
 

 

 

LITMANOVSKÉ  

ZVESTI č. 3 
 

 

Aktuality z pútnického miesta  z Hory ZVIR 
 

Apríl  - 2010                               

Milí pútnici, náhodní návštevníci 

Hory Zvir, vážení turisti, milí čitatelia 

elektronickej podoby našich Zvestí, 

všetci Bohom milovaní bratia a sestry 

v Kristovi.  

Po dvoch číslach Litmanovských zves-

tí v tlačovej a rozšírenej elektronickej in-

ternetovej podobe a po určitých technic-

kých a časových neprajnostiach, prichá-

dzame s ich ďalším vydaním.  

 

Christos voskrese iz mertvych, 

 smertiju smerť poprav  

i suščim vo hrobich život daroval. 

 

Kristus slávne vstal z mŕtvych, 

 smrťou smrť premohol a tým,  

čo sú v hroboch, 

 život daroval. 

 

Jeden z najkrajších tropárov východ-

nej liturgie nám hovorí, že mesiac apríl 

sa niesol jednoznačne v znamení najväč-

ších kresťanských sviatkov utrpenia, 

smrti a slávneho zmŕtvychvstania nášho 

Pána Ježiša Krista a so sviatkom Božieho 

milosrdenstva v nedeľu po Veľkej noci. 

Na Hore Zvir sme ešte nemali kom-

pletné veľkonočné obrady. Predsa bola 

každý deň na Hore svätá liturgia a na 

Veľký piatok Krížová cesta. Azda na bu-

dúci rok už bude možné zrealizovať kom-

pletné slávenie týchto dôležitých a záro-

veň nádherných sviatkov. 

 

o. Vasil Kindja, duchovný správca Hory Zvir 



 

 Svätenie veľkonočných pokrmov po slávnostnej svätej liturgii  

v Litmanovskom chráme sv. Michala Archanjela 4. 4. 2010 



 

 

 

 

Všemocný Bože a všemohúci Pane. Ty si skrze svojho služobníka, Mojžiša, počas 

východu Izraela z Egypta a vyslobodenia tvojho ľudu z trpkého otroctva u faraóna, pri-

kázal zabiť baránka, ktorý bol predobrazom Baránka, tvojho milovaného Syna, nášho 

Pána Ježiša Krista, ktorý sa dal na kríži za nás dobrovoľne zabiť a sňal hriechy celého 

sveta. Pokorne ťa zvelebujeme a prosíme: zhliadni na tento chlieb a požehnaj a po-

sväť ho. Lebo my, tvoji služobníci, sme ho priniesli v tento spásonosný, preslávny a 

prekrásny deň Paschy pred tvoju velebnosť na oslavu slávneho vzkriesenia tvojho Syna 

a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vyslobodil z pevných pút podsvetia a dal nám vy-

jsť spod večného otroctva nášho nepriateľa na slobodu. Nás, ktorí sme tento chlieb s 

úctou priniesli a budeme z neho jesť, učiň hodnými tvojho nebeského požehnania a 

svojou mocou nás zbav každej bolesti i neduhu a všetkým nám daruj zdravie. Le-

bo ty si prameň požehnania a darca uzdravenia a my ti vzdávame slávu ... 



 

 



 

 



 

 

Aj taká ťažká chvíľa, ako je odchod najbližšieho človeka z pozemského života,  

je vo Svetlom týždni výrazne prežiarená svetlom Kristovho zmŕtvychvstania... 

Tecýte, i míru propovídite, jáko vostá Hospoď, umertvívyj smérť, jáko jesť Sýn Bóha, 

spasájuščaho ród čelovičeskij. 

Choďte a zvestujte svetu, že Pán vstal a smrť premohol, lebo je Syn Boží, 

ten, čo spasil ľudské pokolenie. 

Na Svetlú sobotu sme pochovali  vo svetlých liturgických rú-

chach v Litmanovej nášho farníka pána Vasiľa Petrika s náde-

jou na jeho slávne vzkriesenie... 



 

 

Tomášová nedeľa — Nedeľa Božieho milosrdenstva na Zvire 

Slávnosť sa začala akatistom k Bohorodičke, pokračovala modlitbou svätého ruženca 

a posvätením novej ikony Božieho milosrdenstva. Hlavný celebrant bol prešovský arcibis-

kup a metropolita Ján Babjak, SJ. 



 

 

Otec arcibiskup v prvej časti homílie urobil 

nádherný biblický prehľad textov Starého i 

Nového zákona, ktoré súvisia s milosrden-

stvom Boha. Podrobnejšie rozobral podoben-

stvo o márnotratnom synovi a z neho rozvíjal 

aj nasledujúce myšlienky: 

 „Bratia a sestry, otec z podobenstva predsta-

vuje kresťanského Boha. Toto je Boh, ktorý 

miluje všetkých, ktorý odpúšťa, ktorý hriech 

odsudzuje, ale hriešnika miluje. Toto je jeho 

počínanie, ktoré je iné, ako naše. My kalkulu-

jeme, rátame klady a nedostatky, on nie. Boh 

stále preráža všetko svojou láskou, svojim od-

pustením, svojou milosťou a svojim milosr-

denstvom. Jeho milosrdenstvo je ako more, do 

ktorého sa môže vmestiť špina a hriechy celé-

ho sveta. A z toho mora môže vyjsť všetko 

očistené.  

Chápeme to? Rozumieme tomu? Páči sa nám 

to? Možno nie, možno sa podobáme tomu 

staršiemu synovi z podobenstva, pretože za-

chovávame Božie prikázania, pretože sa snaží-

me modliť, pretože ... A ako by mohol posta-

viť nám na roveň tých veľkých hriešnikov, vrahov... Je to spravodlivé? Nepohoršujeme sa na 

tom? Naše zmýšľanie je iné ako Božie... 



 

 

Bratia a sestry, položme si však otázku: Je tu niekto z nás, kto by pred Bohom obstál na zá-

klade svojej spravodlivosti? Je tu niekto z nás, kto by mohol povedať ja som taký čistý, taký svä-

tý, taký dokonalý, že nepotrebujem tvoje milosrdenstvo? Taký sa nenájde ani tu, ani vo svete. 

Všetci sme závislí na božej láske a odpustení. Ak sme v milosti posväcujúcej, tak len na základe 

Božej lásky a milosrdenstva. Spravodlivosť nie je z nás, ale z Božej lásky. 

Dnes ráno som prelistoval liturgické texty svätej liturgie a divil som sa, koľkokrát sa spomí-

na Božie milosrdenstvo. Tí, ktorí zostavovali tieto texty, boli múdri, boli to Boží ľudia. 

Boh chce robiť premenu s každým jedným z nás, tak ako to urobil s Máriou Magdalénou. 

Deje sa to pri každej úprimnej svätej spovedi. Buďme tí, ktorí sa veľmi ochotne zriekame a zba-

vujeme svojich hriechov a kladieme ich pred Krista, keď ich vyznávame pred kňazom vo svia-

tosti pokánia. A prežijeme radosť z Božieho milosrdenstva. 

Panna Mária z celého srdca svedčí o Božom milosrdenstve v Magnifikáte. Pánovo milosr-

denstvo je z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Každý z nás môžeme azda spolu s 

Pannou Máriou svedčiť o tom z vlastnej skúsenosti. Vďaka Božiemu milosrdenstvu máme život 

a životnú perspektívu a perspektívu večnosti. Preto má kresťan žiť v neustálej vďačnosti voči Je-

žišovi Kristovi... 

Tak ako túžime po láske a šťastí, tak všetci túžime po Božom milosrdenstve. Chceme ho pre 

seba. Ale žičíme ho aj druhým a dnes osobitne pre všetkých Poliakov, ktorí zahynuli pri letec-

kom nešťastí v Rusku. 

Modlime sa denne Korunku k Božiemu milosrdenstvu, ktorá nám bude sprostredkovávať Je-

žišovu lásku. Čoskoro zažijeme Ježišovo milosrdenstvo a jeho milosť aj sami vo svojom vlast-

nom živote.“ 



 

 Modlime sa denne  

svätý ruženec... 



 

 

 

Moje drahé deti! 

Ďakujem Vám, že ste tu prišli a prosím Boha o to, aby vás moje odkazy do-

viedli na miesto, kedy pochopíte, že nemá zmysel život bez Boha. A potom 

môžete skutočne vnímať to, ako nás Boh veľmi miluje. 

6. november 1994 



 

 

OZNAMY:  

KAŽDÝ UTOROK — MOLEBEN 

KAŽDÝ PIATOK — PANYCHÍDA 

 

Na Hore Zvir sme začali slúžiť každý utorok a piatok osobitné 

pobožnosti, ktoré nesú vo východnom obrade uvedené názvy. 

 

V utorky je to MOLEBEN — pobožnosť za potreby živých — 

za uzdravenie, za zdravie a Božie požehnanie, za obrátenie, za 

oslobodenie od závislosti a za ostané podobné prosebné úmysly. 

 

V piatky je to PANYCHÍDA — pobožnosť za zosnulých. 

 

Úmysly možno nahlásiť priamo na Hore Zvir duchovnému 

správcovi alebo zamestnancom a tiež prostredníctvom internetu 

vkindja@gmail.com . 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spracoval: o. Vasil Kindja 

Foto: Ing. Jozef Eštočín, Michal Petriľak, o. Vasil Kindja 

 

Text Zvestí neprešiel jazykovou úpravou. 


