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Milí pútnici, náhodní návštevníci
Hory Zvir, vážení turisti, milí čitatelia
elektronickej podoby našich Zvestí,
všetci Bohom milovaní bratia a sestry
v Kristovi.
Po dlhšej odmlke prichádzame s
ďalším internetovým vydaním Litmanovských Zvestí. Pokúsime sa dobehnúť
zameškané. Môže to mať aspoň jednu
výhodu v tom, že sa nám oživia udalosti
zo Zviru.
Na Zvir stále prichádzali pútnici.,
individuálne aj skupinovo. Ešte v poslednú májovú nedeľu prišiel celý autobus pútnikov z Nemecka z Eggenfeldenu (mestečko ležiace medzi Mníchovom
a Passau). Prišli s kňazom, ktorý im odslúžil svätú omšu. Nábožne a veľmi živo spievali zo spevníkov.
Prichádzali aj slovenskí pútnici z
blízkeho i vzdialenejšieho okolia.
V plnom prúde pokračovali na Hore stavebno-technické práce. V nich sa
najviac angažuje správca farnosti Litmanová - o. Rasťo Janičko, ktorý má na
Zvire na starosti technicko-ekonomickú
agendu (ale nevyhýba sa ani kňazskej
službe), náš „nenahraditeľný“ majster

na všetko - pán Jožko Kavecký, špeciálny pedagóg v pracovnom odeve Jano
Dubníček a mnohí pomocníci.
Litmanovskí veriaci putovali

Procesia z Litmanovského chrámu
na Horu Zvir na znak vďaky v procesii
s eucharistickým Kristom v nedeľu doobeda 13. 6. 2010. Otec Janičko posvätil
počas putovania obnovený kríž.
o. Vasil Kindja

Prvá júnová nedeľa
V oznamoch na konci prvej májovej nedele sa o. Vasil Kindja provokačne spýtal, či vedia pútnici, prečo majú prísť na Zvir o mesiac 6. júna? Ich dôvody doplnil tým, že bude mať narodeniny a aj preto majú
prísť. Robil si východisko pre tému kázne na júnovú nedeľu Kňaz alebo ktokoľvek a meno. 6. 6. 2010 v homílii rozvíjal myšlienku kňazstva
a robenia si mena:
Pán povoláva stále do svojej služby. Koho? Obyčajného
smrteľného a dedičným hriechom poznačeného človek. Načo a alebo prečo povoláva? Na to, aby sme oslavovali seba,
aby sme boli domnelými celebritami?
P o z n á me
od detstva
príbeh
stavby Babylonskej veže zo starozákonnej knihy Genezis. Babylončania sa dostali
do zmätku, rozdelenia a neporozumenia preto, lebo ich túžbou bolo:
„Poďme ...a urobíme si meno...“
Spôsobilo to medzi nimi rozdelenie. Vždy, keď motívom človeka je to, aby si cez to, čo robí, urobil meno sebe samému, je v činnosti „diabol“. Problémom ľudí v Babylone nebolo to, že stavali vežu, ktorá
by siahala až do neba. Ich problémom bolo to, že si ňou
chceli urobiť meno. Totiž otázka znie: koho meno chceli
budovať, či zvečniť? Koho meno by bolo po dostavaní veže umiestnené na jej vrcholci? Predstavme si seba samých,
ktorí sme dnes tu na Hore, keby sme šli stavať vežu, aby

sme si urobili meno: Koho meno by sme navrhovali dať na jej vrchol? Takých, ktorí by chceli
mať svoje meno na vrcholci spoločného diela, by bolo viac. Lenže z toho potom musí prirodzene vzniknúť roztržka. A rozkol. A rozdelenie.
Iná situácia bola v Jeruzaleme. Učeníci sa
zišli v Jeruzaleme preto, lebo chceli robiť meno
nie sebe, ale Bohu. Ich mottom bol Žalm 115:
„Nie nás, Pane, nie nás, ale meno svoje osláv!“
Jedinou ich starosťou bolo meno Božie: aby
sa ono stávalo známym a veľkým. A
ten, ktorého pri tejto svojej snahe počúvali a nasledovali, bol Duch Svätý. Preto sa mohlo stať, že hoci boli tak veľmi
rozdielni, našli spoločnú reč. Všimnime
si, ako sa divili ľudia: „My, Parti, Medi,
Elamčania a obyvatelia Mezopotámie,

Judska a Kapadócie, Pontu a Ázie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a líbijských krajov okolo Cyrény,
prisťahovaní Rimania, Židia a prozelyti, Kréťania
i Arabi: počujeme ich v našich jazykoch...“ Nikomu nič nevadilo, žiadne rozdiely neboli podstatné, pretože všetci mali jeden a ten istý cieľ:
robiť meno nie sebe, ale Bohu.
Aký cieľ sleduješ pri svojich náboženských
úsiliach alebo aj iných snahách, pri ktorých sa

ich vyhľadávajú a chvália, píšu o nich noviny a sú často centrom pozornosti. No oni sa
o to nestarajú. Hlavným ich cieľom je robiť
meno Bohu. Testom pre to, koho slávu hľadáš, by mohlo byť toto. Predstav si, že by si
mal dnes opustiť dielo, ktoré si vybudoval a
za ktoré ťa ľudia chvália. Urobil by si to
alebo by si o to bojoval? ...
Zachariáš vyjadril a II. vatikánsky koncil
potvrdil úlohu ohlasovania milosrdenstva a
spásy. „A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu a poučíš jeho ľud o
spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti, a naše kroky
upriami na cestu pokoja.“
Ešte sa pýtajme, koho oslavujeme, keď máme narodeniny? Seba? Nemá to byť Boh a
naši rodičia, ktorí nám darovali život? Keď
som vás pred mesiacom pozýval na Zvir, že
mám dnes narodeniny, tak chcem oslavovať
seba? Chcel som, aby nás to všetkých vyprovokovalo k zamysleniu sa nad sebaoslavou...
A prečo sa máte modliť za nás kňazov?
A veľa? Aby sme boli prorokmi Najvyššieho, aby sme išli pred tvárou Pána, aby sme
ohlasovali jeho nekonečnú lásku a milosrdenstvo...

Ďakovná procesia Litmanovčanov na Zvir
a posvätenie kríža

o. Janičko požehnáva obnovený kríž

Stavebno - technické práce v júni na Zvire

Horolezké výkony pri montáži bleskozvodov

snažíš o presadzovanie dobrej veci? Koho meno chceš robiť viditeľným? Je to meno Božie, alebo tvoje meno?
Niekedy sa stane, že aj napriek tomu, že hľadáme meno a slávu Božiu, pritom sa aj my sami stávame videnými a chválenými. A pre niektorých to, že ich ľudia aj napriek ich snahe
o hľadanie slávy len a len Boha, chvália, je veľmi nepríjemné, a to až tak, že chcú so svojimi snahami prestať a radšej sa utiahnuť. Výsledkom by však mohlo byť nielen to, že by
ich meno zaniklo, a že by ich ľudia prestali chváliť (čo je to, čo chcú), ale aj to, že by ľudia prestali chváliť aj Boha. Riešením tejto dilemy, či pokračovať v dobre myslenom diele,
pri ktorom som stredom pozornosti aj ja alebo to nechať, je otázka: čo hľadáš na prvom
mieste: Boha alebo seba? Ak seba, potom to nechaj. Ak Boha, potom ber to, že si aj ty pri
tom viditeľný, ako milú alebo nemilú obetu. Spomeň si na veľkých mužov a ženy viery
našej doby: napríklad Matku Terezu alebo Jána Pavla II. Ľudia Ľudia ich vyhľadávajú

a chvália, píšu o nich noviny a sú často centrom pozornosti. No oni sa o to nestarajú. Hlavným ich cieľom je: robiť meno Bohu.
Testom pre to, koho slávu hľadáš, by mohlo byť toto: predstav si, že by si mal
dnes opustiť dielo, ktoré si vybudoval a za ktoré ťa ľudia chvália. Urobil

„Vyhľadávajte ticho, aby sa vo vás mohol narodiť
Duch Kristov“
(5. júna 1994)

by si to alebo by si o to bojoval?

Text neprešiel jazykovou úpravou. FOTO: M. Petriľak, V. Kindja

AKTUALITY:

Okrem pravidelného programu na Hore sa nám podarilo zorganizovať a prežiť dve duchovné obnovy — predvianočnú a januárovú —
v Kultúrnom dome v Litmanovej.
Náplňou bola rozjímavá modlitba svätého ruženca, katechéza, svätá
liturgia, adorácia a DVD projekcia.
Najbližšie obnovy sú naplánované na sobotu 19. februára a na sobotu 12. marca so začiatkom o 17:00.
Na konci obnov plánujeme spoločné agapé (jednoduché jedlo a nápoje — bez alkoholu) na vzájomné budovanie vzťahov.
Prosíme o modlitbu za rozvoj duchovného napredovania nášho mladého, ale solídne napredujúceho pútnického miesta. My vysielame
cez Nepoškvrnenú Čistotu chvály a prosby k Najsvätejšiemu za vás.
Ostávam s pozdravom a požehnaním, o. Vasil Kindja

