Dnes je utorok 17. 11. 2009 Meniny ma Klaudia, Deň študentov
Navigácia

Hlavná stránka
Dnešné správy

Servisy

Domáci servis
Zahraničný servis
Novinársky servis
Foto servis
- fotobanka

WAP/PDA/iPhone
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Myrna Nazzour v Prešove
P:3, 06. 08. 2009 08:50, DOM

z Damasku zo Sýrie. V prítomnosti vladyku Jána Babjaka SJ vydala pred všetkými svedectvo o jednote a rodine. „Nie je
dôležité, aby som tomu, čo so mnou Pán robí, rozumela. Dôležité je to, aby som sa mu odovzdala a počúvala ho“,

::e@mail myšlienka::

::Dossier - výber::

Rok kňazov 2009/2010

povedala v súvislosti so svojou mystickou skúsenosťou. „Keby som tomu rozumela, možno by som potom chcela plniť
svoju vôľu, svoje predstavy.“
Pani Myrna je gréckokatolíčka – patrí do melchitskej cirkvi. V antiochijskej cirkvi nastal rozkol po Chalcedónskom sneme v
roku 451. Pravoverní, ktorí prijali náuku snemu o dvojakej Kristovej prirodzenosti, zostali v menšine a nazvali ich

Audio servis

melchitmi, teda cisárskymi. Je to východná katolícka cirkev. Majú byzantský obrad a liturgiu ako gréckokatolíci na

- audiobanka

Slovensku. Ich liturgický jazyk je však arabčina.

Video servis
Reagujeme...

S manželom Nikolasom, ktorý je pravoslávny, majú dve deti. 22. novembra 1982 v starej štvrti Damasku (Soufanieh) sa

Bulletin Život Cirkvi

Myrna, ktorá práve prekročila osemnásty rok a bola 6 mesiacov vydatá, modlila pri chorej sesternici Loyle. Prítomné boli
ešte dve ženy – kresťanka a moslimka. Po chvíli z jej rúk vychádzalo svetlo a olej. Keď na pokyn jednej z týchto žien
položila ruky na Loylu, táto ozdravela. O niekoľko dní bola takto uzdravená aj Myrnina matka. Tým sa začínajú znamenia v

Program biskupov

Damasku. 27. novembra 1982 maličká ikona (6x8 cm) Kazaňskej Bohorodičky (priniesol ju z Bulharska pre svoju

Pozvánky na akcie

manželku Myrnu jej manžel) v ich dome začal roniť olej. Potom začala Myrna, podľa jej slov, dostávať posolstvá od Ježiša

Dossier

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. Okolo 25. novembra 1983 sa Myrne začali objavovať stigmy – fenomén,

Audio&Video

::Kňazi - myšlienka::

Množstvo veriacich sa v stredu 5. augusta stretlo v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove s pani Myrnou (Máriou) Nazzour

- fotobanka (free)

Kategórie

Vyhladavanie

cez ktorý osoba nesie rany Ježiša Krista na svojom vlastnom tele. Objavujú sa jej vždy vtedy, keď pravoslávni a katolíci

TV LUX [naživo]

slávia Veľkú noc v spoločnom termíne. Napríklad gréckokatolícky biskup B. Bourkhocke zo Sýrie sa o týchto udalostiach

Rádio Vatikán [audio]

vyjadril: „Môj osobný dojem je, že tu ide o Božie pôsobenie.“ Dokumentácia o týchto neobyčajných javoch je priebežne
posielaná do Vatikánu.
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Celoslovenský kalendár

Benedikt XVI.

Kalendár pápeža
Pravidelné príhovory
Generálne audiencie
Anjel Pána [audio]
Urbi et orbi
Dokumenty

RSS text

Vo svojom svedectve v Prešove Myrna zdôraznila, že Pán Ježiš od nás chce, aby sme boli svedkami jeho lásky. „Nie je

RSS audio

najdôležitejší olej. Možno raz prestane vytekať. Najdôležitejší je Pánov odkaz: v prvom rade nám chce potvrdiť, že Boh je.

Životopis pápeža Benedikta

Fotobanka-najnovšie

Skutočne existuje. Boh je s vami. Potom je to výzva k modlitbe a láske.“ O rodine hovorila ako o domácej cirkvi. A o Cirkvi

XVI.

Video podcast

sa vyjadrila, že má byť rodinou. Jej slová boli veľmi jasné a konkrétne a pre zhromaždený Boží ľud boli povzbudením k

iGoogle | Twitter

životu viery v jednote a láske.
Pani Myrna a gréckokatoklícky kňaz Elias Zahlaoui navštívia aj niektoré iné biskupstvá na Slovensku. Do Prešova prišli na

Najčítanejšie články

Servisné menu

pozvanie vladyku Jána Babjaka SJ. Po spoločnom obede v arcibiskupskej rezidencii a po hodinovom stretnutí Myrny s

Nový film z vydavateľstva Don

::email servis::

veriacimi slávil vladyka v katedrále archijerejskú svätú liturgiu. V homílii vychádzajúc z podobenstva o dvoch synoch, z

Bosco - Láska je voľba

::export servis::

ktorých jeden išiel pracovať do otcovej vinice a druhý nie, povedal: „Nikdy nikoho neodsudzujme. Ani tých, čo hlboko padli.

(29. 10. 2009, 2885x)

Vyhľadávanie

Lebo keď sa obrátia, môžu nás predísť do Božieho kráľovstva. Prosme o dar viery, aby sa naša viera nestala bezduchou.“
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TK KBS

Adresa:

V nedeľu 9. augusta o 9:00 vydá svoje svedectvo o jednote a rodine pani Myrna na Hore Zvir v Litmanovej, kde sa
zúčastní výročnej archieparchiálnej odpustovej slávnosti, pri ktorej prešovský arcibiskup a metropolita posvätí
zrekonštruovanú kaplnku a prameň, ako aj nové kaskády v areáli pútnického miesta.

(28. 10. 2009, 1723x)
Pastiersky list Konferencie
biskupov Slovenska k Týždňu
Cirkvi pre mládež

TK KBS informoval Ľubomír Petrík
Najpozeranejše foto

::Foto:: Predseda KBS Mons.
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Stanislav Zvolenský

(14. 11. 2009, 948x)

Kapitulská 22
814 99 Bratislava

Novým predsedom KBS Mons.
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tel.: +421 2 54418194

::Foto:: 64. plenárne zasadanie

fax: +421 2 54433292
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Slovenska
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::Foto:: Tlačová beseda po
skončení 64. plenárneho
zasadania KBS
(29. 10. 2009, 782x)

Linky

Vatikán
www.kbs.sk
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