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Pilgrimage on Blessed Virgin Mary at Litmanova, Slovakia ; Na hore Zvír v
Litmanovej sa konala výročná púť za účasti mystičky Myrny Nazzour zo Sýrie.
2009-08-08
(L-R) Iveta Hudakova, Myrna Nazzour LITMANOVA, SLOVAK REPUBLIC –
AUGUST 9: Slovak Catholic worshippers at a pilgrimage and divine liturgy on
the Blessed Virgin Mary on August 9, 2009, at a Catholic religious site in
Litmanova, east Slovakia. ; Litmanová 9.8.2009 Ivetka Hudáková, rod.
Korčáková sa zvítava na hore Zvír s Myrnou Nazzour. V nedeľu 9. augusta sa
konala v obci Litmanová na severovýchodnom Slovensku výročná púť na hore
Zvír, kde sa dvom dievčatám Ivetke Korčákovej a Katke Češelkovej zjavila pred
19. rokmi prvýkrát Panna Mária. Okolnosti zjavenia sú známe aj z víťazného
dokumentárneho českého filmu Ivetka a hora. Z iniciatívy arcibiskupského úradu
v Prešove boli vykonané na hore Zvír rozsiahle stavebné úpravy a zabezpečená
každodenná duchovná pastorácia, na horu nanovo prichádza množstvo
pútnikov. Okrem vizionárky Ivetky a jej manžela, na hore Zvír bola na výročnej
púti mimoriadne prítomná aj 46 ročná mystička Myrna Nazzour zo Sýrie, ktorú
Ivetka pred tromi rokmi navštívila v Sýrii, preto aj keď neprišla na Slovensko na
pozvanie Ivetky, ich stretnutie bolo veľmi srdečné. Mystička Myrna zdôrazňuje
hlavne dôležitosť rodiny a dôležitosť jednoty v cirkvi. Myrna ( katolíčka) s
manželom Nikolasom, ktorý je pravoslávny, majú dve deti. 22. novembra 1982 v
starej štvrti Damasku (Soufanieh) sa Myrna, ktorá práve prekročila osemnásty
rok a bola 6 mesiacov vydatá, modlila pri chorej sesternici Loyle. Po chvíli z jej
rúk vychádzalo svetlo a olej. Keď položila ruky na chorú Loylu, táto ozdravela. O
niekoľko dní bola takto uzdravená aj Myrnina matka. Tým sa začínajú znamenia
v Damasku. 27. novembra 1982 maličká ikona (6x8 cm) Kazaňskej Bohorodičky
v ich dome začal roniť olej. Potom začala Myrna, podľa jej slov, dostávať
posolstvá od Ježiša Krista a Panny Márie a začali prichádzať extázy. Olej
vytekajúci z jej tela a tiež z ikony bol na základe vedeckého zisťovania
klasifikovaný ako 100% olivový olej. V súvilosti s olejom je veľa ďalších
uzdravení. Okolo 25. novembra 1983 sa Myrne začali objavovať stigmy –
fenomén, cez ktorý osoba nesie rany Ježiša Krista na svojom vlastnom tele.
Objavujú sa jej vždy vtedy, keď pravoslávni a katolíci slávia Veľ
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