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PODUJATIA ĽS-HZDS V REGIÓNOCH

ANKETA
Zúčastníte sa volieb do orgánov
vyšších územných celkov?
| Regionálnych volieb sa zúčastním,
lebo krajské samosprávy majú dôležité
kompetencie a ich výkon chcem
ovplyvniť aj mojim hlasovaním. |
54%

Odpustová slávnosť v Litmanovej
autor: Marián Šoth
04. 08. 2009 - Obec Litmanová sa spája s prvou historickou písomnou
zmienkou z roku 1412. V roku 1778 bol v obci postavený prvý farský Chrám
svätého archanjela Michala. Obyvateľmi obce sú hlavne gréckokatolíci. Svätá
liturgia,
sviatosti
a
pobožnosti
sa
vykonávajú
v
slovenskom
a
cirkevnoslovanskom jazyku, ktorý sa spája s cyrilo-metodejskou tradíciou, ktorú
priniesli na územie dnešného Slovenska spolupatróni Európy sv. Cyril a Metod.
| obsah rubriky | tlač | pošli e-mailom |

V tomto roku 8. a 9. augusta na púť do Litmanovej
prišlo okolo 15 000 veriacich z celého Slovenska i zo
zahraničia. Na hore Zvir si pripomenuli devätnáste
výročie zjavenia Panny Márie. V sobotu vladyka
posvätil kríž na začiatku krížovej cesty pod horou a
kríž na hore samotnej, spolu s rekonštruovaným
prameňom. Duchovný program ďalej pokračoval
veľkou večierňou, svätou liturgiou, katechézou a
krížovou cestou.
archijerejskou

svätou

38%

| Ešte nie som rozhodnutý/rozhodnutá,
či sa regionálnych volieb zúčastním. |

V novodobej histórii sa Litmanová dostala do
povedomia hlavne v súvislosti so zjaveniami Panny
Márie na hore Zvir. Pravosť týchto zjavení je stále
predmetom skúmania cirkvi. Panna Mária sa zjavila
dvom dievčatám, vtedy jedenásťročnej Ivete
Korčákovej a dvanásťročnej Kataríne Češelkovej v
izbičke dreveného zrubu, ktorý dodnes stojí na lúke
obklopenej lesom. Zjavenia trvali od 5. augusta 1990
do 6. augusta 1995, každý mesiac, vždy v nedeľu po
prvom piatku. Nielen počas zjavení, ale aj po ich
ukončení veriaci stále vo veľkom počte pravidelne
prichádzali a dodnes prichádzajú na toto miesto. Aj
vzhľadom na tieto skutočnosti bola hora Zvir 6.
augusta
2004
ustanovená
vladykom
Jánom
Babjakom, prešovským eparchom, za „Miesto
motlitby“ a kaplnka bola zasvätená Nepoškvrnenému
počatiu Panny Márie. O štyri roky neskôr 7.
septembra 2008 prešovský arcibiskup-metropolita
vyhlásil dovtedajšie miesto modlitby na tejto hore za
pútnické miesto Prešovskej archieparchie.

Slávnostnou

| Volieb sa nezúčastním, lebo neviem,
čo robia krajské samosprávy a
kandidátom na predsedov a poslancov
VÚC nedôverujem. |

liturgiou

6%

| všetky ankety |

NOVÉ SPRÁVY
17. 11. 2009 - AKTUALITY
17. november
16. 11. 2009 - TLAČOVÉ BESEDY
Tlačová beseda: Predvolebné aktivity
ĽS-HZDS v súvislosti s voľbami do VÚC
a voľbami do NR SR
16. 11. 2009 - VYHLÁSENIA
Vyhlásenie poslankyne NR SR Kataríny
Tóthovej
14. 11. 2009 - AKTUALITY
Kapráliková: V médiách chýbajú
objektívne informácie o podiele HZDS
na vzniku SR
12. 11. 2009 - AKTUALITY
20. výročie „ Nežnej revolúcie “
11. 11. 2009 - AKTUALITY
Imrich Okenka - Výzva pre kandidátov
na post župana
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vyvrcholila v nedeľu 9. augusta 2009 dvojdňová
výročná odpustová slávnosť na hore Zvir v
Litmanovej. V otvorenej liturgii prešovský arcibiskupmetropolita Ján Babjak SJ posvätil najprv nový
ikonostas s ikonami, potom zrekonštruovanú a
rozšírenú kaplnku zjavenia.
Vzácnou
návštevou
tejto
slávnosti
bola
gréckokatolíčka Myrna/Mária/ Nazzour, pochádzajúca
z Damasku v Sýrii. Táto žena je známa svojou veľkou
liečebnou energiou, stigmami, ktoré sa jej v určitých
cykloch objavujú na rukách, nohách a na boku tela,
tiež vylučovaním olivového oleja z dlaní, tváre a očí,
ktorý ma liečebný účinok.

10. 11. 2009 - AKTUALITY
DFM: Najdôležitejšie je zúčastniť sa
09. 11. 2009 - AKTUALITY
Konferencia ĽS – HZDS o sociálnej
politike
09. 11. 2009 - AKTUALITY
Predstavujeme MUDr. Pavla Sedláčka,
kandidáta na predsedu Trenčianskeho
samosprávneho kraja
09. 11. 2009 - TLAČOVÉ BESEDY
TK ĽS-HZDS: Čo zmení prijatie
Lisabonskej zmluvy?

Po prvýkrát sa „stigmy“ začali Myrne objavovať v
novembri 1983 – je to vedecky dokázaný fenomén,
cez ktorý osoba nesie rany Ježiša Krista na svojom
vlastnom tele. Objavujú sa jej vtedy, keď pravoslávni
a katolíci slávia Veľkú noc v spoločnom termíne.
„Myrna“ odkázala všetkým prítomným, aby boli
jednotní a láskaví. Povedala, že pred zisťovaním, či v
jej prípade ide o zázraky, je pre ňu oveľa dôležitejšia
viera. Tiež poukázala na nevhodnosť a zlý vplyv
rozmarov vo svete. Hovorila, aby všetci, vrátane
spoločenstiev cirkví, žili skromnejšie, a aby medzi
ľuďmi prevládalo viac lásky, porozumenia a
vzájomnej empatie.
Tejto veľkej odpustovej slávnosti sa zúčastnili aj
členovia a sympatizanti ĽS – HZDS z okresu
Bardejov, na čele s poslancom NR SR a predsedom
Výboru pre sociálne veci a bývanie MUDr. Jozefom
Haleckým s manželkou a podpredsedom OP ĽS –
HZDS v Bardejove PaedDr. Mariánom Šothom.
Vydarené počasie, slávnostná atmosféra doplnená
„stigmatičkou“ Myrnou zo Sýrie, krásna prírodná
scenéria okolitého prostredia, duchovná očista a
sviatosť zmierenia – to sú len niektoré z čerstvých
spomienok na túto nezabudnuteľnú odpustovú
slávnosť.
Veď kresťanské princípy a nezabudnuteľné posolstvo
vierozvestcov Cyrila a Metoda sú nielen historickým,
ale aj súčasným vyjadrením myšlienok a činov
mnohých z nás.
Marián Šoth
asistent poslanca
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