Ikona Presvätej Bohorodičky na hore Zvir v Litmanovej
Autorkou ikony Presvätej Bohorodičky Nepoškvrnenej Čistoty na hore Zvir v
Litmanovej je ruská ikonopiska z Moskvy. Na ikone zachytáva udalosť viažucu sa
k zjaveniam Presvätej Bohorodičky na hore Zvir. Z tohto dôvodu má táto ikona
niekoľko odlišností:
Bohorodička nedrží na rukách Ježiška, ale v pravej ruke má otvorený zvitok, na
ktorom sú napísané slová, ktorými Presvätá Bohorodička vyjadruje oslovenie
a začína sa prihovárať zvestovaním posolstva: „Moje drahé deti, prichádzam vás
prosiť...“. V ľavej ruke drží ľaliu ako symbol čistoty, lebo aj sama sa pri týchto
zjaveniach predstavila ako Nepoškvrnená Čistota.
„Pravá čistota vnútra a túžba po nej bola a stále je hlavným motívom, darom,
na ktorom stojí toto miesto,“ povedala vizionárka Ivetka Korčáková a pokračovala,
že tým najsilnejším prejavom čistoty, ktorý u Panny Márie vnímala, bola jej
presvedčivosť, ktorú vyžarovala navonok. Bola tým, kým je, na nič sa nehrala, bola
autentická.
Presvätá Bohorodička je zobrazená, ako sedí na lavičke a je oblečená v bielom,
aj keď to nie je v ikonopisectve bežné. Ale autorka opäť vychádzala zo zjavení
v Litmanovej. Celý dej je umiestnený na horu Zvir, kde pri nohách Bohorodičky
kľačia vizionárky Ivetka Korčáková a Katarína Česelková, miestni veriaci, ako aj
zídení pútnici, ktorí sem od tých čias neustále putujú..
Ikona bola na horu Zvir v Litmanovej darovaná v roku 2004. Posvätil ju
prešovský eparcha vladyka Ján Babjak SJ 6. augusta 2004, keď horu Zvir
v Litmanovej vyhlásil za miesto modlitby. Čistota srdca a duše od hriechov, čiže
mesačná svätá spoveď, pokánie, modlitba ruženca – to boli hlavné odkazy Presvätej
Bohorodičky v Litmanovej.
Ikona je na zlatom podklade s rozmermi 137 cm x 181 cm. Táto ikona je
umiestnená za oltárom nového liturgického priestoru. Je osadená v drevenom ráme
a v puzdre s roletou, ktoré ju chráni v noci a pred nepriazňou počasia. Práve cez túto
ikonu Presvätej Bohorodičky pozýva Božia Matka svoje deti k modlitbe
a k načúvaniu jej posolstiev, ktoré chce nielen natrvalo zapísať do ľudských sŕdc, ale
túži, aby sa nimi veriaci riadili.
Mnohí pútnici si toto jej miesto už prisvojili a putujú sem pravidelne. Všetci
svedčia, že Bohorodička tu zostala stále prítomná, ako to povedala pri poslednom
zjavení 6. augusta 1995. Toto mariánske pútnické miesto ponúka hlboký pokoj pre
ľudské srdce a dušu. Práve preto je toto miesto také vyhľadávané a navštevované.
Každý človek v tomto nepokojnom svete túži po hlbokom duchovnom pokoji a tu na
hore Zvir ho stále nachádza. Veriacim tu slúžia traja kňazi, ktorí denne ponúkajú
svätú spoveď, svätú liturgiu, modlitbu ruženca i korunku v hodine milosrdenstva.

