
 

  

MINIZVESTI  

ZO ZVIRU 
 

Nedeľa Božieho milosrdenstva  

1. mája 2011 
 

Milí pútnici, milí čitatelia elek-

tronickej podoby našich informácií o 

dianí na Hore, všetci Bohom milovaní 

bratia a sestry v Kristovi.  

 

 Ročná skúsenosť s Litmanovskými 

zvesťami poukazuje na dva až tri dôleži-

té rozmery v informovanosti zo Zviru. 

Mesačné, či dvojmesačné Zvesti môžu 

zhrnúť, čo sa udialo na Hore za dané ob-

dobie. Najaktuálnejšie promptné správy 

o udalostiach v úvode našej internetovej 

stránky sú najrýchlejšie. A azda ešte nie-

čo medzi tým, by mohlo byť ďalším 

vhodným doplnením pre všetkých, ktorí 

si vytvorili vzťah k Hore Zvir. Preto po-

núkame tieto minizvesti.  

Pokúsme sa trochu vžiť do Božej 

prozreteľnosti, a hoci ľudský, čítať to, 

čo nám Boh pripravil na 1. máj 2011  a 

čo tomu predchádzalo. 

Dovoľte mi niečo osobnú poznám-

ku. Rád sa zdieľam s duchovnými veca-

mi tak, ako mi ich náš Pán dáva vnímať. 

Nech aj nasledujúce slová a fotografie 

sú pre nás malou ponukou priblížiť sa 

bližšie k Ježišovi a jeho i našej Mame. 

o. Vasil Kindja 

 

Dialóg Milosrdenstva  

 

Krv a voda. 

Výčitka bodá. 

Sklamal som Ťa, Pane. 

A neviem, ako ďalej: 

 

Môj hriech je príliš čierny... 

 

Krv a voda. 

Hriech mi oddaj! 

Dva lúče zovrú ma v objatí 

a Ježiš šep-

ne mi 

s dojatím: 

 

Ľúbim ťa! 

Dôveruj 

mi... 

 
Jana - Mária 

apríl 2010 



 

 

 

Keď sa  Karol 

Wojtyła ako mladý 

tajný študent teológie 

a robotník zároveň 

zastavoval na modlit-

bu v krakovskom kos-

tole v Łagievnikach, 

nikto v tom čase netu-

šil, čo sa odohrá v na-

sledujúcich desaťro-

čiach v súvislosti        

s týmto miestom        

a s dvoma osobami, 

ktoré sa nepoznali - 

rehoľnou sestrou 

Faustínou Kowal-

skou, bývajúcou       

za múrmi kláštora su-

sediaceho s kostolom 

a s budúcim pápežom 

Jánom Pavlom II. 

Bol to Karol 

Wojtyła, ktorý ešte 

ako pomocný krakov-

ský biskup presvedčil 

Sväté oficium vo Va-

tikáne, aby  boli         

z „indexu“ vyňaté 

denníky sestry Faustí-

ny o Božom milosr-

denstve.  

Dlhý proces vývoja úcty k Božiemu milosrdenstvu vyvrcholil a bol sláv-

nostne zavŕšený v jubilejnom roku 2000. Sestra Faustína bola vyhlásená za svä-

tú a bol ustanovený sviatok Božieho milosrdenstva na druhú veľkonočnú nede-

ľu. 

Ján Pavol II. umiera o päť rokov neskôr práve na vigíliu sviatku Božieho 

milosrdenstva a zároveň Fatimskú sobotu (2. 4. 2005) 

O šesť rokov neskôr 1. mája 2011 na sviatok Božieho milosrdenstva a na 

začiatku mariánskeho mesiaca je tento Boží muž cirkvou oficiálne vyhlásený, 

že je v nebi.  

Kto z nás môže preniknúť do hĺbky Božej prozreteľnosti? 



 

 

 

V auguste 2010 prichádza na 

Horu Zvir dlhoročný tajomník 

už blahoslaveného Jána Pavla 

II. krakovský kardinál Stanis-

law Dziwisz a daruje pre Horu 

ruženec, na ktorom sa tento pá-

pež osobne modlieval preňho 

najkrajšiu modlitbu. 

Aj vďaka tomu sa 1. mája 

2011 na kanáloch dvoch sloven-

ských televízii dozvedáme o 

najdôležitejšej udalosti vo svete, 

ktorou bolo blahorečenie slo-

vanského pápeža. Nasledujúce 

príspevky oboch televízií prepo-

jili udalosť vo Vatikáne s našou 

Horou Zvir, práve vďaka daru 

kardinála Dziwisza. 

Relikvia druhého stupňa - 

ruženec Jána Pavla II., ktorý si 

uctili prítomní pútnici po svätej 

liturgii, prepojil Večné mesto s 

našou litmanovskou Horou.  

Kto z nás môže preniknúť do hĺbky Božej prozreteľnosti? 



 

 

 

Relikviár s ružencom 

Jána Pavla II. 

Na Horu sme dostali aj chutnú 

marcipánovú tortu, ktorá znova 

prepojila Rím a Litmanovu... 


