlhoroč- hovor predniesol riaditeľ Občanského instinom úsilí zrealizovať v tomto roku a na
slávnostné otvorenie Ambasády mieru si
UPF Slovensko zvolilo ten najpríhodnejší
dátum - Medzinárodný
deň mieru (21.9.). Po
náročnej rekonštr ukcii priestorov bývalej
pobočky banky na námestí Martina Benku
v Bratislave a intenzívnej príprave interiéru
bolo všetko pripravené
a v poobedňajších hodinách začali prichádzať
prví hostia.
Podujatie otvorili Priatelia fujary a nezvyčajný hudobný nástroj
a jeho melódia okamžite upútali pozornosť
hlavne zahraničných hostí. Prítomných privítal prezident UPF Slovensko Miloš Klas,
ktorý aj sprevádzal programom. Po ňom
priblížila doterajšiu činnosť UPF Slovensko jeho manželka,
novinárka Barbara
Grabner. Potom zaznel jeden z dvoch
hlavných príhovorov, ktorý predniesol bývalý osobitný
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z miesta konania podujatia prezident UPF
v Strednej Európe Dieter Schmidt. Na záver prezident Federácie rodín (FFWP) na
Slovensku Miroslav Rybár priblížil výstavu o živote zakladateľov UPF a FFWP pri
príležitosti minuloročného 100. výročia
narodenia Rev. Son Mjong
Muna a 60. výročia svadby manželov Munovcov.

tutu v Prahe Roman Joch, po ktorom spe- Nakoniec slávnostnú atmosféru podujatia
váčka Anka Repková zaspievala niekoľko umocnila svojimi piesňami Anka Repková.
piesní pripravených na túto udalosť.
Po skončení oficiálneho programu si príĎalšie pozdravné príhovory predniesli tieto tomní prezreli priestory Ambasády mieru
osobnosti: predstaviteľ Hare Krišna na Slo- a pripravené banketové občerstvenie vyvensku Raghunatha Priya, prezident UPF užili na družnú konverzáciu trvajúcu do
Rakúsko Peter Haider, prezident UPF Čes- večerných hodín. Viac na eume.upf.org/
ká republika Juraj Lajda a generálny tajom- what-we-do/conferences/ocs/425-2021/1380.
ník UPF Maďarsko Peter Meszáros. Prvý
špeciálny príhovor predniesol zo záznamu O UPF Slovensko a jej minulých a pripraprezident UPF v Európe a na Blízkom vý- vovaných podujatiach sa dozviete viac na
chode Jacques Marion a po ňom pokračoval upf.sk a facebook.com/UPFSlovensko.
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Rodina národov žijúcich v mieri môže vzniknúť jedine z národov rodín žijúcich v mieri. - Rev. Son Mjong Mun

Druhý Festival mieru
V nedeľu 27.6.2021 sa uskutočnilo druhé celosvetové podujatie pre vytvorenie mierového
sveta s názvom Festival mieru Spoločnosti Nebeského rodiča s témou „Ste radosťou Neba“,
ktoré organizovala Federácia rodín za svetový
mier (FFWP). Toto podujatie nadväzovalo na
prvé takéto podujatie z apríla tohto roku a bolo
vysielané zo vzdelávacieho strediska HJ Hea
ven and Earth CheonBo Training Center na
Čongpjongu v Kórei.
Podujatie otvorila mládež z Medzinárodnej
asociácie mládeže a študentov za mier (IAYSP)
v Kórei, ktorá predviedla špeciálne vystúpenie na kórejskú pieseň „Tiger is Coming“ (Prichádza tiger). Nasledovala klasická skladba
v podaní Western Symphony Orchestra, ktorý dirigoval David Eaton. Potom prítomných
a online účastníkov privítal generálny riaditeľ
medzinárodného ústredia Federácie rodín Jun
Jong-ho, ktorý zdôraznil, že nielen ľudia túžia
po šťastí a prežívaní radosti, ale aj Boh, náš
Nebeský rodič. A sme to práve my, kto môže
priniesť Bohu radosť a šťastie tým, že vo svojich životoch stelesníme ideál lásky v manželstve, rodine a spoločnosti, k čomu manželia
Munovci viedli ľudí celý svoj život. Na záver
svojho príhovoru privítal Matku mieru, ako
oslovujú spoluzakladateľku FFWP Hak Ča
Han Munovú za jej úsilie o vytvorenie mierového sveta, ktorá sledovala toto podujatie
online. Jun Jong-ho je nielen vynikajúcim rečníkom, ale je aj vynikajúcim spevákom a prítomným a Matke mieru venoval pieseň „Wish“
(Želanie), ktorú má veľmi rada. Po piesni Jun

Siedme Zhromaždenie nádeje

Jong-ho uviedol moderátorsky pár podujatia
- Kim Čo-ru a Han Ju-gjong, ktorých rodičia
prijali požehnanie manželstva od manželov
Munovcov a ktorí spoločne nedávno taktiež
prijali požehnanie manželstva. Po privítaní
účastníkov podujatia uviedli tanečnú kreáciu
o stvorení sveta. Potom zbor zaspieval piesne
„This Is My Father‘s World“ (Toto je svet môjho
Otca) a „How Great Thou Art“ (Aký si úžasný). Po piesňach nasledovala tanečná kreácia
o príbehu z raja. Po nej zaznela pieseň „O My
Little Lambs“ (Moje ovečky). Potom nasledovala pieseň o Matke mieru „I am your mother,
your mother“ (Som vaša matka, vaša matka).
Po nej zbor zaspieval piesne „Amazing Grace“
(Úžasná milosť) a „The Hymn of Joy“ (Óda na
radosť). Po skončení tohto kultúrneho pásma
moderátori uviedli tri časti ďalšieho programu
súvisiace s témou podujatia Ste radosťou Neba:
Kto je Matka mieru?, Kto je Nebeský rodič?
a Kto som ja?

hovory popredných svetových osobností, ktoré
otvoril 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 Zhromaždenia nádeje vymenovaný za
predsedu výboru Think Tank 2022, čo je projekt združujúci svetových odborníkov s cieľom
mierového zjednotenia Kórey. Po ňom prehovorili: bývalý premiér Portugalska a bývalý
predseda Európskej komisie José Manuel Barroso, bývalý viceprezident USA Mike Pence,
bývalý minister zahraničných vecí USA Mike
Pompeo, bývalý minister obrany USA Mark
Esper, bývalý predseda Snemovne reprezentantov USA Newt Gingrich, výkonný riaditeľ
humanitárnej organizácie OSN Svetový potravinový program (WFP) David Beasley, predseda Rogers Holdings and Beeland Interests Inc.
Prvá časť „Kto je Matka mieru?“ začala Jim Rogers, bývalý prezident Nigérie Olusegun
výjavmi zo života pani Munovej stvárnenými Obasanjo a prezidentka Kosova Vjosa Osmani.
pieskovým umením. Nasledovalo video o živo- Po príhovoroch kórejský detský umelecký súte Matky mieru a jej úsilí o vytvorenie miero- bor Little Angels (Malí anjeli) zaspieval zmes
vého a radostného sveta v centre s Bohom, na- piesní, ktorú ukončil piesňou piesňou „Sing,
ším Nebeským rodičom. Po ňom o manželoch Sing a Song“ (Spievaj, spievaj pieseň).
Munovcoch prehovoril z miesta konania po
dujatia bývalý poslanec juhokórejského Národ- Druhá časť „Kto je Nebeský rodič?“ začaného zhromaždenia Džo Mjong-čol, pôvodom la výjavmi o vzťahu medzi Bohom a ľuďmi
zo Severnej Kórey. Okrem iného spomenul stvárnenými pieskovým umením. Nasledovalo
udalosti z návštevy manželov Munovcov v Se- video o večnom hľadaní odpovedí na otázky
vernej Kórei vrátane ich stretnutia s Kim Ir-se- týkajúce sa Boha, zmyslu života, šťastia, radosnom v 1991 a ako si ich váži za to, čo urobili ti atď. Po ňom na túto tému prehovoril z miesta
nielen pre obe Kórey, ale i pre celý svet. Po jeho
pokračovanie na strane 4
inšpirujúcom svedectve nasledovali videoprípričom na tomto zhromaždení bude v rámci
projektu Think Tank 2022 inaugurovaný organizačný výbor nadchádzajúceho samitu o mieri
na Kórejskom polostrove.

nu Pak Hjong-džun, predseda Zhromaždenia
provincie Kjongi Džang Hjon-kuk a predseda
Rady provincie Kangwon Kwak Do-jong.

V nedeľu 12.9.2021 sa uskutočnilo siedme celosvetové podujatie pre vytvorenie mierového
sveta s názvom Zhromaždenie nádeje, ktoré
Po týchto úvodných príhovoroch nasledovalo
organizovali Univerzálna mierová federá- Po jeho príhovore sa uskutočnil obrad mieru vystúpenie skupiny tradičnej kórejskej hudby
cia (UPF) a Federácia rodín za svetový mier a jednoty. Tentoraz sa obrad uskutočnil simul- so spevákom Nam Sang-il, ktorý zaspieval
(FFWP). Predchádzajúcich šesť podujatí vide- tánne predstaviteľmi siedmich vierovyznaní piesne „Let‘s Launch the Boat“ (Spusťme loď)
li dokopy viac než tri miliardy ľudí na celom v USA a v Japonsku prostredníctvom online a „Arirang“.
svete. Toto podujatie nadväzovalo na pred- pripojenia a predstaviteľmi v Kórei z miesta
chádzajúce podujatie z mája tohto roku, kto- konania podujatia. Jeho obsah spočíva v sym- Ďalšiu časť príhovorov otvoril bývalý prezirým odštartoval projekt združujúci svetových bolickom vyjadrení jednoty prostredníctvom dent USA Donald Trump. Po ňom prehovoril
odborníkov s cieľom mierového zjednotenia spoločného vliatia vody do jednej nádoby, po bývalý premiér Japonska Šinzo Abe. Ďalší
Kórey v duchu princípov vzájomnej závislosti, ktorom nasleduje reprezentatívna modlitba za príhovor predniesol bývalý premiér Portugalspoločnej prosperity a univerzálnych hodnôt jednotu všetkých ľudí. Reprezentatívnu mod- ska a bývalý predseda Európskej komisie José
Think Tank 2022 (thinktank2022.org). Poduja- litbu predniesol predseda výboru Konferencie Manuel Barroso. Po ňom prehovorila bývala
tie s témou „Mier v ázijsko-pacifickom regióne“ predstaviteľov svetového kresťanstva (WCLC- prezidentka Filipín Gloria Macapagal Arroyo.
bolo vysielané zo Svetového mierového centra wclc.org) Kim Ki-hun. Po obrade zaznela Ďalší príhovor predniesol bývalý premiér Indie
Čongšim v Kórei.
Hymna mieru. V USA bolo v čase konania Deve Gowda. Po ňom prehovorila bývalá dopodujatia 11. septembra a v tomto roku uplynu- časná prezidentka Srbska Nataša Mićić. Túto
Po úvodnom videu o rozdelenej Kórei, prob- lo 20 rokov od útokov z 11. septembra 2001. Za časť príhovorov ukončil bývalý prezident Trilémoch vo svete, predchádzajúcich zhromaž- obete týchto útokov nasledovala minúta ticha. nidadu a Tobaga Anthony Carmona.
deniach a mierových aktivitách manželov
Munovcov vrátane projektu Think Tank 2022 Po nej zazneli príhovory osobností z celého Nasledovalo vystúpenie kórejského detského
podujatie začalo baletným tancom a hrou na sveta angažovaných v projekte Think Tank umeleckého súboru Little Angels, ktorý zatanbubny. Po slávnostnom prinesení vlajok štátov 2022, ktoré vyzdvihli úsilie manželov Mu- coval vejárový tanec.
sveta na pódium prítomných a online účastní- novcov a nimi založených a iniciovaných
kov privítal generálny riaditeľ medzinárodné- organizácií o vytvorenie mierového sveta. Po umeleckom vystúpení predniesla prejav
ho ústredia Federácie rodín a predseda organi- Najprv prehovorili predstavitelia z Kórey. Matka mieru, ako oslovujú spoluzakladateľzačného výboru prebiehajúceho zhromaždenia Prvý príhovor predniesol primátor Soulu ku UPF a FFWP pani Hak Ča Han Munovú za
Jun Jong-ho. Uviedol, že toto zhromaždenie O Se-hun. Po ňom guvernér provincie Južný jej úsilie o vytvorenie mierového sveta. V ňom
je venované nedávnemu 9. výročiu odchodu Čungčong Jang Sung-džo, guvernér provincie povedala: „Tento národ [Kórejčania] má zodreverenda Son Mjong Muna, spoluzakladateľa Severný Čungčong I Ši-džong, guvernér pro- povednosť stať sa národom, ktorý nasleduje
UPF a FFWP, do duchovného sveta a zdôraznil vincie Severná Džola Song Ha-džin, primátor Boha, nášho Nebeského rodiča. Preto by mal
skutočnosť, že zjednotenie Kórey je dôležité Kwangdžu I Jong-sop, guvernér provincie
pre vytvorenie zjednoteného mierového sveta, Severný Kjongsang I Čol-wu, primátor Pusapokračovanie na strane 4
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Problémy sveta nemožno vyriešiť logikou moci. Dajú sa vyriešiť jedine logikou lásky. - Dr. Hak Ča Han Munová

Tretí Festival mieru
V nedeľu 3.10.2021 sa uskutočnilo tretie celosvetové podujatie pre vytvorenie mierového sveta
s názvom Festival mieru Spoločnosti Nebeského
rodiča s témou „Ste vzácnosťou pre Nebo“.
Podujatie otvorilo kórejské spevácke kvarteto
Spero Spera piesňami „World“ (Svet) a „The
one who gives happiness“ (Si to ty, kto prináša
šťastie). Potom prítomných a online účastníkov
privítal generálny riaditeľ medzinárodného ústredia Federácie rodín Jun Jong-ho, ktorý zdôraznil,
že každý sme pre druhého vzácnosťou, za ktorú
môžeme byť vďační, a že i pre Boha sme vzácnosťou, za ktorú je vďačný. Na záver svojho príhovoru uviedol moderátorsky pár podujatia - Pak
No-hi a Mun Nan-jong, dlhoročných nasledovníkov Pravých rodičov, ako oslovujú manželov
Munovcov za ich úsilie o vytvorenie svetovej
rodiny všetkých ľudí. Po privítaní účastníkov po
dujatia priblížili význam požehnania manželstva,
ktoré aj oni pred desiatkami rokov prijali od manželov Munovcov, a ktoré počas tohto podujatia
prijmú prítomné páry a taktiež tie zúčastnené online. Potom uviedli dramatizované spracovanie
dvoch kórejských príbehov - Šim Čong o detskej
oddanosti a Čunhjang o manželskej láske pod
názvom Šimčun Hjodžong.
Po skončení predstavenia bola pieskovým umením stvárnená téma vytvorenia Nebeského kráľovstva požehnanými rodinami. Nasledovalo
video o živote manželov Munovcov a ich úsilí
o vytvorenie mierového sveta v centre s Bohom,
naším Nebeským rodičom. Po videu Mun Šin-ju,
dcéra najstaršieho syna manželov Munovcov

Prvé Modlitebné zhromaždenie
za spasenie domoviny
V nedeľu 5.12.2021 sa uskutočnilo špeciálne celosvetové podujatie pre zjednotenie oboch Kóreí
a vytvorenie mierového sveta, ktoré organizovali
UPF a FFWP. Konalo sa pri príležitosti 30. výročia
návštevy manželov Munovcov v Severnej Kórei
v decembri 1991, počas ktorej sa stretli s Kim Ir-senom a iniciovali proces zmierenia oboch Kóreí.
Témou bolo „Vytvorenie mierového Kórejského
polostrova: Význam náboženstva a medzináboženskej spolupráce“. Podujatie bolo vysielané zo
Svetového mierového centra Čongšim v Kórei.
Po úvodnom videu o rozdelenej Kórei, predchádzajúcich podujatiach a mierových aktivitách manželov Munovcov sa podujatie začalo tancom s hrou
na bubny a pokračovalo tanečnou kreáciou o nadobudnutí stratenej harmónie. Po slávnostnom prinesení vlajok s náboženskými symbolmi a vlajok
štátov sveta na pódium prítomných a online účastníkov privítal generálny riaditeľ medzinárodného
ústredia FFWP a predseda organizačného výboru
prebiehajúceho zhromaždenia Jun Jong-ho.
Po jeho príhovore sa uskutočnil obrad mieru a jednoty. Jeho obsah spočíva v symbolickom vyjadrení jednoty prostredníctvom spoločného vliatia
vody do jednej nádoby. Počas obradu znela pieseň „Amazing Grace“ (Úžasná milosť) v podaní
sopranistky Kim Čong-in.
Po piesni prehovorila z miesta konania podujatia
poradkyňa bývalého prezidenta USA Donalda
Trumpa v duchovných otázkach kazateľka Paula

Hjo Džina, zaspievala pieseň „Going home“ (Ísť
domov). Po slávnostnom prinesení vlajok štátov
sveta na pódium sa začal samotný obrad požehnania manželstva, ktoré z manželstva vytvára
Bohom požehnaný večný vzťah lásky manžela
a manželky. Šesť požehnaných párov zastupujúc
manželov Munovcov celebrovalo obrad požehnania na pódiu pre dvanásť reprezentatívnych párov. Požehnanie manželstva sa začalo obradom
so svätou vodou, nasledovalo prednesenie sľubu
manželstva, modlitba požehnania za páry, výmena prsteňov a vyhlásenie platnosti požehnania
manželstva pred Bohom. Po obrade celebrujúce
páry venovali požehnaným párom kytice kvetov.
Potom na pódium prišlo dvanásť reprezentatívnych čonbo párov, z toho šesť párov reprezentujúcich páry v Kórei a šesť párov reprezentujúcich páry vo svete. Čonbo (nebeský poklad/
nebeská vzácnosť) páry sú tie požehnané páry,
ktoré umožnili prijať požehnanie manželstva minimálne 430 manželským párom nielen na zemi,
ale i 430 generáciám predkov v duchovnom svete. Celebrujúce páry im v mene pani Munovej
odovzdali ocenenie v podobe pamätnej plakety a špeciálneho rúcha a taktiež kytice kvetov.
Jedno z takýchto ocenení odovzdal Jun Jong-ho
v mene pani Munovej online spôsobom prorokovi Samuelovi Radebe z The Revelation Spiritual
Home v Južnej Afrike, ktorý sa v krátkom príhovore poďakoval za toto ocenenie. Potom jeden
pár reprezentujúci požehnané páry a jeden pár
reprezentujúci čonbo páry venovali pani Munovej kvety a dary, ktoré pre pani Munovú prevzali
dva celebrujúce páry. Pani Munová sledovala toto
podujatie online. Na záver tejto časti programu
manželia z dvoch požehnaných párov (metodisWhite. Po jej prejave prehovorili prostredníctvom
videopríhovorov tieto popredné svetové osobnosti:
bývalý predseda Snemovne reprezentantov USA
Newt Gingrich, bývalý prezident Nigérie Goodluck Jonathan, biskup Charles A. Hall z Christian
Ministries Far East v Japonsku, biskup Jacques
Gaillot z Francúzska, šintoistický veľkňaz Jošihiko Kaminaga z Japonska, arcibiskup metropolita
pravoslávnej cirkvi v Ekvádore Chrysostomos
Celi, biskup Luiz Edson z Brazílie, islamský žurnalista Humahyun A. Muhgal, sikhský predstaviteľ Singh Sahib Manjit Singh z Indie, tajomník
medzináboženskej rady Nepálu Dharmacharya
Keshab Prasad Chaulagain, pastor luteránskej
cirkvi v Lotyšsku Pavel Levuškan, vedúca nepálskej muslimskej ženskej organizácie Seema Khan,
kňaz Albert Smith zo Svätej Lucie, biskup Joseph
Atherly z Barbadosu, riaditeľka oddelenia pre
vzdelávanie muslimských žien v Karélii Mariam
Kovaleva a rabín Akiva Simja Fishman z Nikaraguy.
Po príhovoroch kórejský detský umelecký súbor
Little Angels (Malí anjeli) zaspieval piesne „To The
Land Of Hope“ (Do krajiny nádeje), „We Shall
Overcome“ (Zvládneme to) a „We Are the World“
(Sme svet).
Nasledovali modlitebné príhovory za mier, ktoré
predniesli tieto popredné náboženské osobnosti:
bývalý predseda Svetového luteránskeho zväzu
a držiteľ Mierovej ceny Sonhak Munib A. You
nan, veľký imám mešity Istiqlal v Jakarte, Indonézia, Nasaruddin Umar, emeritný arcibiskup
Castries vo Svätej Lucii kardinál Kelvin Edward
Felix z Dominika, predstaviteľka šintoizmu To-
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tický pár a budhistický pár) vo svojich ďakovných
príhovoroch priblížili svoju cestu k prijatiu požehnania manželstva.
Potom nasledovali pozdravné príhovory týchto
svetových osobností: bývalý prezident USA Donald Trump, bývalý kongresman USA Dan Burton s manželkou Samiou, taiwanský politik Liao
Kuo-tung, podpredseda vlády Kambodže Bin
Chhin, manželka prezidenta Albánska Monika
Kryemadhi, bývalý premiér Nigeru Brigi Rafini, bývalý prezident Nigérie Goodluck Jonathan
a juhoafrický politik Mathole Motshekga.
Pred záverečnými pozdravnými príhovormi známa kórejská speváčka Insuni zaspievala piesne
„Amazing Grace“ (Úžasná milosť), Passion (Vášeň) a zmes rezkých piesní.
Na záver zazneli pozdravné príhovory týchto
svetových osobností: bývalý senátor Zákonodarného zhromaždenia Colorada, USA, Sam Zak
hem, bývalý senátor USA Orrin Hatch, predseda správnej rady The Washington Times Tom
McDevitt, bývalá poslankyňa nepálskeho parlamentu Geeta Rana Chetri, indický politik Vijay
Jolly, poslanec indického parlamentu Bhubanes
war Kalita, predseda dolnej komory parlamentu
Eswatini Petros Mavimbela, bývalá ministerka
vlády Beninu Christine Gbedji Vyaho, biskup
Albert Chikuni z Family Life Ministries v Zimbabwe, známa kórejská herečka Džong Hje-son,
bývalý tajomník Ministerstva zjednotenia v Južnej Kórei Kim Hjong-sok a osobností zo Spoločnosti Nebeského rodiča na celom svete.
Záznam z podujatia: youtu.be/fbAxN1QaD3g
kušu Murei z Japonska, jogín a zakladateľ Art of
Living Foundation Sri Sri Ravi Shankar z Indie,
prorok Samuel Radebe z The Revelation Spiritual
Home v Južnej Afrike a dočasný rektor univerzity
Preah Sihanouk Raja Buddhist University v Kambodži Khy Sovanratana.
Po týchto modlitebných príhovoroch nasledovalo
vystúpenie kórejskej skupiny Art Bul-i Troupe,
ktorá spevom, hudbou i tancom vyjadruje aspekty
budhizmu.
Zazneli ďalšie modlitebné príhovory za mier, tentoraz od duchovných z Kórey z miesta konania
podujatia: budhistický mních Ho-mjong, pastor
Kim Jong-wan, prezident Kórejskej muslimskej
federácie Hussein Kim Dong-ok a za Spoločnosť
Nebeského rodiča reverend I Gi-song.
Potom predniesla príhovor Matka mieru, ako oslovujú spoluzakladateľku UPF a FFWP Hak Ča
Han Munovú za jej úsilie o vytvorenie mierového
sveta.
Po príhovore hudobník a spevák klasického kórejského žánru pansori Ju Tepjong-jang zaspieval pieseň „Beautiful Country“ (Krásna krajina) a spoločne so súborom Little Angels a speváckym zborom
známu kórejskú pieseň „Arirang“.
Po piesni prítomní i online účastníci spoločne predniesli modlitbu za zjednotenie oboch Kóreí a na
záver s Little Angels zaspievali známu kórejskú
pieseň „Tongil“ (Jednota).
Záznam z podujatia: vimeo.com/653378863
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konania podujatia spolupredseda Konferencie predstaviteľov kórejského duchovenstva
(KCLC) Kim Su-man. Vo svojom príhovore
vyzdvihol úsilie manželov Munovcov o medzináboženskú harmóniu tak potrebnú pre
vytvorenie mierového sveta a v neposlednom
rade ocenil neúnavné úsilie Matky mieru o naplnenie tohto cieľa. Po jeho inšpirujúcom svedectve nasledovali videopríhovory popredných
náboženských osobností z celého sveta: biskup
Noel Jones zo City of Refuge Church v Los
Angeles, USA, predseda Medzináboženskej
asociácie za mier a rozvoj (IAPD) v Afrike prorok Samuel Radebe z The Revelation Spiritual
Home v Južnej Afrike, poradkyňa bývalého
prezidenta USA Donalda Trumpa v duchovných otázkach kazateľka Paula White, imám
Nuru Mohammed z Al-Abbas Islamic Centre
v Birminghame, Spojené Kráľovstvo, hinduistický predstaviteľ z Nepálu Pandit Dinbandhu
Pokhrel, biskup Jesus Manuel Mejia Quiroz
z anglikánskej cirkvi v Peru, budhistický kňaz
Higaši Wako z Japonska, Pujya Swami Chidanand Saraswati, predstaviteľ ašramu Parmarth
Niketan v Rišikéši, India, šejk Mohammed
Abu Zaid, najvyšší sudca islamského sunitského súdu v Sidóne, Libanon, a mních Do-bong,
predstaviteľ chrámu Ubong z komplexu hlavného chrámu Popču budhistického rádu Džoge
v Kórei. Po príhovoroch zbor z budhistického
rádu Tego v Kórei zaspieval piesne „Kvitni, lotosový kvet“ a „Pieseň ranného rozjímania“.

Nasledovalo video o neustálom hľadaní odpovedí na otázky o podstate a význame ľudského života a o budúcnosti ľudstva. Po ňom boli
videoprezentáciou predstavené niektoré rodiny
z mnohých tých, ktorých manželia prijali požehnanie manželstva od manželov Munovcov,
pričom prevažne manželky pochádzali zo
zahraničia a prišli žiť do Kórey. Tieto medzinárodné rodiny dostali ocenenie od miestnych
predstaviteľov až po prezidenta Kórey za ich
prínos pre spoločnosť a vytváranie príkladných rodín. Následne o svojom živote a rodine prehovorila z miesta konania podujatia Fumiko Jamašita z Japonska, ktorá prišla žiť za
svojím kórejským manželom Jun Te-jongom,
a ich rodina je jedna z mnohých, ktoré dostali
takéto ocenenie. Po jej dojímavom svedectve
hudobník a spevák klasického kórejského žánru
pansori Ju Tepjong-jang zaspieval piesne „Katuri tarjong“, „Sarange“ a spoločne so súborom
Little Angels a speváckym zborom známu kórejskú pieseň „Arirang“.
Na záver zo strany rôznych osobností zo Spoločnosti Nebeského rodiča na celom svete zazneli pozdravné a uvítacie príhovory adresované všetkým tým, ktorí sa začali angažovať
v Spoločnosti Nebeského rodiča. Potom vedúca
sekretariátu Dr. Hak Ča Han Munovej Wondžu
McDevitt a generálny riaditeľ medzinárodného
ústredia Federácie rodín Jun Jong-ho venovali
dvom predstaviteľom z nich v mene pani Munovej uvítacie dary. Následne ostatní v sále dostali
uvítacie dary, čím sa skončil program festivalu.

Tretia časť „Kto som ja?“ začala výjavmi o ži- Záznam z podujatia: youtu.be/1LHMJtAIeGs
vote človeka stvárnenými pieskovým umením.
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viesť ľudí k tomu, aby podporovali mier, a aby
si žijúc pre Nebeského rodiča naplnili svoju
zodpovednosť ako Jeho oddané deti. Na tomto základe sa vek ázijsko-pacifickej civilizácie
rozšíri do celého sveta.“
Po jej prejave nasledovala inaugurácia organizačného výboru samitu o mieri na kórejskom
polostrove, ktorý sa uskutoční pri príležitosti
nadchádzajúceho 30. výročia návštevy manželov Munovcov Severnej Kórey v 1991, počas
ktorej sa stretli s Kim Ir-senom a navštívili svoje rodisko. Túto časť podujatia viedol online
medzinárodný predseda Univerzálnej mierovej
federácie Thomas Walsh. V ňom priblížil memorandum o porozumení, na ktorom sa dohodli premiér Kambodže Hun Sen a generálny riaditeľ medzinárodného ústredia Federácie rodín
Jun Jong-ho. V ňom sa uvádza, že premiér Hun
Sen bude spolupredsedom organizačného výboru, že ázijsko-pacifický sekretariát projektu ThinkTank 2022 bude vytvorený v Phnom
Penhi, Kambodža, v spolupráci s Asia Vision
Institute (AVI - asianvision.org), a že UPF bude
spolupracovať s AVI a inými medzinárodnými
organizáciami na rozvoji mekonského regiónu.
Toto memorandum o porozumení medzi UPF
a AVI podpísali Jun Jong-ho, podpredsedníčka
Národného zhromaždenia Kambodže Khuon
Sudary a poradca kráľovskej vlády Kambodže
právnik Sok Siphana. Po podpísaní memoranda Khuon Sudary vo svojom online príhovore
ocenila túto iniciatívu a slávnostne odhalila

tabuľu o memorande o porozumení a inaugurácii ázijsko-pacifického sekretariátu projektu
ThinkTank 2022. Následne prehovoril online
premiér Kambodže Hun Sen a podporil úsilie
o posilnenie kultúry mieru a vzájomnej dôvery v rámci medzinárodnej spolupráce v ázijsko-pacifickom regióne. Ako prejav uznania
mu za UPF v mene Dr. Munovej venoval Jun
Jong-ho špeciálnu medailu. Následne Jun
Jong-ho a vedúca sekretariátu Dr. Hak Ča Han
Munovej Wondžu McDevitt odovzdali pani
Munovej rezolúciu o tejto spolupráci medzi
UPF a AVI. Potom im pani Munová odovzdala
poverovacie dekréty o vytvorení občianskeho
výboru na podporu samitu o mieri na kórejskom polostrove. Jun Jong-ho a Wondžu McDevitt sú predstaviteľmi tohto výboru, ktorý
pozostáva z občianskych aktivistov zasadzujúcich sa o mier na kórejskom polostrove. Po
tejto časti programu pani Munová simultánne
online s premiérom Hun Senon trikrát udreli
na gong, čím formálne odštartovali zorganizovanie samitu o mieri na kórejskom polostrove.

Udalosti
Deviate výročie songhwa
24.8.2021 sa v Kórei vo Svetovom mierovom
centre Čongšim uskutočnilo spomienkové
stretnutie pri príležitosti 9. výročia odchodu
(songhwa) spoluzakladateľa Federácie rodín
reverenda Son Mjong Muna do duchovného
sveta.
Po privítaní prítomných a online účastníkov
generálnym riaditeľom medzinárodného ústredia
Federácie rodín Jun Jong-hom nasledovalo
zapálenie sviečok. Po ňom sa konal obrad
mieru a jednoty ukončený reprezentatívnou
modlitbou v mene prítomných náboženských
predstaviteľov. Zaznela Hymna mieru a prednesenie Sľubu rodiny. Následne prítomní na
mieste podujatia i online venovali na počesť
reverenda Muna úklony. Potom mu vo svojich
príhovoroch vzdali poctu tieto svetové osobnosti:
bývalý predseda Snemovne reprezentantov
USA Newt Gingrich, bývalý prezident Nigérie
Goodluck Jonathan, bývalý prezident Kosova Fatmir Sejdiu, bývalý predseda výboru
mierovej ceny Sonhak Hong Il-šik a bývalý
poslanec juhokórejského Národného zhromaždenia Džo Mjong-čol. Vedúca sekretariátu
Dr. Hak Ča Han Munovej Wondžu McDevitt
zarecitovala spomienkovú báseň a kórejský
detský umelecký súbor Little Angels zaspieval niekoľko piesní. Potom prehovorila pani
Munová. Po jej príhovore Jun Jong-ho prečítal list od bývalého senátora USA Orrina
Hatcha. Na záver po kultúrnom programe
prítomní zaspievali známu kórejskú pieseň
„Tongil“ (Jednota).
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