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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.
Napriek priveľmi upršanému máju,
na aký si nespomínajú ani najstarší pamätníci, život na Hore Zvir neutíchal.
Naopak, celý mesiac prichádzali pútnici
a pravidelný každodenný program na Hore bol obohatený inými duchovnými prvkami a podujatiami.
V sobotu 8. mája modlitby za telesné
i duchovné uzdravenie, chvály a prednášky Komunity Jána Krstiteľa z Prešova na
čele s duchovným otcom Antom Pariľakom, ďalšími kňazmi a modlitebným tímom priviedli na Horu okolo šesťsto pútnikov. Nechýbali svedectva o vnútorných
a telesných uzdraveniach.
Na ďalší deň na prvú nedeľu po prvom piatku prišlo na Zvir, napriek daždivému počasiu viac ako tisíc pútnikov. Ich
dobré technické vybavenie ako dáždniky,
pršiplášte a teplé oblečenie poslúžili k tomu, že mohli načerpať silu, pokoj a povzbudenie z tri a pol hodinového duchov-

ného programu. Z Čičavy pri Vranove
nad Topľou prišli dva autobusy Rómov,
ktorým sa neúnavne a veľmi požehnane
venuje už viac rokov duchovný otec Martin Mekel. Na Zvir prišli s duchovným ot-

com Igorom Čikošom.
Nech naša nebeská Mama, ktorej silnú duchovnú prítomnosť na Zvire preciťujú mnohí pútnici, privádza stále viac
ubolených a utrápených ľudí ku Kristovi,
v ktorom nájdu spočinutie a Boží pokoj.
o. Vasil Kindja, duchovný správca Hory Zvir

Modlitbové stretnutie - Ježiš uzdravuje

Modlitbové stretnutie organizovala a viedla Koinonia Ján Krstiteľ-Prešov.
Uskutočnilo sa na Hore Zvir v sobotu 8. mája 2010
Program stretnutia bol nasledovný:
10.30
modlitba chvál
11.30
prednáška a modlitba za vnútorné oslobodenie
13.00
prestávka, počas ktorej bola vysluhovaná sviatosť zmierenia
14.00
svätá liturgia a modlitba za fyzické uzdravenie
16.00
záver

Prvá májová nedeľa
Tebe, Bohorodička,
mocná Vládkyňa,
spievame víťaznú pieseň.
Vyslobodila si nás od zlého,
preto ti vrúcne ďakujeme,
hoci sme len nehodní služobníci.
Ty si nepremožiteľná,
zbav nás všetkých bied,
aby sme ti mohli spievať:
Raduj sa, panenská Nevesta!
1. Kondák Akatistu

Program prvej májovej nedele po prvom
piatku v mesiaci začal hymnickou modlitbou Akatist k Presvätej Bohorodičke.
Po ňom nasledovala modlitba svätého
ruženca.
Pravideľne o 10:30 hodine sa na prvé
nedele začína sláviť svätá liturgia.

Príprava obetných darov - proskomídia

Modlitba svätého ruženca

Koncelebrovalo šesť kňazov. Hlavným celebrantom bol o. Vasil Kindja, duchovný správca
Hory Zvir. Sviatosť zmierenia vysluhovalo trinásť kňazov.
Homíliou povzbudzoval správca farnosti Litmanová o. Rastislav Janičko. V prvej časti kázne
rozobral evanjeliové čítanie o slepom od narodenia a o jeho uzdravení Kristom.

V druhej časti homílie
okrem iného povedal:
„Slepec vedel, že bol slepý a
že po stretnutí s Kristom už
vidí. My sa pýtajme: Ako je
to s našim duchovným zrakom? Je tu niekto duchovne
slepý? Asi by sa nikto neprihlásil, keby som sa takto
opýtal. Všetci budeme tvrdiť, že sme veriaci. Myslíme
si, že všetko je v poriadku:
bol som pokrstený, mám birmovku, bol som pri svätej
spovedi, na svätom prijímaní, žijem sviatostné manželstvo, chodím pravideľne do chrámu, na prvé piatky. Ja vidím Boha, všetko je v najlepšom poriadku.
Bratia a sestry, to je vonkajší znak. Lenže on musí byť totožný s vnútorným presvedčením a
so životom. Možno vyjdeme z chrámu a dostaneme sa do debaty a hneď začneme ohovárať, odsudzovať, posudzovať. Či nie som ja vtedy slepý? Láska miluje a odpúšťa, láska nesúdi.
Prídeme do práce, niekto nás nahnevá, hneď si poriadne zahrešíme, možno sa nazlostím, pohnevám... Som vidiaci? Vidím cez takéto udalosti, že mi Boh chce niečo povedať, ukázať, že má
so mnou plán? Nie je to skúška mojej viery? Ale ja konštatujem, že je všetko v poriadku, lebo
chodím do chrámu.
Uznať svoj hriech, svoj pád, to, že som klesol znova do bahna hriechu... Kedy sa ide človek
liečiť? Keď vie, že je chorý. Keď nepriznám svoju hriešnosť, tak sa nemôžem duchovne liečiť.
Potrebujem skúmať svoje srdce, spytovať si každý deň svedomie. Potrebujem nájsť príčinu svojej hriešnosti a odovzdať ju Kristovi na kríž,
aby to mohol zničiť, aby som mohol byť s ním víťazom.
Jeden pán rozprával ako žil celé roky nepokrstený,
pil, týral rodinu, vytváral okolo seba peklo na zemi.
Stretol však jednu rodinu a videl, že sa tam žije inač.
Dostal sa cez otca tejto rodiny do spoločenstva, pripravil sa na krst. Keď prišiel po svojom krste do práce, tak kolegovia si z neho začali uťahovať, či prešiel
k veriacim babkám? Bude z teba veriaca baba? Povedz nám niečo o tvojom Ježišovi, v ktorého si uveril? V akej politickej strane bol, čo robil...? Doberali
si ho. On im odpovedal, že o Ježišovi toho ešte veľa
nevie. Ale jedno viem, že predtým som bol alkoholik
a po prijatí jeho učenia už žijem usporiadaným životom. Viete dobre, akým som bol alkoholikom a dnes
som iný. Moja rodina už netrpí kvôli môjmu alkoholu.
Bratia a sestry, ak nenechám, aby Boh konal v mojom živote, tak nemôžem byť ani svedkom veľkých
Božích vecí, ktoré by mohol konať cezo mňa. Ale, ak
sa mu zdôverím, bude konať, lebo je mocný Boh...“

Na Zvir prišli dva autobusy Rómskych pútnikov z Čičavy pri Vranove nad Topľou

Korunka k Božiemu milosrdenstvu

Chvála ti, Pane, za všetko...

Posvätenie nového liturgického rúcha pre Horu Zvir

Posvätenie rúcha:
Bože, všemohúci Vládca, Darca všetkého dobra a prameň svätosti, zhliadni na našu modlitbu a
posväť tieto rúcha milosťou svojho Svätého Ducha a svätenou vodou, aby boli dôstojnou ozdobou tvojich služobníkov, ktorí v nich budú pristupovať k oltáru, aby vykonávali bohoslužby a
udeľovali sväté sviatosti a tebe sa zaľúbili...
Posvätenie epitrachila (v západnom obrade štóla):
Bože plný milosrdenstva a dobroty, sám si povedal, že tvoje jarmo je sladké a bremeno ľahké.
Kázal si nám skloniť pod ním svoje šije. Preto ťa vrúcne prosíme, požehnaj a posväť tento epitrachil, ktorý je obrazom našej pokory, aby tvoji kňazi pod ním skláňali svoje plecia a šije, a tak
si získali tvoju priazeň. Udeľ im milosť, aby sa aj oni dostali do toho veľkého a nespočítateľného zástupu, ktorý videl svätý Ján stáť pred Baránkovou tvárou v belostných epitrachiloch, vypraných v jeho Krvi. Nech kráčajú životom v krásnom rúchu, plní sily, aby spolu s tvojimi vyvolenými mohli byť ozdobení aj večnou slávou skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorému patrí všetka česť, sláva a poklona spolu s Otcom i so Svätým Duchom teraz i vždycky i na veky vekov.

Darcovia liturgického rúcha – rodiny Kavecká a Vislocká

