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Na púť do Litmanovej prišli tisícky ľudí
Na púť do Litmanovej včera prišli tisícky veriacich z celého Slovenska i zo
zahraničia. Na hore Zvir si pripomenuli devätnásť rokov od zjavenia
Panny Márie vtedy dvom malým dievčatkám. Ešte pred slávnostnou
liturgiou vystúpila pred davom vizionárka Myrna Nazzour z Damašku v
Sýrii. Ľuďom priniesla svedectvo o svojich zjaveniach. Priblížila i to, ako
z jej rúk, na ktorých sa objavili stigmy, vyteká olej.
LITMANOVÁ. Množstvo veriacich, ale i neveriacich, včera meralo cestu na horu
Zvir. Väčšina si prišla pripomenúť výročie prvého zjavenia, ďalší však boli zvedaví
aj na ženu, z ktorej rán vytekal niekoľkokrát olivový olej. Pomocou neho boli
dokonca uzdravení ľudia.

Myrna: Ak veríme, nepotrebujeme zjavenia
Gréckokatolíčka Myrna zo Sýrie odkázala všetkým, aby boli jednotní. Povedala, že
pred zisťovaním, či v jej prípade ide o zázraky, je oveľa dôležitejšia viera. "Chcela
by som vám povedať, že nikto by nemal klásť dôraz na tieto vonkajšie prvky.
Akýkoľvek jav a zázrak, ak nás neprivedie naspäť k Bohu, nemá význam, nech je
akokoľvek vážny. Ak veríme v Boha, nepotrebujeme žiadne zázraky, ani
zjavenia," povedala. Tiež poukázala na nevhodnosť rozmarov vo svete. Hovorila,
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aby všetci, vrátane spoločenstiev cirkví, žili skromnejšie, a aby medzi ľuďmi

ŠPORT

prevládalo viac lásky.

Vizionárka Myrna (v strede) veriacich oslovovala v
prítomnosti vladyku Jána Babjaka. Vľavo s mikrofónom
je tlmočníčka.
Foto: rin

