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Milí pútnici, milí čitatelia elektronickej podoby našich informácií o
dianí na Hore, všetci Bohom milovaní
bratia a sestry v Kristovi.
Tradičný program prvých nedelí po
prvom piatku na Zvire aj v mariánskom
mesiaci začal odhalením a uctením
vzácnej a unikátnej ikony Litmanovskej
Bohorodičky. Sú na nej ikonopisecky
zobrazené najdôležitejšie udalostí Máriinej misie na Hore. Sedávala pri zjaveniach na lavičke,
predstavila sa ako
Nepoškvrnená
Čistota - ľalia v
ľavej ruke.

Pozývala mnohokrát svoje deti k
modlitbe - zvitok s
posolstvom v pravej
ruke.

Po modlitbe Mariánskeho Akatistu
Hanka Vírova (sestra vizionárky Ivety a
kantórka na Zvire) a Mária Arendáčová
viedli rozjímavú modlitbu svätého ruženca.
Vrcholom všetkých slávení je Eucharistia. V túto nedeľu jej predsedal
otec arcibiskup a metropolita Ján
Babjak a koncelebrovalo sedem kňazov.

Kazateľom bol otec Mikuláš Tresa
z rehole redemptoristov, ktorý sa prihovoril asi dvom tisíckam pútnikov.

Otec Mikuláš Tresa vychádzal v homílii z evanjelia tretej nedele po Pasche o myronosičkch (porov Mk 15,42
- 16,8). Táto stať a príslušné state od
ostatných evanjelistov nám hovoria,
že ženy so strachom, ale aj s veľkou
radosťou bežali od Ježišovho prázdneho hrobu oznámiť učeníkom radostnú zvesť o jeho zmŕtvychvstaní.
„Akí sme my kresťania? Prežívame
duchovnú radosť? Anjel pri zvestovania pozdravil Máriu chaire - raduj sa. A ona ju vnútorne žila. Prečo bývame
často smutní? Lebo kameň z hrobu našich strachov, hriechov a nedostatkov,
ešte stále nebol odvalený.
Ako sa stane, že budeš radostným kresťanom? Tak, že Duch Zmŕtvychvstalého začne v tebe toto dielo radosti.
Počas jedných ľudových misií, pokračoval otec Tresa, sa stretol so ženou
chorou na rakovinu, ktorá mu úprimne povedala, že nie je schopná kvôli svojej diagnóze modliť sa ruženec a vyslovovať úprimne začiatok Raduj sa Bohorodička... Mala deväťročné dieťa a bála sa, kto sa oň postará, ak zomrie na
chorobu.
Vložte tento Váš strach do srdca Mamy a modlite sa napriek ťažkostiam
svätý ruženec. Príde chvíľa, keď precítite radosť. Prišla. Asi po roku. Raz počas modlitby ruženca cez rádio Lumen. Zanedlho išla k lekárovi na vyšetrenie. Pani, nevie, čo sa stalo, povedal lekár,
ale ste zdravá. Vtedy ešte viac vykríkla
úvod modlitby Raduj sa Bohorodička,
Panna Mária, lebo ja sa naozaj teraz radujem s Tebou...
Otec Mikuláš oslovil všetky mamy a
povedal im: Vy ste novodobé myronosičky, ktoré sú odvážne a prinášajú radosť
viery v Krista svojim deťom a do svojich
rodín. My muži sme ostali v pozadí a sme
radi, že ste a že ste nositeľkami radosti
zmŕtvychvstania.
Pred týždňom bol blahorečený veľký
svedok Kristovho vzkriesenia. Jeho, Jána
Pavla II, ktorý zasvätil celý svoj život Márii - Totus Tuus, urobila práve ona neochvejným a nezastaviteľným svedkom
kresťanskej radosti a nádeje.

Sviatosť zmierenia vysluhovalo dvanásť kňazov.
Pred sv. liturgiou pomáhal aj otec arcibiskup Babjak.

Mária a Anna pri modlitbe svätého ruženca

Vzácny dar pre Zvir od krakovského kardinála
Stanislawa Dziwisza

Väčšina pútnikov si uctila vzácnu relikviu - ruženec
Jána Pavla II. a prosila o orodovanie u nebeského
Otca tohto nového blahoslaveného pápeža.

Skauti počas svätej liturgie

Sestrička Judita, ktorá niesla vnútorné
utrpenie kvôli Zviru, uctieva relikviu

Modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu

Pani Generálna konzulka Ukrajiny na Slovensku Oľga Benč, emeritný otec
biskup Ján Eugen Kočiš a vladyka Ján Babjak pri obede po slávnosti na Zvire

FATIMSKÁ SOBOTA
Sobota 7. mája.2011 bola Fatimskou. Duchovný program týchto sobôt zabezpečuje otec Marcel Pisio.
Po rozjímavom ruženci, ktorý sa predmodlievala kantorka Hanka Vírová a bohoslovec Miro Čerňanský, nasledovala svätá liturgia.
V homílii otec Marcel vychádzal z evanjelia dňa, keď
Ježiš kráčal po mori a začal
reč o eucharistickom chlebe
(Jn 6,14-27.)
Filmovým príbehom o židovskej rodine, ktorá je na
úteku z koncentráku, počas
ktorého hynie dcérka v tlamách vlkov, utopí sa synček,
nakoniec zomiera aj mama a
manželka, pričom to otca rodiny - veriaceho Žida nedokáže zlomiť v jeho neochvejnej
viere a vernosti Bohu, sa kazateľ otec Pisio dostáva k otázkam, kvôli čomu som ja veriacim kresťanom, čo ma podnecuje, aby som každý deň povedal Bohu, že chcem byť
verný. Hľadáme Ježiša len kvôli pozemskému chlebu, len preto, aby sme dostali od
Ježiša to, čo si zmyslíme? Aká je moja viera?
Potom povedal skúsenosť z predchádzajúceho dňa (piatku 6.5.), keď prišli na Horu Slováci, žijúci v Nemecku, so zostarnutou mamou a pýtali sa, či by si mohli uctiť
relikviu Jána Pavla II., ktorú máme na Zvire. Až keď si starenka uctila pápežov ruženec, všimol si, že je nevidiaca. Pýtal sa sám seba,
aký to má pre ňu zmysel
prísť na Horu uctiť si ruženec, ktorý ani neuvidí. A
ona s entuziazmom sama
vysvetlila, aké je to pre ňu
vnútorné povzbudenie a
ako o tom bude rozprávať
susede v Nemecku. Táto
slepá starenka vlastní Božiu silu, prijímať životný
kríž.
Sme schopní povedať
Bohu, ako Panna Mária,
nech sa stane Tvoja vôľa Pane?
Zasväcujúca modlitba Panne Márii uzavrela májovú, počasím nezvykle studenú, ale
vnútorne hrejivú Fatimskú sobotu.

PRVÝ PIATOK NA ZVIRE
V piatok doobeda prišiel otec arcibiskup a metropolita Ján Babjak na Zvir
so zaujímavými hosťami z Ukrajiny, s
Generálnou konzulkou Ukrajiny na
Slovensku, so sídlom v Prešove, s pani
Oľgou Benčovou, ktorá je pôvodným
povolaním univezitnou profesorkou, s
bratom bývalého prezidenta Ukrajiny
Juščenka a zároveň poslancom Ukrajinského parlamentu Petrom Juščenkom a
s jeho sekretárkou, ktorá je pôvodným
povolaním architekta.
Bolo veľmi milé sledovať ich záujem všetko, čo sa udialo na Zvire a ako Hora napredujeme ďalej.
Pani konzulka Oľga Benč bola na Zvire aj na nedeľňajšej archijerejskej svätej liturgii a spoločnom obede všetkých slúžiacich na Zvire v tútú nedeľu
Zvir (ktorého pôvodný názov je Zvor - čo znamená spoj), začína naplňať aj poslanie
zbližovania nás katolíkov s pravoslávnymi.
Nech je za to zvelebený náš Pán.

Sobota 7.5.2011 bola Fatimskou. Duchovný prog
Spracoval otec Vasil Kindja

