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Milí pútnici, náhodní návštevníci Hory
Zvir, váţení turisti, všetci Bohom milovaní
bratia a sestry v Kristovi. On, Ježiš Kristus,
náš Pán, ale aj Priateľ, je ten, ktorým sme
všetci bez rozdielu totálne milovaní. Je to taká
silná skutočnosť, že keby sme jej uverili a
vnútorne ju prežili a precítili, bolo by na svete
a v našich životoch omnoho krajšie.
Prešiel už takmer
celý rok odo dňa,
keď som dostal
dekrét od otca arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka.
Bolo to poverenie
na službu prvého
duchovného správcu Hory Zvir. Prežíval som vtedy dva
druhy pocitov. Prvý
nekonečne krásny, že sa mi splnila jedna veľká túžba. Viete aká? Myslíte si, že tá, že idem
na Horu? Nie, hoci sa vkrádal aj pocit vďaky
a radosti za toto poslanie. V tom dekréte bol
naplnený môj dávny sen, že na Hore bude natrvalo kňaz (nielen cez letné prázdniny — lebo taký bol môj pôvodný skromný sen), ale
počas celého roka. Úprimne poviem, neveril
som, že by som to mohol byť ja. Vo večnosti
sa dozviete, ako to Boh zariadil. To dokáže
len On.

Druhý pocit bol, a sčasti aj stále je, veľmi
ťaživý: Ako to zvládnuť? Čo robiť? Čo je najdôležitejšie? Čo chce Otec, keď dovolil sem
prísť Mame svojho Syna? Do akej miery som
schopný naplniť svoje poslanie, nový druh misie? Lenže som opäť zistil, že to nie je o mne,
o nás ľuďoch. Všetko dianie je o Pánovi. On
si veci riadi, aj cez nás slabých a biednych.
Mnohé úžasné, až zázračné udalosti, ktoré
sa tu od apríla 2009 udiali, ma napĺňajú bázňou a vďakou voči Otcovi. Preto občas v noci
na Hore spievam a volám k Pánovi na jeho
chválu a oslavu. Možno ho budete chváliť a
oslavovať ešte viac aj
vy, ak vás s nimi budeme oboznamovať.
Píšem netradične, ale
viem, že to prijmete.
Náš Otec je Láska.
Preto také podivné, ale
absolútne pravdivé
úvodné vety tejto strany. Chcem sa Mu trochu pripodobniť a milovať vás všetkých nielen citovo, ale aj praktickou láskou. Hádam to pôjde...
A jeho láskavé činy prostredníctvom Hory
Zvir vám chcem spolu s ostatnými slúžiacimi
na Hore tlmočiť aj takouto písomnoobrazovou formou.
o. Vasil Kindja, duchovný správca Hory Zvir

Pred Vianocami sa na Zvire opäť objavil páter Imrich.
Brat Imrich Mária Neslušan, OFM, je kňaz františkán. Pochádza z horného Považia, z dedinky Dlhé Pole, pri Žiline, kde sa narodil. Osemnásťročný opustil vlasť, v ktorej vtedy vládla komunistická diktatúra, a odišiel do Talianska, kde vstúpil do Rehole Menších
bratov františkánov. V súčasnosti pôsobí v Ríme ako spovedník a
organista v bazilike sv. Antona na Lateráne.
Dozviete sa o ňom viac v Ročenke, ktorú chceme v blízkej budúcnosti publikovať.

Svetlo sveta uzreli dve nové publikácie súvisiace so zjaveniami a s udalosťami na Hore Zvir:
Koncom roka 2009 vyšla na Slovensku básnická zbierka poetky pani Moniky Tančákovej s titulom Volanie Litmanovskej hory.
Začiatkom nového roka v Ríme v taliančine
kniha s titulom Mariánske zjavenia v Litmanovej,
ktorej autorom je páter Imrich Mária Neslušan,
OFM.

Azda tisícka pútnikov prišla na Zvir na prvú
novembrovú nedeľu. Hora bola bez snehu. Svätú
liturgiu po ďakovnom akatiste a modlitbe svätého
ruženca slúžil duchovný správca Hory Zvir o.
Vasil Kindja.
Kázňou povzbudzoval a hlboko do svedomia
hovoril správca farnosti Litmanová o. Rastislav
Janičko.

Po svätej liturgii na prvú nedeľu po prvom piatku v decembri (Hora bola opäť bez
snehu), ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bol o. Vasil Kindja, bola prezentácia
knihy Volanie Litmanovskej hory.
Jej autorka sa prihovorila pútnikom, predniesla viaceré básne znejúce ako modlitby a
osobne odovzdala básnickú zbierku všetkým,
ktorí jej pomohli pri jej vydaní.

Dve polnočné Eucharistie boli slávené na
Hore Zvir vo Vianočnom období.
Polnočná svätá liturgia na Božie narodenie
pri teplote neuveriteľných + (plus) 7 stupňov
Celzia a slávenie na začiatku Nového roka 2010.
Nočná príroda za spevu kolied a prítomnosti asi
stovky pútnikov pri obidvoch eucharistických
sláveniach vytvorila nádhernú duchovnú atmo-

Okolo päťsto „skalných“ pútnikov sa
zišlo na januárovú prvú nedeľu na našu litmanovskú Horu. Po mariánskom akatiste a modlitbe svätého ruženca o. Marek Durlák povedal
v homílii mnoho povzbudivých myšlienok.
Zdôraznil, že sme sa prišli stretnúť s Ježišom a
uvedomiť si, že každý kresťan má byť druhým
Kristom.

„Kto nás odlúči od Kristovej lásky?“ (Rim 8, 35a)
Ľad alebo sneh, fujavica či nepriazeň počasia, strmý chodník na Horu...?

Vysokoškolskí študenti ekonómie z
Moskvy prišli na Zvir 27. 1. 2010, aby videli miesto zjavení, oboznámili sa s udalosťami Hory a aby sa na kolenách pomodlili Otče náš a Bohorodice Ďivo v Kaplnke zjavenia.
Ešte sme spolu stolovali pri družnej debate a takmer za tmy okolo 17:00 hodiny
odchádzali povzbudení od Mamy...

O. Daniel Galajda, ktorý deväť
rokov spravoval farnosť Litmanová a
Horu Zvir bol hlavným celebrantom a
kazateľom na prvú februárovú nedeľu
7.2.2010.
Okolo šesťsto pútnikov počúvalo
myšlienky o poslednom súde a príbeh,
ktorý vyriešil problém univerzálneho
jazyka ľudstva. Aké ľahké a jednoduché. Je ním LÁSKA...

Viete, kde sú najkrajšie stromy? Kristína spieva, ţe na Horehroní. Páči sa jej aj na Hore ...

Študenti Gymnázia v Lipanoch na Zvire, v čase voľna v rámci lyţiarskeho výcviku.

Manţelia z Popradu si po 25 rokoch spoločného ţivota obnovili na Zvire manţelské sľuby...

„Moje drahé deti!
Môj Syn vás pozýva. Choďte k nemu a zaţijete pravé šťastie a pravý pokoj. Moje
drahé deti. Tak veľmi by som vás chcela viesť! Otvorte mi svoje srdcia a zaţijete
pravý pokoj a pravé šťastie. Ďakujte za kríţ...“
5. apríl 1992

Začali sme Veľký pôst ...

OZNAMY:
KAŢDÝ UTOROK — MOLEBEN
KAŢDÝ PIATOK — PANYCHÍDA
Na Hore Zvir sme začali slúţiť kaţdý utorok a piatok osobitné
poboţnosti, ktoré nesú vo východnom obrade uvedené názvy.
V utorky je to MOLEBEN — poboţnosť za potreby ţivých —
za uzdravenie, za zdravie a Boţie poţehnanie, za obrátenie, za
oslobodenie od závislosti a za ostané podobné prosebné úmysly.
V piatky je to PANYCHÍDA — poboţnosť za zosnulých.
Úmysly moţno nahlásiť priamo na Hore Zvir duchovnému
správcovi alebo zamestnancom a tieţ prostredníctvom internetu
vkindja@gmail.com .

