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Pár slov
na úvod

Milí Levočania,

Vianoce plné štedrosti,
pohody, lásky a pokoja,

v novom roku 2022 veľa šťastia,
zdravia a osobných úspechov

Vám praje

Miroslav Vilkovský,
primátor mesta
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Viňčujem, viňčujem, 
že na pecu kolače čujem

Predvianočné a vianočné obdobie 
v tradičnej kultúre okolia Levoče

Obdobie očakávania a  príprav na prí-
chod Krista a  nasledovná oslava jeho 
narodenia je pre mnohých oprávne-
ne najkrajším obdobím roka. Čarovne 
pokojnú a radostnú atmosféru vianoč-
ných sviatkov mnohým umocňujú prá-
ve tradície späté s adventným a vianoč-
ným obdobím. Čas adventu a  Vianoc 
bol aj v okolí Levoče mimoriadne pes-
trým a so� stikovaným súborom obyča-
jí, zvykov, úkonov a  predstáv spätých 
s  prírodným cyklom, časom zimného 
slnovratu a najmä očakávaním prícho-
du Ježiša Krista.

Predvianočné obdobie v latinskom ob-
rade sa nazýva advent a  je obdobím 
štyroch nedieľ pred Vianocami, v  by-
zantskom obrade sa takéto obdobie 
nazýva Filipovka a  začína už 15. no-
vembra, pričom trvá 40 dní. Okrem roz-
ličných významných dní počas adventu 
bolo obdobie približne od novembra 
do konca fašiangov aj obdobím pria-
dok. Ženy a dievčatá sa schádzali v tzv. 
kudzeľnich chižoch alebo kuďivnŷch 
chŷžach, kde sa venovali pradeniu ľa-
nových alebo vlnených nití. 

Počas predvianočného obdobia, resp. 
počas takzvaných Stridžích dní, sa ve-
rilo, že hranice svetov sa stierajú a tak 
bolo potrebné uctiť si predkov a zame-
dziť účinku zlých síl rôznymi, aj magic-
kými praktikami. Počas tohto obdobia 
bolo niekoľko dní, ku ktorým sa viazali 
jedinečné obyčaje a  zvyky. V  deň sv. 
Kataríny, kedy sa podľa ľudových pred-
stáv začínala zima, platil prísny zákaz 
ženských prác a zvykli sa konať posled-
né tanečné zábavy pred adventom. Ku 
dňu sv. Ondreja sa viazali úkony späté 
s  ľúbostnou mágiou. Slobodné diev-
čatá varili pirohy, do ktorých vkladali 
lístky s  menami dedinských mláden-

cov. Piroh ktorý ako prvý vyplával pri 
varení na povrch mal obsahovať lístok 
s  menom budúceho manžela. Na On-
dreja slobodné dievčatá tiež liali cez 
dierku v kľúči roztavené olovo do stu-
denej vody, pričom sa napr. v Nižných 
Repašoch hovorilo: Andriju, Andriju na 
tebe olovo ľiju, dajže Bože znaty jakoho 
remesva budu muža maty. Dôležitým 

bol tiež deň sv. Mikuláša, kedy sa ko-
nali obchôdzky rôznych masiek, medzi 
ktorými dominoval práve Mikuláš. Ob-
chôdzky s Mikulášom prenikli do tra-
dičnej kultúry z  mestského prostredia 
na rozmedzí 19. a 20. storočia a nahra-
dili staršie podoby tradičných masiek. 
Rozličné zvyky, úkony i zákazy sa viaza-
li tiež k dňom sv. Lucie a sv. Tomáša.
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Koledu Tichá noc, svätá noc takto prvý-
krát odprezentovali jej autori, miestny 
kňaz Joseph Mohr a Franz Xaver Gruber, 
učiteľ a  organista zo susedného Arn-
sdorfu, ktorý vypomáhal hrou na organ 
aj v miestnom kostole. Slová piesne na-
písal Joseph Mohr už mesiace predtým 
a krátko pred Vianocami požiadal svoj-
ho priateľa Franza Grubera, aby k  jeho 
básni skomponoval hudbu. Ten tak 
urobil v  priebehu pár hodín. Pôvodne 
bola pieseň zložená pre gitaru v D dur 
a určená pre dva hlasy, tak ako bola po 
bohoslužbe odspievaná. Má šesť strof, 
z ktorých sa dnes obvykle spievajú len 
tri - prvá, druhá a posledná šiesta. 

Tichá noc si rýchlo získavala srdcia po-
slucháčov, netrvalo dlho a rozšírila sa 

po celom kraji a  následne aj po všet-
kých nemecky hovoriacich krajinách. 
Napriek veľkej obľube, ktorej sa koleda 
tešila, jej autori upadli do zabudnutia 
a  pieseň bola desaťročia považovaná 
za jednu z tirolských ľudových piesní.  

O  jej šírenie medzi poslucháčmi sa 
nemalou mierou pričinili aj cestujú-
ci obchodníci, ktorí sa snažili zaujať 
a prilákať zákazníkov k svojim stánkom 
aj hudbou a  piesňami. Do svojho re-
pertoáru Tichú noc zaradila aj rodina 
Strasserovcov z Laimachu. Otec Lorenz 
a jeho päť detí sa živili predajom textil-
ného tovaru, ktorý si rozložili aj na via-
nočných trhoch v  Lipsku v  roku 1831. 
Koleda v  podaní súrodencov zaujala 
miestneho kantora a organistu natoľko, 

že ich požiadal, aby ju v katolíckom kos-
tole zaspievali počas vianočnej omše. 
V polovici 19. storočia už Tichá noc zne-
la počas vianočných omší v podaní kos-
tolných zborov na mnohých miestach 
dnešného Nemecka a  Rakúska. Spolu 
s  nemeckými emigrantmi sa dokonca 
dostala až do Nového sveta.

Počas vianočnej bohoslužby v  roku 
1853 si Tichú noc vypočul aj pruský 
kráľ Friedrich Wilhelm IV. a uchvátila ho 
natoľko, že prikázal dvornému koncert-
majstrovi vypátrať jej pôvod. Za auto-
ra piesne bol, opäť mylne, označený 
skladateľ Michael Haydn spojený s  Ar-
ciopátstvom sv. Petra v Salzburgu. Krá-
ľov koncertmajster sa obrátil na tamojší 
kláštor s prosbou, aby mu zaslali noty 

Prvým dňom Vianoc je Štedrý deň, zva-
ný aj Velija, či Kračuň. Obyčaje tohto 
dňa sa sústredili na symbolický pred-
večer Božieho narodenia, preto bol 
celý deň venovaný prípravám na večer. 
V Levočských vrchoch sa na Štedrý deň 
večerali napríklad bobaľki, opekance, 
papcun, hubová polievka s  masliak-
mi, pirohy, ovocie a pod. Nohy stola sa 
pred večerou zopínali reťazou, aby ro-
dina a  domácnosť držali pokope. Pod 
stôl gazda kládol snop slamy. V  rusín-
skych obciach Levočských vrchov sa na 
Veliju vinšovalo napríklad takto: 

A  ja vam vinčuju na tu švatu Veliju šŷt-
ko dobre, što sobi od Pana Boha žadate, 
šťesťa, zdravja, hojne Božske požehnaňa!

Pred polnocou sa rodiny spoločne 
odobrali zúčastniť sa polnočnej omše. 
V  prvý sviatok vianočný, teda 25. de-
cembra na Bože narodzeňe/Bože na-
rodžiňa, sa tiež všetci zúčastňovali ran-
nej tzv. pastirskej omše. V  niektorých 
obciach stáli počas omše vpredu svia-
točne oblečení pastieri, alebo zvykli ísť 
na oferu, či pred kostolom trúbiť alebo 

práskať bičmi. V tento deň tiež platil zá-
kaz prác, okrem nevyhnutných činností 
okolo gazdovstva, akou bolo napríklad 
kŕmenie zvierat. 

Ďalší deň je zasvätený svätému Štefa-
novi. Na Štefana sa mohli prvýkrát po 
pôste konať tanečné zábavy, v Oľšavici 
a v Brutovciach v tento deň prebiehala 
voľba mládeneckého gazdu, teda ve-
dúceho mládeneckej skupiny. V nasle-
dujúcich dňoch sa taktiež mohli konať 
tanečné zábavy alebo schôdze gazdov, 
chovateľov, alebo členov urbariátu. Na 
tzv. Mladzenki, 28. decembra, chodili 
v Ordzovanoch a Bijacovciach mláden-
ci vyšibať prútikmi a vytancovať všetky 
slobodné dievčatá. V Tichom Potoku 
sa na Mladzenki konali obchôdzky roz-
ličných masiek, v  Toryskách sa tento 
deň volal Vadenkŷ a  konala sa počas 
neho gazdovská schôdza. V  Oľšavici 
a v Brutovciach sa bača a vartaš (dedin-
ský nočný strážnik) volil na Nový rok. 
Vianočné obdobie sa končí sviatkom 
Troch kráľov, po ktorom začína obdo-
bie fašiangov. Na Tri kraľe sa konala vo 
väčšine obcí posviacka príbytkov kňa-

zom, takzvaná koľeda. V Oľšavici chodi-
li v  trojkraľovu veliju mládenci po ho-
rodovaňu, teda zbierali ovos a zemiaky 
a spievali:

Z tamtej stranŷ jarka
Zelena tatarka
Pasli uvci pastuškove
Žili kašu z harka 

Na záver prijmite k tomuto výnimočné-
mu času ešte jeden vinš z obce Bijacov-
ce:

Viňčujem vam na tu svatu Viľiju
Žebi vam dal Pan Boch druhu dočekac
S  menšima hrichami, vekšu radoscu, 
Božu miloscu
Hojňejšich, spokojňejšich, zdravšich roč-
koch dožic jak sme prežiľi
A po časnim živoce slavu ňebesku, koru-
nu aňďelsku obšahnuc sme mohli
Pochvaľeni budz Ježiš Kristus!

Peter Kováč
SNM – Spišské múzeum v Levoči

Po stopách Tichej noci
Štedrý večer roku Pána 1818. Omša v Kostole sv. Mikuláša v malej tirolskej dedinke Oberndorf prá-
ve skončila a oči  veriacich sa upreli na betlehem pri bočnom oltári, pred ktorý si stúpli dvaja muži. 
Jeden z nich drží v ruke gitaru a obaja začnú v sprievode jej tónov spievať pieseň, ktorú dosiaľ nik 

z prítomných nepočul. Pieseň o narodení malého dieťatka, Božieho Syna.
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piesne. V salzburskom zbore zhodou okolností spieval aj syn 
Franza Grubera, Felix. Samozrejme, že sa o  prosbe kráľov-
ského dvora dozvedel a informoval otca. Franz Gruber teda 
v  roku 1854 napísal „Autentickú motiváciu pre kompozíciu 
vianočnej koledy“ a odhalil svetu okolnosti vzniku obľúbenej 
melódie. Romantickejší opis situácie hovorí, že salzburský 
zbor práve nacvičoval svoj vianočný program, ktorý obsaho-
val aj Tichú noc, svätú noc. Malý Felix, však nespieval koledu 
tak ako ostatní, tak, ako to od nich chcel zbormajster. Priznal 
sa, že koledu spieva tak, ako ho to odmala učil jeho otec a ten 
to musí vedieť najlepšie, pretože tú pieseň zložil.

Autor textu, Joseph Mohr sa tohto okamihu bohužiaľ ne-
dožil. Zomrel v roku 1848 v zabudnutí v obci Wagrain. Dnes 
už neexistuje ani Kostol sv. Mikuláša v  Oberndorfe, kde Ti-
chá noc prvýkrát zaznela. Kostol pred vyše storočím zničili 
povodne. Na jeho mieste stojí Kaplnka Tichej noci pripomí-
najúca prvé uvedenie skladby. Na neďalekej fare si môžete 
prehliadnuť múzeum venované najznámejšej kolede sveta. 
Ďalšie dva má aj v obciach Arnsdorf a Hallein, kde Gruber žil 
a komponoval.

Aj tento rok zaznie melódia Tichej noci na Štedrý deň v milió-
noch domácností na celom svete a pripomenie nám posol-
stvo lásky, nádeje, pokoja a porozumenia.

Mgr. Lucia Štrbková,
kurátorka SNM-Spišského múzea v Levoči

Kaplnka Tichej noci v Oberndorfe.
Zdroj: en.wikipedia.org/wiki/Oberndorf_bei_Salzburg

Po roku opäť prichádza vianočný 
čas, ktorý pre nás skautov znamená 
obdobie služby pri rozvoze Betle-
hemského svetla. Tento rok je opäť 
poznačený pandémiou a  opatrenia-
mi obmedzujúcimi niektoré naše 
činnosti, najmä teda prácu s  deťmi. 
Avšak aj v  tomto ťažkom období 
budeme znovu rozdávať plamienok 
Betlehemského svetla, ktorý je sym-
bolom Nádeje. Nádeje, že každý ťaž-
ký čas raz pominie a nastane dôvod 
na radosť.

Betlehemské svetielko budeme v Le-
voči uchovávať už od 12. decembra. 
Od nedele 18. decembra sa začne o� -
ciálne rozvoz Betlehemského svetla 
po Slovensku. Netušíme, aké opat-
renia budú v  tomto čase, ale máme 
predsavzatie nájsť opäť spôsoby, aby 
sa toto malinké Svetielko nádeje do-
stalo k čo najviac ľuďom. 

V meste Levoča sa bude Betlehem-
ské svetlo odpaľovať vo štvrtok, 
23. decembra 2021, od 9:00 ráno 
do 19:00 večer, za dodržiavania 
prísnych protipandemických opat-
rení.  Počas dňa si bude možné 

Betlehemské svetielko odpáliť na 
tradičnom mieste medzi Bazilikou 
sv. Jakuba a  zvonicou historic-
kej radnice, kde bude k  dispozícii 
po celý deň. O� ciálne odovzdanie 
Betlehemského svetielka farnosti 
Levoča sa uskutoční 23.12. vo štvr-
tok, pri večernej sv. Omši v  Bazilike 
sv. Jakuba. Taktiež si bude možné 
Betlehemské svetlo odpáliť v  ex-
teriéri pri východe z kostola po sv. 
omši. Počas štvrtka 23.12. bude 
Betlehemské svetlo odovzdané aj 
bratom Minoritom a  do Grécko-
katolíckej Cerkvi. Bližšie informá-
cie budú zverejnené vo farských 
oznamoch v príslušnú nedeľu. 

Na Štedrý deň si budú môcť Levo-
čania taktiež odpáliť Betlehemské 
svetlo na námestí medzi Bazilikou 
sv. Jakuba a  zvonicou v  čase od 
9:00 do 11:00 hod. 

Nech tento malinký Plamienok pri-
nesie do Vašich domácností v tomto 
ťažkom čase Nádej, Pokoj a Svornosť. 
To Vám všetkým prajú Skauti zo 64. 
Zboru Štefana Kluberta v Levoči.

Betlehemské 
svetlo 2021



V rímskej liturgii je 31. december zasvä-
tený pamiatke pápeža Silvestra I. Lúče-
nie so starým rokom a vítanie toho no-
vého bolo spájané s bujarými oslavami 
najmä v  starovekom Ríme. Historicky 
prvé oslavy nového roku zaznamenali 
v Mezopotámii roku 2000 pred naším 
letopočtom, kde ho vítali v polovici 
marca, v čase jarnej rovnodennosti. 
Gréci začínali písať nový kalendár v deň 
zimného slnovratu. Poriadok v  tom, 
kedy sa začína a kedy končí  kalendár-
ny rok, prišiel až so zavedením grego-
riánskeho kalendára v  roku 1582. Ten 
stanovil koniec roka na 31. december 
a začiatok toho ďalšieho na 1. január. 

Oslavy nových začiatkov boli vnímané 
ako pohanské, preto ich cirkevní hod-
nostári v stredoveku zrušili. Až hospo-
dársky rozvoj v 19. storočí, a s ním spo-
jená viera v  príchod nového zlatého 
veku na konci „storočia pary“, premenili 
silvestrovskú noc na najbujarejšiu osla-
vu roka. Na konci   roku 1899 spoloč-

nosť očakávala príchod nového storo-
čia. To však prišlo až na prelome rokov 
1900 a  1901. Ani tento omyl nemení 
nič na fakte, že rok 1900 bol vítaný 
polnočným ohňostrojom a nekončiaci-
mi prípitkami. Postupne sa tento zvyk 
petárd a ohňostrojov udomácnil vo 
viacerých mestách a krajinách a stal sa 
pevnou súčasťou silvestrovských osláv 
dodnes. 

U  nás sa zábavy a  veselice k  oslavám 
Nového roka pridali až po druhej sve-
tovej vojne. Najprv sa veriaci v podve-
čer na Silvestra schádzali v kostole, aby 
sa na svätej omši poďakovali Bohu za 
uplynulý rok. Potom sa zvyčajne kona-
la veselica. V mnohých krajinách sa táto 
noc považovala, a  stále považuje, za 
magickú. Rôzne magické rituály a sym-
boly mali priniesť do nového roka bo-
hatstvo, šťastie a zdravie, alebo naopak 
mali zabezpečiť, aby počas roka ne-
uniklo. Aby bol rok štedrý, silvestrovská 
večera mala byť rovnako bohatá ako 

Ako na Nový rok,
tak po celý rok..

Posledný deň v roku je už tradične venovaný oslavám a večier-
kom ako aj bilancovaniu a hodnoteniu uplynulého roka. Komu 
je tento posledný deň roka zasvätený? Prečo sa tento deň spája 

s bujarými zábavami?

na Vianoce. No nepostilo sa, jedlo sa 
najčastejšie bravčové mäso. Nesmel sa 
podávať zajac alebo hydina aby stolov-
níkom šťastie neuletelo alebo neušlo. 
V  tento deň sa odkladali hádky, spory 
a  zlá nálada, pretože sa verilo „ako na 
Nový rok, tak po celý rok“. Naopak víta-
né boli vinše a priania. 

S čím sa spája Silvester vie hádam kaž-
dý. Ale komu môžeme poďakovať za 
tento sviatok? Kto to bol Silvester?
Svätý Silvester sa narodil ako rímsky 
občan, niekedy v  polovici 3. storočia. 
Kňazské svätenie pravdepodobne pri-
jal ešte v  čase prenasledovania kres-
ťanov cisárom Diokleciánom. Po smrti 
pápeža Miltiada bol 31. januára v roku 
314 zvolený za rímskeho biskupa. Sil-
vestrovo nové postavenie prišlo v čase, 
keď po Diokleciánovi začal vládnuť 
Konštantín Veľký. Jeho nástupom na 
trón, skončilo prenasledovanie kres-
ťanov a  dokonca, cisár vydal Milánsky 
edikt (313), ktorým im bola zaručená 
sloboda. Silvester bol jeden z  prvých 
uctievaných svätcov, a to, že si posled-
ný deň v  roku uctievame práve jeho 
pamiatku, nie je náhoda. Má to svoj 
symbolický význam. Tak ako starý rok 
odchádza a prichádza nový, tak pápež 
Silvester I. pôsobil v dobe, kedy skončil 
vek ťažkého prenasledovania kresťa-
nov a začal vek nový. Žil na konci dejín 
starovekého sveta a súčasne na počiat-
ku novej epochy písanej kresťanskou 
cirkvou. 

Zuzana Demčáková,
kurátorka

HISTÓRIA, SPOLOČNOSŤ, KULTÚRA
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Vážme si, prosím, verejný majetok!
Mesto Levoča neustále vyvíja snahu 
poskytnúť obyvateľom pekné, zacho-
valé, nezničené a  čisté prostredie. Vy-
trvalo pracuje na rôznych projektoch 
a získavaní � nančných zdrojov, ktorých 
proces je zdĺhavý, administratívne ná-
ročný. V  mnohých prípadoch si Mesto 
projekty rekonštrukcií a výstavby � nan-
cuje z vlastných zdrojov. 
Nestačí iba snaha Mesta Levoča, ale 
každý obyvateľ a návštevník by si mal 
uvedomiť, že verejný majetok má slú-
žiť všetkým. Ľudská neohľaduplnosť 
však nepozná hraníc. Na čo sa majú 
pozerať obyvatelia a  návštevníci? Na 
zničené/nezničené okolie mesta? Nech 
si odpovie každý sám. Je neprípustné 
znevažovať prácu iných ľudí, ktorí sa za 
každých okolností snažia, aby skrášlili 
mesto. Ostávajú iba slzy pre plač, keď 
sa nedokončená práca znehodnocuje 
nevhodným konaním. Vinou nás, ľudí, 
sa stráca efektivita nemálo vynalože-
ných peňazí a síl na obnovu chodníkov 
a  parkovacích miest ešte pred ich do-
končením, pričom z fotiek je zrejmé, že 
v  okolí bolo dostatok voľných parko-
vacích miest. Každý je zodpovedný za 
svoje konanie. Tu nestačí iba zaplatiť 
pokutu a  mávnuť rukou. Je potrebné 
zamyslieť sa, začať si veci vážiť a sprá-
vať sa zodpovedne v  prospech nielen 
nás všetkých, ale aj budúcich generácií.

Miroslav Vilkovský, 
primátor mesta

O Z N A M

Mesto Levoča oznamuje občanom a verejnosti, že v mesiaci november sa začal realizovať projekt s názvom: Dom meš-
tiansky na Námestí Majstra Pavla č. 28 v Levoči, ÚZPF č.2917/1 – projektová dokumentácia. Projekt je � nancovaný 
z dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2021 na obno-
vu, ochranu, a rozvoja kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu vo výške 8 000 eur. Mesto Levoča sa podieľa na 
spolu� nancovaní projektu vo výške 3 300 eur. 

Predmetom projektu je zhotovenie prípravnej a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby 
obnovy hlavnej a dvorovej fasády hlavného krídla (oprava, resp. výmena výplní otvorov) a obnovy strechy hlavného krídla 
(oprava krovu, výmena strešnej krytiny, klampiarskych prvkov, doplnenie zachytávačov snehu) Domu meštianskeho na 
Námestí Majstra Pavla č. 28 v Levoči. 

 „Realizované s � nančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“
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SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA

Významné životné jubileá v mesiaci 
november 2021 oslávil:

76 rokov
Martin Tejbus

Významné životné jubileá v mesiaci
december 2021 oslávia:

91 rokov
Katarína Kramarčíková

90 rokov
Ondrej Dublan, Pavel Kuľa, Mária Mlynarčíková

86 rokov
Zuzana Ištoková

84 rokov
Katarína Šefčíková, Ján Štrama

83 rokov
Margita Šimoničová

81 rokov
PaedDr. Jozef Franer, Ing. Štefan Pravlík

80 rokov
Štefan Galajda

79 rokov
Mária Gurová, Mária Hvilová, Mária Suchá

78 rokov
Štefan Boguský

77 rokov
Štefan Hasaj, Eva Moschová

76 rokov
Imrich Jankulár, Anna Eva Murinová

75 rokov
Silver Janík

70 rokov
Jozef Iľaš, Ľubica Labancová

Všetkým oslávencom srdečne
blahoželáme, prajeme pevné zdravie

a veľa životného optimizmu
do ďalších rokov života.

Vitajte medzi nami:
Ellie Gadušová, René Kandráč,

Peter Kovalčík, Timea Martočková,
Lara Mlynarčíková

Manželstvo uzavreli:
Mgr. Lukáš Bujňák a Mgr. Barbora Grobarčíková

Jakub Kováč a Júlia Glovová
Milan Halcin a Zuzana Šterovská

Opustili nás:
Anna Bileková, rok nar. 1929

Katarína Kaščáková, rok nar. 1930
Katarína Dobrovičová, rok nar. 1932

Gabriela Hrubá, rok nar. 1932
Mária Stanková, rok nar. 1934
Anna Tureková, rok nar. 1936
Ladislav Krišš, rok nar. 1937

Ján Petrek, rok nar. 1940
Mária Ambrózyová, rok nar. 1941

Viktória Pekarčíková, rok nar. 1943
Anna Mihalíková, rok nar. 1944

Emil Ambrózy, rok nar. 1946
Anna Hudáková, rok nar. 1946

Jozef Valent, rok nar. 1947
Dezider Horváth, rok nar. 1948

Marian Dunka, rok nar. 1949
Jan Kollar, rok nar. 1949

Zdenka Polláková, rok nar. 1951
Jozef Harniš, rok nar. 1954

Miroslav Rovder, rok nar. 1979

Mesto Levoča oznamuje občanom a  verejnosti, že v  súlade s  rozhodnutím č. SOÚ 
657/2021 vydaným Obcou Kurimany – stavebným úradom, začalo v mesiaci november 
2021, prostredníctvom dodávateľa stavby ŠADA-SK, s.r.o. Dravce, realizáciu projektu 
s názvom: „Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 43 v Levoči, ÚZPF č. 2932/1“. 
Tento projekt je � nancovaný z dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpoč-
tu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2021 na obnovu, ochranu a rozvoj 
kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu vo výške 25 000,- eur. Mesto Levo-
ča sa bude podieľať na spolu� nancovaní projektu vo výške 24 829,51,- eur.      

Predpokladaný termín ukončenia stavby je december 2021.

Mesto Levoča

POĎAKOVANIE
Prevádzka “Planéta Levoča“ ďakuje vedeniu Mesta Levoča 

za bezplatné využitie letnej terasy v rokoch 2020-2021. 

Ďakujú majitelia kaviarne.
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Pripomenuli sme si Svetový deň rádiológie.
Levočská nemocnica vykonáva unikátny zákrok

Každý rok si 8. novembra pripomíname Svetový deň rádiológie. Tento rok šlo o okrúhly, desiaty 
ročník, ktorý je špeciálne venovaný intervenčnej rádiológii a jej nezastupiteľnej úlohe v diagnostike, 
ako aj liečbe pacientov. Rádiodiagnostické oddelenie Nemocnica AGEL Levoča už niekoľko mesia-
cov pracuje v nových priestoroch s moderným technickým vybavením. Prínosom pre oddelenie sú 

špičkové prístroje, ktoré zvyšujú kvalitu diagnostiky. Patrí medzi nich sonograf, digitálny rtg prístroj, 
digitálny mamograf s tomosyntézou a CT prístroj. Na CT pracovisku sa vykonávajú aj menšie inter-
venčné výkony, ako sú punkcie, biopsie a drenáže, ktoré sú v blízkom okolí unikátnym zákrokom.

Nový prístroj vyššej rady PHILIPS Inge-
nuity Core 64 CT je veľkým bene� tom 
pre pacientov a  zamestnancov praco-
viska. Na modernom prístroji sa vďaka 
MUDr. Matúšovi Rutkayovi vykonávajú 
niektoré intervenčné výkony. Zástupca 
primára sa špecializuje na tieto typy 
zákrokov, ktorými sa odoberá z  tela 
pacienta vzorka tkaniva či tekutiny. Na 
základe jej diagnostiky sa následne po-
sudzuje a stanovuje  vzniknutá diagnó-
za a rozsah ochorenia.
 
„Najnovším trendom na našom CT 
pracovisku je realizácia  intervenčných 
výkonov pod CT kontrolou – biopsie 
nádorov pečene, pankreasu, pľúc a ob-
ličiek, evakuácia a drenáž abscesových 
formácií. Tieto výkony realizujeme nie-
len pre pacientov nášho regiónu, ale 

i pre pacientov z ostatných spádových 
oblastí.  Vďaka našim dobrým výsled-
kom sa naše pracovisko dostalo do po-
vedomia širokej odbornej verejnosti. 
Pre pacientov je to taktiež veľký bene-
� t, pretože nemusia cestovať na tieto 
vyšetrenia do iných, vzdialenejších, 
nemocníc,“ vraví zástupca primára  rá-
diodiagnostického oddelenia levočskej 
nemocnice MUDr. Matúš Rutkay.
 
„Okrem biopsií vykonávame na CT 
pracovisku široké spektrum vyšetre-
ní hlavy, hrudníka, abdomenu a  ma-
lej panvy, vyšetrenia pohybového 
aparátu a vyšetrenia ciev. Konvenčná 
diagnostika  ochorení tráviacej trubice 
ustupuje do úzadia. V  popredí sú en-
doskopické metódy a  nové metodiky 
počítačovej tomogra� e, CT kolonosko-

pia   s virtuálnym zobrazením a CT en-
terogra� a. Prevažnú časť kontrastných 
vyšetrení tvorí diagnostika nádorových 
ochorení  a  stagingové vyšetrenia pri 
onkologických ochoreniach. Dôležitou 
súčasťou v spektre vyšetrení sú angio-
gra� cké vyšetrenia,“ informuje lekár ra-
diodiagnostického oddelenia   MUDr. 
Matúš Rutkay.
 
„Hlavnou výhodou nového CT prístroja 
je nižšia radiačná záťaž, skrátenie doby 
vyšetrenia, väčší komfort pre pacien-
tov, vyššia nosnosť vyšetrovacieho sto-
la, čo bolo v predchádzajúcom období 
komplikáciou pre obéznych pacientov 
a softvérové vybavenie, hlavne angio-
gra� cký program a  CT kolonoskopia 
s  virtuálnym zobrazením.  Prednos-
ťou CT je taktiež nízka miera invazivity 
v porovnaní s katetrizačnou angiogra-
� ou a  vysoký stupeň priestorového 
rozlíšenia. V spolupráci s  neurologic-
kým oddelením  sa na  CT pracovisku 
realizujú rádiofrekvenčná ablácia ner-
vových koreňov pod CT kontrolou, 
periradikulárna terapia a ozónoterapia 
pri ochoreniach pohybového aparátu,“ 
dodáva MUDr. Rutkay.

 
Mgr. Martina Pavliková

Hovorkyňa skupiny AGEL SK
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P O H O T O V O S T N É  L E K Á R N E
1. – 3. 12. 16:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

4. – 5. 12. 08:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

6. – 10. 12. 16:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

11. – 12. 12. 08:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

13. – 14. 12. 16:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

15. 12. 16:00 - 19:00 lekáreň Dr. Max

16. – 17. 12. 16:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

18. – 19. 12. 08:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

20. – 23. 12. 16:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

24. 12. 08:00 - 19:00 Zelená lekáreň

25. 12. 08:00 - 19:00 Nemocničná lekáreň 
s výdajom verejnosti Blok C

26. 12. 08:00 - 19:00 Lekáreň SOPHUS

27. – 31. 12.* 16:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

ROZPIS 
SLUŽIEB

DECEMBER 
2021 

– 
OKRES LEVOČA

Nemocničná lekáreň s výdajom verejnosti Blok C
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, Probstnerova cesta 2, tel. 053/391 33 11

Lekáreň SOPHUS
Kukučínova 3

tel. 0904 763 182

Lekáreň Dr. Max
Pri podkove 7

tel. 0901 961 267

Zelená lekáreň
Železničný riadok 2

tel. 053/451 02 22, 0905 351 178

* Lekáreň Dr. Max bude otvorená na Silvestra 31. 12. len do 19:00.

 NEMOCNICA AGEL LEVOČA BUDE OČKOVAŤ BEZ
REGISTRÁCIE POČAS CELÉHO PRACOVNÉHO TÝŽDŇA

Nemocnica AGEL a.s., Levoča zazna-
menala veľký záujem o očkovanie bez 
registrácie nielen u uchádzačov o tre-
tiu podpornú dávku vakcíny P� zer/
BionTech proti vírusu COVID 19, ale aj 
u doteraz neočkovaných osôb. V snahe 
vyhovieť požiadavkám a pomôcť oby-
vateľom regiónu k zvýšeniu ich preven-
cie a ochrany zdravia voči nákaze ne-
mocnica sprístupní očkovacie centrum 
počas celého týždňa. Záujemcovia 
o očkovanie sa tak budú môcť zaoč-
kovať bez registrácie od pondelka 
22.11.2021 v určenom harmonograme.

Časový harmonogram očkovania vo 
vakcinačnom centre Nemocnice AGEL 
a.s., Levoča:

PONDELOK: 13:00 - 15:45
  BEZ REGISTRÁCIE
UTOROK: 13:00 - 15:45
  BEZ REGISTRÁCIE
STREDA: 08:00 - 12:00

registrovaní prostredníctvom 
korona.gov.sk

  12:30 - 13:45
  BEZ REGISTRÁCIE,

AJ DETI OD 12 DO 18 ROKOV
ŠTVRTOK: 08:00 - 12:00

registrovaní prostredníctvom 
korona.gov.sk

  12:30 - 13:45
  BEZ REGISTRÁCIE 
PIATOK:  13:00 - 15:45
  BEZ REGISTRÁCIE

Veríme, že týmto krokom sa podarí 
nielen urýchliť a zvýšiť zaočkovanosť 
v okrese Levoča, ale v prípade naka-
zenia sa vírusom COVID 19 pomôže 
predísť ťažkým priebehom ochorenia, 
čím zároveň sekundárne odľahčí vyťa-
ženosť zdravotníctva. 

Ľubomíra Čujová, Mesto Levoča

ZDRAVOTNÍCTVO, INFORMÁCIE MsÚ, POHOTOVOSTNÉ LEKÁRNE
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Mesto Levoča prevzalo dňa 19.11.2021 
dielo s  názvom „Prestavba Námestia 
Majstra Pavla v  Levoči – II. etapa, časť 
A“. Išlo o reklamáciu, ktorá bola dokon-
čená a odovzdaná s nedostatkom, kto-
rý nebráni v užívaní. Jedná sa o cemen-
tový povlak, ktorý ostal  na povrchu 
prvkov drobnej  architektúry a na dla-
žobných kockách. Mal by prirodzene 
zmiznúť po klimatických cykloch počas 
zimy. Ak by sa tak nestalo, spoločnosť 
Metrostav DS a.s. navrhne riešenie pre 
odstránenie povlaku v  jarných mesia-
coch.

AKTUALITY 
K INVESTIČNÝM AKCIÁM

PRESTAVBA NÁMESTIA MAJSTRA PAVLA V LEVOČI – II. ETAPA, ČASŤ A

Stavebné práce na stavbe 
s  názvom „Prestavba Námes-
tia Majstra Pavla v Levoči – 
II. etapa, časť C“ pokračujú. 
Zmluvný termín pre ukon-
čenie je naplánovaný v po-
lovici decembra a  mal by byť 
dodržaný.

PRESTAVBA NÁMESTIA MAJSTRA PAVLA V LEVOČI – II. ETAPA, ČASŤ C

Mesto Levoča prevzalo dňa  19.11.2021 
stavbu s  názvom „Výstavba nového 
detského ihriska na sídlisku Pri prame-
ni, Levoča“, čím sa ukončili aj stavebné 
práce na spomínanom ihrisku. Dňa 
2.12.2021 je naplánované kolaudačné 
konanie. Po nadobudnutí právoplat-
nosti kolaudačného rozhodnutia bude 
spomínané ihrisko sprístupnené verej-
nosti a  bude ho môcť užívať aj verej-
nosť.

Ľubomíra Čujová,
Mesto Levoča

VÝSTAVBA NOVÉHO DETSKÉHO IHRISKA
NA SÍDLISKU PRI PRAMENI, LEVOČA
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Mal všetko, čo má výborný brankár 
mať: odvahu, postreh, mrštnosť a pred-
vídavosť.  Ladislav Krišš síce uzrel svetlo 
sveta v Spišskom Podhradí, no obdivu-
hodnú kapitolu napísal medzi žrďami 
Slovana Levoča. Futbalový talent  do-
stal s novorodeneckou ľanovou košieľ-
kou do kolísky a zúročil ho už v doras-
teneckom veku. 

Talentovaného Spišiaka si vyhliadli tré-
neri dorasteneckého družstva košic-
kých VSS. Ladislav sa levím podielom 
zaslúžil o majstrovský titul dorastencov  
VSS v roku 1952.  Chytal aj za družstvo 
košického Odborného učilišťa štátnych 
pracovných záloh č. 2, ktoré sa v  roku 
1954 stalo majstrom Československej 
republiky. V kádri tohto mládežníckeho 
tímu vtedy hrala neskoršia legenda An-
drej Kvašňák.  

Vojenčinu odslúžil v  ČH Bratislava, čo 
tiež svedčilo o  Kriššových kvalitách, 
veď do tohto klubu pri Dunaji sa ne-
mohol dostať hocikto, tobôž v časoch, 
keď malo Slovensko plejádu nádejných 
mladých brankárov.  

V  roku 1955 prišiel Ladislav Krišš do 
Levoče. Mal osemnásť rokov a  hoci 
vekom benjamínok, skvele zapadol 
do mužstva  zvučných mien vtedajšej 
levočskej futbalovej éry. Jeho spolu-
hráčmi boli František Vysocký, Franti-
šek Špernoga, Boďo Sekerák, MUDr. 
Levarský, Jozef Olejár, Eduard Macuľa, 
Michal Sečka, Július Gally.... Vedno s Já-
nom Pánikom starším tvorili spoľahlivý 
brankársky tandem a do roku 1969 zo-
stal verný Slovanu.

„Kizdyho“ lanárila prvoligová Jednota 
(neskoršie VSS) Košice i susedná Loko-
motíva Bane Spišská Nová Ves hrajúca 
v  druhej československej lige, ale on 
uprednostnil súdržnú partiu spoluhrá-
čov. S príslovečným nadhľadom preží-

val postupy aj vypadnutia do nižších 
súťaží. Roky nosil kapitánsku pásku; 
rešpekt v tíme, lež aj u súpera získaval 
najmä svojou spoľahlivosťou a  skvelý-
mi výkonmi. Miloval futbal, fanúšikom 
občas pridal efektnú robinzonádu ale-
bo inú parádičku. Úctyhodnú kariéru 
skončil vo veku tridsaťdva rokov; môž-
byť privčas, no jeho prioritou bola vždy 
rodina a vo svojej príslovečnej žičlivosti 

uvoľnil miesto mladším nástupcom.

Srdce skvelého človeka, brankára, srd-
com levočského lokálpatriota, dotĺklo 
4. novembra 2021 a v pondelok 8. no-
vembra sme sa na tunajšom mestskom 
cintoríne s „Kizdym“ rozlúčili.

Jozef Lapšanský

VYVOLENÍM BRANKÁR, 
SRDCOM LOKÁLPATRIOT

* 15.1.1937              † 4.11.2021
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VYMAĽUJ SI SVOJ 
VIANOČNÝ STROMČEK

Uprednostňujete živý vianočný stromček pretože ...  10 rokov trvá kým vianoč-
ný stromček vyrastie do požadovanej veľkosti ... 1 hektár vianočných stromčekov 
môže vyprodukovať  počas 10 rokov svojho rastu 105 ton kyslíka ... najväčším 
producentom je Nemecko, ale najviac vianočných stromčekov vyváža Dánsko
... vonia ...

Uprednostňujete umelý vianočný stromček pretože ... keď ho budem používať as-
poň 20 rokov je to ekologickejšia alternatíva ... pribudne na Zemi približne 40 kg 
CO2 za každý 2m vysoký umelý vianočný stromček ... väčšina z vianočných strom-
čekov je vyrobená v Číne a transportujú sa prostredníctvom kontajnerových lodí 
... vyzerá pekne ...

Dajte nám vedieť vaše pretože ... – prečo ste sa rozhodli pre živý alebo umelý via-
nočný stromček, dajte nám vedieť na FB v skupine Zber odpadu v Levoči.

Lesy mesta Levoča, spol. s r.o. ponú-
ka na predaj občanom jeleniu divinu 
v  celosti (celé odlovené a  ošetrené 
kusy).

Celý kus - (zverina v koži bez 
hlavy, ratíc a vnútorností)

Približná 
hmotnosť 
kusa *  (kg)

Cena 
(€ s DPH)

Jelenia 40 - 100 3,60 €
(* Hmotnosť kusa sa stanoví po zvá-
žení.)

Spracovanie kusa na menšie diely  
Vám zabezpečí na požiadanie náš 
kvali� kovaný pracovník (mäsiar). Po-
platok za spracovanie  kusa účtuje-
me 10 €/ks. 

Divinu si môžete objednať osobne, 
alebo telefonicky na adrese:

Lesy mesta Levoča, spol. s r. o., Novo-
veská cesta 33, 054 01 Levoča 
v  pracovné dni po - pia od 8.00 do 
12.00, č. tel. 053/4699740, kl. 3.

Ponuka platí 
od 1. 12. 2021 

do 31. 01. 2022.

Divina je považovaná za ekologickú 
potravinu najvyššej kvality. Má nízky 
obsah tuku a  cholesterolu, pretože 
voľne žijúca zver má dostatok pohy-
bu v čistom prostredí. Je ľahko strá-
viteľná.



 Vážení Levočania,

pripravili sme pre vás nový KALEN-
DÁR ZBERU TRIEDENÉHO ODPADU, 
nájdete ho aj v tejto LIMKE. V prípade, 
ak vám z akéhokoľvek dôvodu stanove-
ný harmonogram nevyhovuje, môžete 
doniesť vytriedené odpady priamo 
na zberný dvor, a to bez obmedzenia 
množstva a  bezplatne. Inak začíname 
v  stredu 12.1.2022 so zberom  plastov 
a VKM. Tie sa rovnako ako aj papier, sklo 
a kovy zbierajú prostredníctvom zber-
ných nádob a vriec. Vrecia na triedený 
zber si môžete vyzdvihnúť na zbernom 
dvore a zberné nádoby si môžete zakú-
piť, napríklad aj na zbernom dvore.

Od marca 2022 bude PRAVIDELNÝ 
ZBER BIOODPADU zo záhrad pre-
biehať striktne prostredníctvom hne-
dých zberných nádob, tak ako to bolo 
nastavené pri jeho zavedení. Nakoľko 
vysypávanie vriec bolo veľmi zdĺhavé 

a  miestami až nebezpečné, boli sme 
nútení sa vrátiť k  pôvodnému jasne 
stanovenému jedinému pravidlu, a  to 
iba hnedé zberné nádoby budú vy-
prázdňované. Bioodpad, ktorý nebude 
v  hnedej zbernej nádobe bude pone-
chaný na pôvodnom mieste. Tak ako 
triedené zložky, tak aj bioodpady zo 
záhrad, môžete doniesť na zberný dvor 
bez obmedzenia množstva a  bezplat-
ne. Tento rok sme odviezli na kompo-
stovisko viac ako 550 ton bioodpadu 
a uhradili zaň nie malý poplatok. Stalo 
sa tak, aj napriek tomu, že občanom 
nebol navýšený poplatok za komunál-
ny odpad. Aj preto vítame každú ini-
ciatívu domáceho alebo komunitného 
kompostovania, a samozrejme, hlavne 
predchádzania vzniku odpadu.

ZBERNÝ DVOR bude otvorený od no-
vého roka pre verejnosť v novom čase, 
a to v pondelok, utorok, stredu a piatok 
od 6:00 do 13:30 a v sobotu od 8:00 do 

16:00, samozrejme okrem sviatkov. Pre-
tože bezpečnosť je na prvom mieste, 
štvrtok bude vyhradený na manipulá-
ciu s odpadmi a na starostlivosť o priaz-
nivé pracovné a životné prostredie.

Po novom roku bude platný NOVÝ 
CENNÍK. Poplatky za jednotlivé druhy 
odpadov sú pripravené tak, aby odzr-
kadľovali aktuálne ceny zákonného na-
kladania vybraných druhov odpadov 
na trhu. Cenník služieb zohľadňuje re-
álne náklady vznikajúce na zabezpeče-
nie týchto služieb.

Pridajte sa k nám na FB - Zber odpadu 
v Levoči, sledujte náš web http://ts.le-
voca.sk/, nájdete tam všetko potrebné.

Ďakujeme Vám, Levočania, že ste zod-
povední a  ohľaduplní k  životnému 
prostrediu a  snažíte sa vytvárať odpa-
du čo najmenej a triediť svoj odpad čo 
najlepšie. 

ZBER ODPADOV POČAS SVIATKOV:
DECEMBER 2021 – JANUÁR 2022

24.12.2021  - piatok - odpad odvážame podľa štandardného harmonogramu, zberný dvor je zatvorený
25.12.2021  - sobota - zberný dvor je zatvorený
31.12.2021  - piatok - odpad odvážame podľa štandardného harmonogramu, zberný dvor je otvorený
1.1.2022  - sobota - zberný dvor je zatvorený
6.1.2022  - štvrtok - odpad neodvážame, odpad bude odvezený nasledujúci pracovný deň (7.1.2022), 
  zberný dvor je zatvorený
7.1.2022  - piatok - odpad odvážame podľa štandardného harmonogramu, odvážame aj odpad z presunuté 
  ho štvrtkového zberu zo dňa 6.1.2022, zberný dvor je otvorený

 PRAJEME VÁM POKOJNÉ SVIATKY,
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK, PEVNÉ ZDRAVIE 

A NAPLNENIE VAŠICH SNOV.
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5.
NEDEĽA

Kultúra v Levoči 
december 2021 

19:00 h.   MESTSKÉ DIVADLO      7€  - OP

LEVOČSKÁ DIVADELNÁ SPOLOČNOSŤ
A MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO MESTA LEVOČA

PRE VÁS PRIPRAVUJÚ

DŽABI 10
28. XII. 2021, 29. XII. 2021, 30. XII. 2021

PREDPREDAJ OD 15.12.2021
PODUJATIE SA USKUTOČNÍ V PRÍPADE UVOĽNENIA OPATRENÍ

Predpredaj vstupeniek:  

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO 
MESTA LEVOČA

Nám. Majstra Pavla 54 
7.00  - 16.00 hod.

a hodinu pred začiatkom predstavenia.

053 / 451 2522
msks.levoca.sk

msks@levoca.sk
facebook.com/kulturavlevoci

instagram.com/kulturavlevoci

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

DECEMBER

POHĽADNICA Z LEVOČE
“NAJKRAJŠIA DVOJIČKA”
VÝSTAVA AUTORSKÝCH FOTOGRAFIÍ LETNEJ SÚŤAŽE - POHĽADNICA Z LEVOČE
TERMÍN A VIAC INFO NA OSOBITNÝCH PLAGÁTOCH A SOCIÁLNYCH SIEŤACH

12.
NEDEĽA

TAJOMNÉ DIVADLO - ŽENA V ČIERNOM
DIVADELNÉ PREDSTAVENIE V PODANÍ DIVADLA KONTRA
PODUJATIE SA USKUTOČNÍ V PRÍPADE UVOĽNENIA OPATRENÍ

16:00 - 18:00 h. MESTO LEVOČA 

MIKULÁŠ NA KOČI V LEVOČI
AJ TENTO ROK PRÍDE MIKULÁŠ DO NÁŠHO MESTA A PREJDE SA JEHO ULICAMI, 
ABY TAK POTEŠIL VŠETKY DOBRÉ DETI, PRE VIAC INFO SLEDUJTE FB Kultúra v Levoči

Pri vstupe do prevádzok, ako aj 
v priestoroch konania podujatí, vás 
prosíme o dodržiavanie platných 

hygienických opatrení.

Režim podujatí sa riadi aktuálne 
platným COVID automatom,

v ktorom sa nachádza náš okres.

Pre aktuálne informácie navštívte stránku 
msks.levoca.sk,

ako aj našu stránku na sociálnej sieti 
Facebook: Kultúra v Levoči

18:00 h. MESTSKÉ DIVADLO      8€  - OP

14.
UTOROK

18:00 h. GALÉRIA MESTA LEVOČA VSTUPNÉ (DOBRO)VOĽNÉ  - OP

KONCERT JIŘÍHO DĚDEČKA
KONCERT ČESKÉHO PESNIČKÁRA POD NÁZVOM NEBUDU BYDLET V QUÉBECU 
PODUJATIE SA USKUTOČNÍ V PRÍPADE UVOĽNENIA OPATRENÍ

KEĎŽE SA PONUKA FILMOVÝCH PREMIÉR
PRIEBEŽNE MENÍ, PROGRAM KINA,

AKO AJ REŽÍM JEHO FUNGOVANIA
ZVEREJNÍME V PRIEBEHU MESIACA DECEMBER

KOLEKTÍV PRACOVNÍKOV
MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA MESTA LEVOČA

VÁM PRAJE POKOJNÉ PREŽITIE VIANOČNÝCH SVIATKOV 
A ŠTASTNÝ NOVÝ ROK 2022
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ĎAKUJEME TI - MESTO LEVOČA,
ĎAKUJEME TI - RADNICA

Levočský kreatívny spolok o.z. a  jeho 
priaznivci ďakujú zástupcom mesta 
Levoča za podporu pri zriaďovaní kre-
atívneho Jarmoku pod radnicou a  za 
dlhoročnú pomoc a spoluprácu. 

Jarmok pod radnicou už od r. 2016 
denne otváral dokorán brány príze-
mia radnice, priestorom vdýchol život 
a ponúkol ich na využitie pre kreatívnu 
tvorbu autorom, umelcom, remeselní-
kom, a to s cieľom prezentovať mesto, 
remeslá a mestskú kultúru, podporovať 
cestovný ruch a aktívne trávenie voľné-
ho času v meste Levoča.

Jarmok pod radnicou ako príklad 
dobrej praxe svojím „málom“ zavážil 
a prispel k získaniu � nančných zdrojov 
na rekonštrukciu a revitalizáciu národ-
nej kultúrnej pamiatky – Radnice a zís-
kaniu zdrojov na podporu kreatívneho 
priemyslu a kultúrneho života mesta. 

Levočský kreatívny spolok o.z. oceňuje 
záujem zástupcov mesta Levoča o zá-
chranu kultúrneho dedičstva a o pod-
poru kreatívneho priemyslu v meste. 
Členovia spolku síce s  nostalgiou, ale 
zároveň aj s obrovským  potešením už 
v blízkej budúcnosti privítajú zmyslupl-
né využívanie novo zrekonštruovaných 
priestorov prízemia radnice na prezen-
táciu mesta a uspokojovanie potrieb 
obyvateľov a návštevníkov mesta. 

S vďakou, že sme mohli byť súčasťou .... 
dnes už histórie „našej“ radnice.

Ľubomíra Poľanovská
predsedníčka LKS OZ

a Jarmoku v Levoči

MIKULÁŠSKA BENEFÍCIA

„VYMEŇME  HRAVÉ  ZA  SLADKÉ“
Levočský kreatívny spolok, občianske združenie 

a Jarmok v Levoči
 venuje výťažok z predaja hračiek za december  

našej členke, vdove a mamičke
 Márii PAĽONDEROVEJ 

a jej dvom dcérkam. 

Aj Vy môžete pomáhať ... 
Ďakujeme

Výťažok benefície odovzdáme 21. 12. 2021 na Jarmoku v Levoči.
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15. ročník 

Dňa Ľudovíta Štúra v Levoči

Pozvánka
MO Matice slovenskej v Levoči Vás srdečne pozýva na 

Turistickú vychádzku na Kohwald
pri príležitosti 29. výročia vzniku SR

Dátum: 8. 1. 2022
Miesto stretnutia: Námestie Majstra Pavla, pri soche Ľudovíta Štúra

Čas: 10:00 hod.

Miestny odbor Matice slovenskej (ďa-
lej MS) v Levoči v spolupráci s Mestom 
Levoča usporiadal 21. októbra 2021 
15. ročník Dňa Ľudovíta Štúra pri jeho 
soche na Námestí Majstra Pavla. Účast-
níkov privítal predseda miestneho od-
boru MS Miroslav Brincko. V úvodnom 
príhovore pripomenul význam národ-
ného buditeľa a  jeho nasledovníkov 
štúrovcov. Práve tí rozvinuli v  Levoči 
po zosadení Ľ. Štúra bohatú literárnu 
činnosť a  prispeli k  národnému uve-
domeniu sa Slovákov. Trinástim z nich, 
ktorí prišli v marci 1844 študovať do Le-
voče, v septembri tohto roku predseda 
MS Marián Gešper slávnostne otvoril 
Pamätnú izbu. V  kultúrnom programe 
vystúpili žiaci Strednej odbornej školy 
pedagogickej Nina Pridalová a  Samo 
Petrek s básňou od Janka Kráľa Duma 
Bratislavská. 15. ročníka Dňa Ľ. Štúra 
sa zúčastnili národniari, matičiari zo 
Spišskej Novej Vsi a  Popradu, žiaci zá-
kladných a  stredných levočských škôl, 
primátor mesta Miroslav Vilkovský, 
podpredseda MS Marek Nemec, riadi-
teľ domu MS v Spišskej Novej Vsi Ras-
tislav Zacher a  podpredseda SNS Ján 
Krišanda.

Podujatie bolo ukončené hymnou Ma-
tice slovenskej „Kto za pravdu horí “.

Vážme si odkaz štúrovcov, vážme si 
odhodlanie ľudí bojovať za svoje práva 
i za práva iných, nezabúdajme na tých, 
ktorí priložili „ ruku k dielu“, aby bol Slo-
vák Slovákom.

Poďakovanie: Levočskí matičiari ďaku-
jú vedeniu Mesta Levoča za celoročnú 
spoluprácu pri organizovaní podujatí 
a podporu, a  zároveň prajú všetkým 
Levočanom a  ich rodinám príjemné 
prežitie vianočných sviatkov a  všetko 
najlepšie do nového roku. 
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Levoča sa právom pýši prívlastkom 
„štúrovské študentské centrum“. Ľu-
dovít Štúr kodi� koval spisovnú sloven-
činu na báze stredoslovenčiny, založil 
a vydával prvé slovenské politické novi-
ny. V marci r. 1844 na protest proti Štú-
rovej suspendácii z pozície námestníka 
na Evanjelickom lýceu v Bratislave odiš-
lo 22 študentov a z nich trinásti prišli za 
novým vzdelaním do Levoče. Práve za 
týchto udalostí počas protestného od-
chodu študentov z Bratislavy do Levo-
če vznikla hymnická pieseň „Nad Tatrou 
sa blýska“. Odídenci v Levoči plánovali 
pokračovať v bratislavských aktivitách, 
no hlavne rozvíjať  svoje vzdelanie. 
Podstatne zmenili dovtedajšiu činnosť 
slovenskej časti evanjelického lýcea. 
Dali mu  viacero priekopníckych ide-
álov i nové smerovanie. Medzi priori-
tami slovenských študentov v Levoči 
bolo skvalitnenie výchovy a  vzdelania 
mládeže. Nesmierne dôležitým, možno 
povedať ,,neo� ciálnym“ cieľom mal byť 
priamy vplyv na formovanie národnej 
identity študentov, budúcich kazateľov 
a učiteľov - vtedajšej národnej elity.

Napriek nepriaznivým okolnostiam 
sa študenti rozhodli vzdelávať sami 
v rodnej reči a vyučovať v súkromí. Je 
tiež verejne známe, že miestom stre-
távania sa a tvorby štúrovcov bol aj 
KOHLWALD – UHLISKÁ, NAMI ZVANÝ 

,,LEVOČSKÝ DEVÍN“, kde štúrovci okrem 
iného snívali o samostatnom a nezá-
vislom štáte. 

Na ich počesť levočskí matičiari a nad-
šenci otvorili 3. septembra 2021 pre 
verejnosť Pamätnú izbu štúrovcov 
v  historickým priestoroch na Námestí 
Majstra Pavla. V izbe štúrovcov je vysta-
vená nástenná prezentácia s  názvom 
Bratislavský exodus – odchod štúrov-
cov z Bratislavy do Levoče v marci 1844 
alebo „spojenie dunajsko-tatranských 
Slovákov“ , ktorú spracoval doc. Paed-
Dr. Pavol Parenička, CSc., okrem iného 

zaujme i  originálnymi vydaniami vte-
dajších publikácií. 

Otvorenie Pamätnej izby štúrovcov nie 
je len pripomienkou na hrdinské obdo-
bie našich dejín v rokoch 1844 – 1848. 
Do svojich priestorov pozýva nielen 
turistických návštevníkov , ale i študen-
tov základných a stredných škôl k zážit-
kovej hodine dejepisu či slovenského 
jazyka a literatúry. 

Usporadúvajú sa tu rôzne remeselné 
a kreatívne činnosti, stretnutia a výsta-
vy, o ktorých je verejnosť informovaná 
priebežne na samostatných plagátoch.

Pamätná izba štúrovcov: Námestie 
Majstra Pavla č. 47, 054 01 Levoča

Kontakt: 0905 945 698

Otváracie hodiny:
September – Máj : mimo turistickej se-
zóny je širokej verejnosti sprístupnená 
po telefonickom dohovore v utorok 
a  štvrtok v  čase od 9:00 – 12:00 hod. 
Návštevu je potrebné rezervovať si deň 
vopred.
Jún – August : počas turistickej sezóny 
budú zverejnené aktuálne otváracie 
hodiny.

Miroslav Brincko,
predseda MO MS v Levoči 

Pamätná izba štúrovcov



Kolektív Knižnice Jána Henkela 
v Levoči praje všetkým príjemné 

prežitie vianočných sviatkov v zdraví 
a pokoji so svojimi najmilšími, 

aj s nádielkou dobrých kníh 
pod vianočným stromčekom.
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Bowen, Rhys: Záhrada víťazov
Bystričanová, Silvia: Ticho nikdy nemlčí
Despentes, Virginie: Život Vernona Subutexa 2.
Fairweather, Jack: Dobrovoľník
Gave, Keith: Ruská päťka
Gärtner, Peter: Radostná správa
Chance, Megan: Zrodená z trosiek a popola
La Mure, Pierre: Maliar z Moulin Rouge
Levy, Ariel: Proti všetkým pravidlám
Lux, Lana: Kukolka
Midwood, Ellie: Huslistka z Osvienčimu
Nagyová, Monika: Sídlisko
Puchala, Rastislav: Veža zo slonovej kosti
Skomsvold, Kjersti A.: Čím rýchlejšie kráčam, 
tým som menšia
Szabó, Anna T.: Pokus - omyl
Zaťková, Beatrix: Dva svety

Romány pre ženy
Benková, Jana: Zradkyňa
Cieselská, J‘Nell: Prominentka
Cousens, Sophie: Takto o rok
Hajduková, Michaela Ella: Záhrada umenia
Jacobi, Charlotte: Sestry Douglasové
Kvarnström-Jones, Ruth: Pekáreň s vôňou ško-
rice
Macháčová, Adriana: Slepý dážď
Monošová, Martina: Markízino tajomstvo
Pronská, Jana: Princezná z Izmiru
Smith, Luanne G.: Víno & čary
Šedíková, Barbora: Na krídlach škorca
Turoková, Mária: Ohňostroj pre dvoch

Detektívky a trilery
Berry, Jedediah: Príručka pravého detektíva
Červenák, Juraj: Pre hrsť dukátov
Gero, Barbora: Symbol smrti
Horst, Jorn Lier – Enger, Thomas: Neumieraj 
mladá
Moshfegh, Ottessa: Smrť v jej rukách
Pennerová, Sarah: Stratená apatekárka
Regan, Lisa: Miznúce dievčatá

Sci-�  a fantasy
Aaronovitch, Ben: Rieky Londýna
Bardugo, Leigh: Vláda vlčíc
Herbert, Frank: Božský imperátor Duny
Levenseller, Tricia: Tiene medzi nami
Staviarsky, Juraj: Merithos
Stie� el, Anton: Zabudnutý vesmír

Literatúra pre mladých dospelých
D‘Avenia, Alessandro: Biela ako mlieko, červe-
ná ako krv
Demovičová, Silvia: Láska nemá vzorec
Kennedy, Elle: Lov
Varáčková, Miroslava: Anjeli noci

Literatúra pre deti a mládež
Bauer, Jutta: Dedkov anjel
Blyton, Enid: Rozprávky do každého počasia
Conradi, Heike: O zvončeku, ktorý nechcel zvo-
niť
Dahl, Roald: The Twelve Days of Christmas
Feldek, Ľubomír: Hra pre tvoje modré oči
Flanagan, John: Hraničiarov učeň
Galewska-Kustra, Marta: Kubko vie rozprávať
George, Joshua: Dobrú noc, levíča
Gudsnuk, Kristen: Minecraft (S Witherom opre-
teky)
Kozlowská, Katarzyna: Miško a Brumko hovoria 
o pocitoch
Macaulay, David: Mamutia kniha vedy
Marec, Samo: Slovensko (Spoznajme ho spolu)
Milan, Peter S.: Vianoce v Snehovej Vsi
Mojžišová, Zuzana: Havran v okne, Galandia 
a iné príhody (Gamebook)
Moláková, Katarína: Mimi & Líza – Záhrada
Mull, Brandon: Fablehaven – Východ večernice
Norton, Mary: Požičajkovia
O‘Hara, Natalia – O‘Hara, Lauren: Hortenzia 
a tieň
Santini, Gabriella: 20 výnimočných vynálezcov, 
ktorí zmenili svet
Schoenwaldová, Sophie: Budeš môj kamarát?
Skalová, Alžbety: Gabko a zážitky zo škôlky
Webb, Holly: Vločka, dokonalé mačiatko

Williams, Rachel: Spomaľ … a dobrú noc
Wolfsgruber, Linda: Červený balík
Zednikovičová, Lucia: Ako sa Gusto tešil na 
brata

Náučná literatúra pre dospelých
Ariely, Dan: Aké drahé je zadarmo
Berzsiová, Pavlína: Dnes nepečiem!
Čevela, Rostislav a kol.: Sociální gerontologie
Dusmann, Cori: Minecraft průvodce pro rodiče
Habaj, Michal a kol.: Od Tróje k Termopylám
Hajko, Dalimír: Príbeh kníhkupca
Hof, Wim; de Jong, Kim: Cesta ľadového muža
Hogenová, Anna; Slaninka, Michal: Žít z vlast-
ního pramene
Krno, Svetozár: Od Hokkaida po Južnú Kóreu
Ludwig, Petr: Koniec prokrastinácie
Mankiw, N. Gregory: Zásady ekonomie
Polidoro, Massimo: Leonardo (Génius a rebel)
Rader, Andrew: Za hranicami známeho
Rady, Martyn: Habsburgovci
Ritter, Claudia: Sila liečivých rastlín v boji proti 
vírusom
Stehlíková, Monika: Život s vysokou inteligen-
ciou
Strachan, Al: 99 Gretzky: Príbeh hokejovej le-
gendy
Stroukal, Dominik; Skalický, Jan: Bitcoin a jiné 
kryptopeníze budoucnosti
Trevor-Roper, Hugh: Posledné dni Hitlera
Tsui, Bonnie: Prečo plávame
Zdanovič, Aleksandr – Izmozik, Vladlen: Štyrid-
sať rokov v tajných službách

..a veľa ďalších! Kompletný zoznam
noviniek nájdete na našej web stránke:

kniznicalevoca.sk

Nákup kníh z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia.

Milí čitatelia,
vzhľadom na premenlivosť situácie 
a opatrení v súvislosti so šírením 
ochorenia COVID-19 sledujte we-
bovú stránku knižnice, facebook 
a instagram, kde vás budeme vždy 
vopred informovať o aktuálne 
platných podmienkach vstupu do 
knižnice a návštev organizovaných 
podujatí. Informovať sa môžete aj 
telefonicky, mailom alebo osobne.

V čase zatvorenia knižnice budú našim 
čitateľom výpožičky automaticky predĺ-
žené až do opätovného otvorenia kniž-

nice a generovanie upomienok bude 
v tomto čase pozastavené.

Ďakujeme za porozumenie. 

E-KNIHY
Všetkým registrovaným čitateľom na-
šej knižnice ponúkame službu výpoži-
čiek e-kníh z pohodlia vášho domova. 
Momentálne si cez náš online katalóg 
môžete vybrať z vyše 10 000 titulov 
elektronických kníh. Podmienky poži-
čiavania e-kníh a podrobný postup náj-
dete na našom webe: kniznicalevoca.
sk/e-knihy. V prípade akýchkoľvek otá-
zok alebo pri probléme so stiahnutím 
a čítaním e-kníh nás neváhajte kontak-
tovať telefonicky alebo mailom.

SPOLOČENSKÉ HRY
Okrem bohatej nádielky knižných no-

web: kniznicalevoca.sk           Instagram: kniznicalevoca         FB: www.facebook.com/kniznicajanahenkela
e-mail: info@kniznicalevoca.sk          Tel.: 053/451 2202          Mobil: 0910 788 895



Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta v Levoči
v školskom roku 2022/2023 ponúka absolventom 
základnej školy študijné  odbory:
    
denné štúdium:
 praktická sestra  (štvorročné) 5361 M
 masér (štvorročné) 5370 M
 masér pre zrakovo hendikepovaných  
  (štvorročné) 5376 M

večerné štúdium:
 praktická sestra (dvojročné) 5361 N 
 masér (dvojročné) 5370 N
 sanitár (jednoročné) 5371 H
     
Informácie o možnosti štúdia a prehliadku priesto-
rov školy je možné dohodnúť individuálne na tel. 
č. 053/ 4179129

Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta
Kláštorská 24A, 054 13 Levoča
tel./fax: 053/ 4179129
email:  szs@szslevoca.sk; sekretariat@szslevoca.sk
http://www.szslevoca.edupage.org
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viniek sme pre vás v decembri prichys-
tali aj množstvo nových spoločenských 
hier pre všetky vekové kategórie, hry 
zábavné i náučné, kvízové, logické, po-
strehové či kreatívne. Na svoje si prídu 
deti aj dospelí. Spestrite si hrami dlhé 
zimné večery. Podmienky požičiavania 
hier nájdete na našom webe. 

PODUJATIA
Knižnica aj v tomto mesiaci pripravi-
la pre svojich používateľov a širokú 
verejnosť podujatia a aktivity, ktoré 
bude realizovať v súlade s platnými 
nariadeniami. V prípade, že sa poduja-
tia nebudú môcť konať v priestoroch 
knižnice za prítomnosti návštevníkov, 
budú niektoré z podujatí presunuté do 
online priestoru. Vzhľadom na momen-
tálnu situáciu a vyhlásenie celoštátne-
ho lockdownu neuvádzame termíny 
plánovaných podujatí. Sledujte našu 
webovú stránku a sociálne siete, kde 
vás budeme priebežne informovať 
o plánovaných aktivitách. 

Čo čítajú knihovníci
Pozývame vás na stretnutie čitateľov 
s knihovníkmi, ktorí vám porozprávajú 
o nových knihách v knižnici a o tom, čo 
práve čítajú. 

Zdobenie vianočného stromčeka 
Pomôžte nám ozdobiť vianočný strom-
ček v knižnici. Každý čitateľ, ktorý sa 
u nás zastaví, môže na náš stromček za-
vesiť ozdôbku. Ozdoby máme priprave-
né, ale ak by ste chceli priniesť vlastnú, 
najlepšie ručne robenú, potešíme sa.

Autorský večer s Erikom Jakubom 
Grochom
Básnik a knižný gra� k Erik Jakub Groch 
predstaví svoju najnovšiu básnickú 
zbierku Viety, ktorá vyšla vo vydavateľ-
stve Skalná ruža.
Podujatie z verejných zdrojov podpo-
ril Fond na podporu umenia.

Bonsajová poradňa
Priaznivcov “stromov v miske” pozýva-
me na stretnutie s členom Slovenskej 
bonsajovej asociácie a dlhoročným 
pestovateľom bonsajov Petrom Bon-
kom, ktorý vám poradí ako bonsaje 
pestovať.

Autorský večer s Jiřím Dědečkem
Český spevák, básnik, spisovateľ, pre-
kladateľ a predseda Českého centra 
medzinárodného PEN klubu bude hos-
ťom knižnice, kde predstaví svoju bás-
nickú tvorbu nielen pre dospelých, ale 
aj pre deti.

Knižný klub KJH
Všetkých priateľov dobrej literatúry 
srdečne pozývame na stretnutie kniž-
ného klubu pri knihe rozhovorov o ži-
vote a � lozo� i s Annou Hogenovou Žít 
z vlastního pramene. Prečítanie knihy 
nepodmieňuje účasť.

Let’s talk!
Chcete si zdokonaliť vaše “speaking 
skills”, oprášiť znalosti angličtiny, či sa 
jednoducho porozprávať o zaujíma-
vých témach v cudzom jazyku? Po-
zývame vás na neformálne stretnutia 
Let’s talk!.

Konverzácia v ruštine - По-русски 
обо всём 
Oprášte svoje znalosti ruského jazyka 
a príďte sa s nami porozprávať o všeli-
čom možnom v ruštine. Vhodné aj pre 
začiatočníkov. Tieto stretnutia nie sú 
kurzom RJ. 

Fenomén - Ján Šmok
30. december, štvrtok o 18.00 hod.
Stretnutie k 100. výročiu narodenia 
umeleckého fotografa, teoretika fo-
togra� e, vysokoškolského pedagóga, 
zakladateľa katedry fotogra� e na praž-
skej FAMU a obdivovateľa krás Spiša 
Jána Šmoka v Galérii mesta Levoča.
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SPESTRENIE HODÍN NA GYMNÁZIU 
JANKA FRANCISCIHO-RIMAVSKÉ-
HO

Koncom októbra sme v  škole privítali 
vysokoškolských vedeckých pracovní-
kov Ústavu geogra� e Prírodovedeckej 
fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, ktorí vďaka projektu KEGA 
organizujú prednáškový cyklus v rámci 
Medzinárodného roka krasu a  jaskýň. 
Cieľom projektu je dostať do povedo-
mia žiakov a verejnosti význam jaskýň 
a krasových území pre život človeka. 

Podľa slov prednášajúcich, v príjemnej 
atmosfére školy, boli moderne prezen-
tované témy: Jaskyne ako ich nepozná-
te, Ako vzniká mapa jaskyne a  Voda, 
ktorá je v krase vzácna. Témy rozširujú 
obzor študentov v  oblasti geogra� e. 
Naši študenti mali možnosť bližšie spo-
znať a vyskúšať si prácu s  laserovým 
skenerom a  uplatnenie prístroja pri 
analýze jaskýň. Žiaci tercie si vyskúšali 
pomocou konduktometra a titrimetric-
kých sád určovanie vlastností minerál-

nej a pitnej vody. 

Spoločne veríme, že aj v  budúcnosti 
sa stretneme pri ďalších zaujímavých 
témach, nadviazané vzťahy budeme 
utužovať, aby hodiny, ktoré žiakom 
ponúkame priniesli aj reálne prepoje-
nie s ľuďmi v praxi a rôznymi vysokými 
školami.
 
Okrem tejto zaujímavej akcie sme na 
našej škole, ako každý rok, privítali 
anglického lektora Grahama. Študenti 
s  ním strávili týždenný jazykový kurz, 
ktorého cieľom bola aktívna komuni-
kácia v  anglickom jazyku a  samozrej-
me kreatívny týždeň plný spoločných 
zážitkov a tvorivých prác.
  
Online hodinu prvákov navštívil pria-
mo po dolete z Chicaga do Phoenixu 
americký letecký kapitán Tony Kirsch. 
Porozprával zaujímavosti zo svojej 
práce a spomenul aj zopár kritických 
situácií, ktoré musel ako pilot riešiť. 
Povzbudil študentov, aby sa zaujímali 
o svoje budúce povolania a išli si za svo-
jimi snami. Študenti sa so záujmom pý-
tali a Tony prisľúbil, že ak sa mu podarí 
prísť na Slovensko, veľmi rád navštívi aj 
Gymnázium J. Francisciho Rimavského.
Tešíme sa :)

Mgr. Soňa Chmelíková

Udialo sa ...



MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH 
KNIŽNÍC NA 1. STUPNI ZŠ

„Vždy si predstavujem, že Raj musí 
vyzerať ako knižnica“ Jorge Luis Borges

Od 25. októbra, kedy bol vyhlásený Me-
dzinárodný deň školských knižníc, do 
konca októbra 2021 sme na 1. stupni 
ZŠ pripravili pre našich žiakov rôzne ak-
tivity. Všetky triedy prvákov, druhákov, 
tretiakov a štvrtákov uskutočnili jednu 
vyučovaciu hodinu priamo v  školskej 
knižnici, kde mali priamy kontakt s kni-
hami uloženými v policiach podľa urči-
tých pravidiel, oboznámili sa s fotogra-
� ami a tvorbou detských spisovateľov, 
s ktorými sa stretávajú na hodinách čí-
tania a literatúry pri čítaní ich úryvkov, 
básní, rozprávok. 

Prváci sa zahrali na pátračov. Lupou 
pátrali po už naučených písmenkách 
a  uhádnite, ktorých písmen bolo naj-
viac? Jednoznačne „áčiek“. Druháci sa 
zamerali na rozprávky o  zvieratkách 
a  príbehy o  rovesníkoch. Tretiaci zase 
zisťovali pravidlá, podľa ktorých sú kni-
hy uložené a odôvodňovali, prečo je to 
tak. Štvrtáci triedili umeleckú a náučnú 
literatúru, oboznámili sa so spisovateľ-
kou Gabrielou Futovou, ktorej knihy sú 

ich srdcu blízke. A keďže boli pred nami 
jesenné prázdniny, všetci si z  knižnice 
vypožičali tituly, ktoré ich pri návšteve 
najviac zaujali.
Prváci a druháci si na výtvarnej výcho-
ve vyrobili zaujímavé záložky do kníh, 
učebníc, ktoré si potom navzájom vy-
menili.
Tretiaci a štvrtáci sa zapojili do projek-
tu so žiakmi 2. stupňa a  zasúťažili si 

o  najoriginálnejší plagát k  rozprávke 
Škaredé káčatko.
Veríme, že aj týmto spôsobom si deti 
vytvoria pozitívny vzťah ku knihám, 
ktorý im vydrží až do dospelosti a stanú 
sa z nich naozajstní čitatelia.

Mgr. Miroslava Suchá
ZŠ, Gašpara Haina 37, Levoča

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 
SLUŽIEB MAJSTRA PAVLA
KUKUČÍNOVA 9, LEVOČA

škola remeselných zručností

v školskom roku 2022/2023 ponúka absolventom základnej školy:      
3-ročné učebné odbory:
 2964 H  cukrár
 2487 H  autoopravár mechanik
   –  možnosť štúdia v systém
  duálneho vzdelávania

2-ročné učebné odbory:  
 3178 F  výroba konfekcie
 2498 F  technické služby v autoservise
 3161 F  praktická žena 

Pre absolventov 3-ročných učebných odborov ponúkame
dvojročné študijné nadstavbové odbory:
 3757 L  dopravná prevádzka 
 2414 L 01 strojárstvo
 2982 L 02 potravinárska výroba
 6403 L  podnikanie v remeslách a službách

Informácie o možnosti štúdia, prehliadku priestorov školy 
je možné dohodnúť individuálne 

na tel. čísle 053/4513291-3, 0904 656956, 
príp. mailom: riaditel@souplevoca.sk, zastupca@souplevoca.sk

 Je neľahké defi novať radosť v ľudských tvárach, 
radosť v detských očiach, radosť v kruhu rodiny. 
Tú radosť vystihuje slovo VIANOCE. Vianočná 

radosť spája rodinu v jednom veľkom objatí.

Spoločenstvo Gymnázia sv. Františka
Assiského v Levoči 

praje všetkým žiakom, rodičom, učiteľom 
i nepedagogickým zamestnancom, priateľom 

a priaznivcom školy požehnané adventné obdo-
bie a nech sa okolo Vášho štedrovečerného stola 
vznášajú myšlienky pokoja a radosti, lebo Ježiš, 

očakávaný od vekov, prišiel v plnosti časov.

ŠKOLSTVO, PLATENÁ INZERCIA
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Spomienky 
    a poďakovania

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

28. nov. –  PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 
v roku „C” 
Adventné obdobie má dvojaký význam: 
je časom prípravy na slávnosť Narodenia 
Pána, v  ktorom sa pripomína prvý prí-
chod Božieho Syna medzi nás. Zároveň 
je to čas, v ktorom sa touto pripomien-
kou zameriava ľudská myseľ na očaká-
vanie druhého Kristovho príchodu na 
konci vekov.
V  dnešnú nedeľu je jesenná zbierka 
na potreby Spišskej katolíckej charity.
VEČERNÁ SV. OMŠA V SOBOTU 
27. NOVEMBRA O 19.00 HODINE 
Z PRVEJ ADVENTNEJ NEDELE. PO-
ČAS TEJTO SV. OMŠE BUDE POSVÄ-
TENIE ADVENTNÝCH VENCOV V BA-
ZILIKE SV. JAKUBA
30. nov. – SV. ONDREJA, APOŠTOLA, 
sviatok. 
3. dec. – PRVÝ PIATOK V MESIACI
Sv. spoveď pred prvým piatkom pred 
a počas ranných i  večerných sv. omší 
a okrem toho: 
vo štvrtok od 17.00 – predovšetkým bir-
movanci, v piatok od 17.00 hodiny.
Chorých a  starých z  príležitosti prvého 
piatku navštívime v piatok od 8.00 hodi-
ny dopoludnia.
4. dec. – FATIMSKÁ SOBOTA
V Bazilike sv. Jakuba fatimská sobota so 
začiatkom o 9.30 hodine. 
5. dec. – DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 
8. dec. – NEPOŠKVRNENÉ POČATIE 
PANNY MÁRIE – (streda)
Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba, apoštola 
o 6.00, 8.00, 17.00 a 18.00 hodine,
na Mariánskej hore o 14.30 hodine,
v  Závade o 17.00 a  v  Levočskej Doline 
o 18.00 hodine.          
ZIMNÉ KANTROVÉ DNI v piatok 10. 12. 
a sobotu 11. 12. 
Úmysel týchto dní za obnovu rodín.
10. dec. – PREBLAHOSLAVENEJ PAN-
NY MÁRIE LORETÁNSKEJ, spomienka.
12. dec. – TRETIA ADVENTNÁ NEDE-
ĽA (NEDEĽA GAUDETE)  
17. dec. – DRUHÁ ČASŤ ADVENTNÉ-
HO OBDOBIA – blízka príprava na 
sviatky Narodenia Pána
19. dec. – ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDE-
ĽA
Popoludní v Bazilike sv. Jakuba, apoštola 
hlavná vianočná sv. spoveď so začiat-

„Zostalo len ticho,
v očiach slzy
a krásne spomienky“

Miroslav Rovder
Dňa 9. novembra 2021 nás navždy a náhle opustil náš milovaný syn, brat, švagor a krstný otec 
Miroslav Rovder.

 Vyslovujeme úprimné poďakovanie Mons. Prof. Františkovi Dlugošovi za zádušnú svätú omšu, 
pohrebný obrad a vysoko dôstojnú rozlúčku.

Úprimné poďakovanie chceme vyjadriť záchranárom, pracovníkom pohrebnej služby a cinto-
rína v Levoči.

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym za slová útechy, prejavy sústrasti, ako aj 
za kvetinové dary.

Nikdy na Teba nezabudneme.

S láskou a úctou spomínajú rodičia, súrodenci, švagor a krstné deti.

„Ja som vzkriesenie a život.
Kto verí vo mňa, bude žiť,  aj keď umrie.“
Evanjelium podľa Jána 11,25

Helena Maľáková

19. 12. 2021 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá sestra a teta Helenka Maľáková.

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej, prosíme, tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú sestry Betka a Anička 
so svojimi rodinami.

„Ja som vzkriesenie a život.
Kto verí vo mňa, bude žiť,  aj keď umrie.“
Evanjelium podľa Jána 11,25

Helena Stanková

Dňa 17.10.2021 nás opustila naša milovaná mamka, babka, prababka Helena STANKOVÁ.

Ďakujeme za starostlivosť, profesionalitu a ľudský prístup Internému oddeleniu Nemocni-
ci AGEL v Levoči. 

Vyslovujeme úprimné poďakovanie Mons. Prof. Františkovi Dlugošovi za dôstojnú rozlúčku, 
zádušnú omšu a pohrebný obrad.

Zároveň ďakujeme všetkým priateľom a známym za prejavy sústrasti.

Smútiaca rodina.



František Kramarčík

Dňa 22. decembra 2021 uplynú 3 roky, čo nás navždy opustil môj milovaný manžel, náš ocko, 
dedko a svokor František Kramarčík.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Smútiaca rodina.

kom o 14.00 hodine. Spovedať budeme 
vo všetkých troch kostoloch v meste. 
V Bazilike sv. Jakuba od 14.00 do 20.00; 
v minoritskom kostole od 14.00 do 
18.00; v gymnaziálnom kostole od 
14.00 do 17.00 hodiny.  
24. dec. – ŠTEDRÝ DEŇ –  (piatok)
Ráno sv. omša v Bazilike sv. Jakuba 
o 6.00 hodine.
O 16.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba 
sv. omša na Vigíliu Narodenia Pána. – 
pre rodiny s deťmi a seniorov.
O 18.00 hodine zasadneme celá farnosť 
k štedrovečernému stolu ako jedna rodi-
na. Večeru začneme modlitbou a navzá-
jom sa v duchu spojme. 
Sv. omše v noci už zo slávnosti  Naro-
denia Pána: o 22.00 hodine v Bazilike sv. 
Jakuba, apoštola, v Závade a v Levočskej 
Doline.
POLNOČNÁ SV. OMŠA – 24.00 v Bazili-
ke sv. Jakuba, apoštola.
25. dec. – SLÁVNOSŤ NARODENIE 
PÁNA – (sobota)
Sv. omše: v Bazilike sv. Jakuba o 7.00, 
8.00, 9.00, 10.00, 14.30, 17.00 a 19.00 
hodine
v gymnaziálnom kostole o 9.00 hodi-
ne
v Závade o 8.00 a v Levočskej Doline 
o 9.30 hodine.  
Sviatok Narodenia Pána má svoju oktá-
vu, čo znamená, že dnes a nasledujúcich 
sedem dní sa slávi ako ten istý deň Naro-
denia Pána.  
26. dec. – PRVÁ NEDEĽA PO NARODE-
NÍ PÁNA – SVIATOK SVÄTEJ RODINY 
JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA
Sv. omše: v Bazilike sv. Jakuba o 7.00, 
8.00, 9.00, 10.00, 14.30, 17.00 a 19.00 
hodine
v gymnaziálnom kostole o 9.00 hodi-
ne
v Závade o 8.00 a v Levočskej Doline 
o 9.00 hodine.
27. dec. – SV. JÁNA, APOŠTOLA 
A EVANJELISTU, sviatok – (pondelok)
28. dec. – SV. NEVINIATOK, MUČENÍ-
KOV, sviatok – (utorok)
31. dec. – POSLEDNÝ DEŇ V  KALEN-
DÁRNOM ROKU – SILVESTER – (pia-
tok)
Večerná sv. omša o  18.00 hodine – ďa-
kovná na konci občianskeho roku 
s  chválospevom Teba Bože chválime 
a krátkou adoráciou pred Sviatosťou Ol-
tárnou, so sviatostným požehnaním.
Na Mariánskej hore sv. omša v Bazi-
like Navštívenia Panny Márie na roz-
hraní starého a nového roku o 24.00 
hodine už zo slávnosti Panny Márie 
Bohorodičky.

Zmena programu vyhradená a doplnená 
vo farských oznamoch.

„Odišiel si cestou, z ktorej sa nevracia,
ale milá spomienka na teba sa nestráca."

František Dravecký

Dňa 29.12.2021 si pripomenieme 1. výročie smrti milovaného otca, dedka, pradedka, brata, strý-
ka, švagra a priateľa Františka Draveckého. 

Nezabudli sme, len sme sa naučili žiť s tým, že už nie je medzi nami.

S láskou spomína syn Pavel, Zdenko a Milan s rodinami aj ostatní príbuzní.
Smútiaca rodina. 

„So slzami v očiach všetci tu stojíme,
  a v našich srdciach rany si hojíme.
  Opustila si všetkých, čo ťa radi mali,
  život je krehký, len spomienky ostali.“

Viktória Pekarčíková
9. november 2021 sa zapísal do našich sŕdc ako deň bolestnej rozlúčky s našou drahou krstnou 
mamou, tetou a príbuznou Viktóriou Pekarčíkovou. 

Ďakujeme duchovným otcom našej rímskokatolíckej farnosti za dôstojnú rozlúčku – pohrebnú 
svätú omšu a pohrebný obrad.

Ďakujeme obetavým susedkám, ktoré našej tete nezištne pomáhali a v osudnej chvíli jej po-
skytli prvú pomoc a privolali záchranné zložky.

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a  známym, ktorí si pamiatku našej zosnulej uctili 
účasťou na pohrebe a nám vyjadrili hlbokú sústrasť.

Ďakujeme cintorínskym službám a pohrebnej službe za profesionálnu a kvalitnú prácu pri za-
bezpečení pohrebu.

Smútiaca rodina. 

Poďakovanie neurologickému oddeleniu 
Nemocnice AGEL Levoča a.s.

18. októbra 2021 sa náš život otočil naruby. 

Naša, teraz už zosnulá, krstná mama, teta a príbuzná Viktória Pekarčíková v dôsledku náhleho 
a prudkého zhoršenia zdravotného stavu potrebovala neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Ďakujeme za profesionálny zásah záchranným zložkám – záchrannej zdravotnej službe a Ha-
sičskému a záchrannému zboru, ktoré našu príbuznú po neodkladnom ošetrení odovzdali do 
starostlivosti neurologického oddelenia Nemocnice AGEL Levoča a.s.

Ďakujeme kolektívu zamestnancov neurologického oddelenia pod vedením primára MUDr. 
Ladislava Gurčíka, PhD. a vedúcej sestry Mgr. Dany Jeseňákovej za erudovanú zdravotnú sta-
rostlivosť poskytovanú našej príbuznej počas hospitalizácie od 18. októbra 2021 do 27. októbra 
2021. Aj napriek ťažkému a nezvratnému stavu pacientky urobili maximum a viac, než bolo ich 
povinnosťou.

Ďakujeme ošetrujúcej lekárke neurologického oddelenia MUDr. Alexandre Vantrobovej za sta-
rostlivosť o našu tetu, obetavý a ľudský prístup.

S vďakou príbuzní.

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA, CIRKVI
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EVANJELICKÁ CIRKEV
AUGSBURSKÉHO VYZNANIA 

SLUŽBY BOŽIE NA MESIAC DECEM-
BER 2021

Milí Levočania!
Básnik Milan Rúfus raz v istej súvis losti 
povedal: "Človek nikdy vo svojich de-
jinách nezabudol určiť si čas, niekedy 
i priestor, pre vnútornú nevyhnutnosť 
za staviť sa a porozmýšľať o sebe a svo-
jom ži vote." 
Myslím si, že práve prebúdzajúci sa ad-
ventný čas môže byť tou priaznivou 
chvíľou, vhodným časom a vhodnou 
príle žitosťou, o akej hovorí náš veľký 
a  hlboký básnik. Lebo popri mnohých 
prívlastkoch, ktoré si advent v priebehu 
stáročí získal, má i jeden trvalý a navždy 
platný. Advent ako pozvanie ku plnšie-
mu životu. Advent ako pozvanie k hod-
notám, ktoré nie sú ohrani čené časom.
V adventnom období očakávame na prí-
chod vianočných sviatkov. V spoločnosti 
nazývaných aj ako najkrajších sviatkov 
roka. Tešíme sa na posedenie pri  šted-
rovečernom stole, keď  prichádzajú do-
mov aj tí, ktorí pracujú v zahraničí, sú na 
štúdiách, tešíme sa na vzájomné obda-
rovanie. 
Pre nás kresťanov je to aj čas spojený 
s  príchodom nášho Pána Ježiša Kris-
ta. Spomienka na čas, keď sa narodil 
v Betleheme, keď chodil po našej zemi, 
vyučoval, liečil, zachraňoval, konal divy 
a  zázraky. Zjavuje sa v podobe nevin-
ného a čistého dieťaťa z Betlehema, ale 
i mu ža z Nazareta, ktorý prináša so se-
bou program pokoja a zmierenia, ktorý 
v sebe zahŕňa hodnoty ako sú krotkosť 
a tichosť, pokora a skrom nosť, jedno-
duchosť a miernosť. Znižuje všetko, čo 
si ľudia cenia a povyšuje to dôležité, čo 
zne važujú. 
Veríme, že advent je aj obdobím Jeho 
druhého príchodu – druhého adventu, 
ktorý nám zasľúbil. O  Ježišovom prí-
chode napokon aj vyznávame v  apoš-
tolskom vierovyznaní, že príde opäť na 
našu zem, aby súdil živých a mŕtvych. 
Drahé sestry a bratia, aký bude toho-
ročný advent? V mnohom je to na nás. 
Na čo očakávame a na čo sa pripravuje-
me, to sa odrazí aj na skutočných hod-
notách prichádzajúcich sviatkov. Kiež by 
sme videli svoju vlastnú biedu, vlastnú 
hriešnosť. Kiež by sme videli nášho Pána, 
ktorý nás prichádza súdiť! No kiež by 
sme Ho videli aj ako svojho záchrancu, 
ktorý nás chce učiť novému, správnemu 
životu! 
I prichádzajúci advent je tu pre nás ako 
nová možnosť a príležitosť otvoriť svoj 
život, srdce a myseľ pre Toho, ktorý pri-
šiel vo svojom prvom advente.  Je to 

Petronela Procházková

Dňa 29.11. 2021 uplynie rok, čo nás navždy opustila moja milovaná 
manželka, mamka, babka, sestra, svokra, teta a príbuzná.

Venujte jej s nami tichú spomienku a modlitbu.

S láskou a úctou spomínajú  manžel Vladimír, deti a ostatná smútiaca rodina.

Štefan Comba

Dňa 12. decembra 2021 uplynie 27 rokov, čo nás navždy opustil milovaný manžel, otec a starý 
otec Štefan Comba.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

S úctou a láskou spomína manželka, deti,
zaťovia, nevesta, vnúčatá a ostatná rodina.

„Nebolo mi doprate s Vami ďalej byť,
nebolo lieku, aby som mohla žiť,
Neplačte a nechajte ma kľudne spať,
aj bez sĺz sa dá spomínať."

Darina Albertová

Rodina Čurillová  vyslovuje úprimné poďakovanie mons. Františkovi Dlugošovi, PhD. za du-
chovnú starostlivosť, pohrebný obrad a vysoko dôstojnú rozlúčku a pánovi dekanovi ICLIC Pet-
rovi Majcherovi za zádušnú omšu pri rozlúčke s našou sestrou, tetou Darinou Albertovou, ktorá 
nás opustila dňa 20.10.2021.

Smútiaca rodina.

„Kto žije v srdci nikdy nezomiera"

Mária Ambrozyová rod. Dindová

Vyslovujeme úprimné poďakovanie Mons. Františkovi Dlugošovi za dôstojnú rozlúčku a poh-
rebný obrad. 

Ďakujeme všetkým za účasť na rozlúčke, za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 

Smútiaca rodina.

„Neplačte, že som odišiel,
len pokoj mi prajte
a v srdci večnú spomienku
si na mňa zachovajte."

Rudolf Serváčik
Dňa 08.12.2021 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustil môj milovaný manžel. 

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína manželka Márie a smútiaca rodina.
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Emília Pisoňová

Dňa 1. decembra 2020 uplynulo 7 rokov, čo nás navždy opustila moja milovaná manželka, naša 
mamka, babka Emília Pisoňová.

Tí ktorí, ste ju poznali, venujte jej spolu s nami modlitbu a tichú spomienku.

S láskou a úctou v srdci spomína manžel Karol,
deti Karol, Marcel  a Andrea s rodinami.

„Nikdy nestratíš niekoho, koho nosíš vo svojom srdci, možno stratíš 
jeho prítomnosť, jeho hlas, jeho vôňu....Ale to, čo si sa od neho nau-
čil, to, čo ti po sebe zanechal, to nestratíš nikdy..."

Katarína Kaščáková, rod. Lisoňová
Dňa 10.11.2021 nás navždy v tichosti opustila naša milovaná mamka, babka, prababka, svokra, 
svatka, krstná mama, teta, švagrina, príbuzná, priateľka, kamarátka a suseda Katarína Kaščá-
ková, rod. Lisoňová /nar.1.1.1930/.
 

Vyslovujeme úprimne poďakovanie všetkým za účasť na poslednej rozlúčke, za prejavy sústrasti 
a podporu v našom hlbokom žiali.
 

Úprimné poďakovanie vyjadrujeme duchovnému otcovi Mgr. Jozefovi Mačejovskému, za dôs-
tojnú rozlúčku a pohrebné obrady.
 

Taktiež veľké poďakovanie patrí duchovnému otcovi Mgr. Rastislavovi Višňovskému za jeho 
pravidelné návštevy našej zosnulej, za modlitby, pomazania chorým, povzbudzovania  a posil-
ňovania na tele a na duchu.

Naše úprimné poďakovanie patrí aj Pani Mgr. Vierke Jankovčínovej z MÚ Levoča za dojímavý 
a profesionálny rozlúčkový prejav.

Veľké poďakovanie patrí aj pani sestričke PhDr. Andrei Krakovej z ADOS-u v Sp. N. Vsi za ošet-
rovateľskú starostlivosť a ľudský prístup. 

A taktiež veľké poďakovanie patrí aj  vedúcej sestre Tímei, sestre Zuzane Dobrovičovej a ses-
tričke Betke Dobrovičovej, všetkým z ADOS-u v Levoči za ošetrovateľskú starostlivosť a ľudský 
prístup.

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej, prosíme, tichú modlitbu.

Smútiaca rodina.

Bohoslužobný program na mesiac december
a počas Vianočných sviatkov roku 2021.

 – Sväté liturgie v týždni: 
pondelok, streda, štvrtok, piatok 16:30
utorok, sobota   07:30

 – Sväté liturgie v nedeľu:  9:30 a 10:30

V prvopiatkovom týždni sa spovedá vždy pred svätou liturgiou.
Spoveď chorých je prvý piatok v mesiaci od 08:00 hod.

Sviatky v mesiaci:
06.12. – pondelok – Sv. Mikuláš, divotvorca
08.12. – streda –  Počatie Presvätej Bohorodičky sv. Annou
25.12. – sobota – Narodenie nášho Spasiteľa, Ježiša Krista
26.12. – nedeľa – Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke
27.12. – pondelok – sv. Štefan, prvomučeník 

Bohoslužobný program počas sviatkov
Narodenia nášho Spasiteľa Ježiša Krista
24.12.  – piatok – Predvečer Narodenia Ježiša Krista (zdržan-
livosť od mäsa)

07:30 – Kráľovské hodinky, sv. liturgia
22:00 – Povečerie Narodenia Ježiša Krista

25.12. – sobota – Narodenie Ježiša Krista 
09:30 – sv. liturgia po cirkevnoslovansky, (po sv. litur-
gii myrovanie)
10:30 – sv. liturgia

26.12. – nedeľa – Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke
09:30 – sv. liturgia
10:30 – sv. liturgia

Dňa 31.12.2021 o 14:00 pozývame na modlitbu Ďakovného 
Akatistu za uplynulý rok 2021.

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

Akékoľvek zmeny času slúženia liturgických slávení, podľa aktu-
álnej situácie budú oznámené pri nedeľných oznamoch, na FB 
a web stránke farnosti.

Gréckokatolícky farský úrad, Potočná 6, 054 01  Levoča
tel.: 053 – 451 34 36; 0907 – 938 099; grkatle.sk; 
facebook.com/grkatlevoca

možnosť prijať Ho slobodne ako Pána, 
Záchrancu, Spasiteľa a  autoritu môjho 
života. 
V  druhom advente totiž každé koleno 
bude musieť pred Ním pokľaknúť a kaž-
dý jazyk vyznať, že On je Pán. Lenže to 
už môže byť naozaj neskoro. Využime 
preto vzácny čas adventný na svoju dob-
rú a  zodpovednú prípravu na osobné 
stretnutie s Pánom pokory, lásky, dobro-
ty, skromnosti!

AK PÁN BOH DÁ SLUŽBY BOŽIE 
V KOSTOLE NA NÁMESTÍ 

5. 12. 2021
2. adventná nedeľa – o 9.00 hod  

12.12.2021
3. adventná nedeľa – o 9.00 hod  

19.12.2021
4. adventná nedeľa – o 9.00 hod  
24.12.2021
Štedrý večer – o 17.00 hod

25.12.2021
1. sviatok vianočný – Narodenie Kris-
ta Pána – o 9.00 hod 

26.12.2021
2. sviatok vianočný – Sviatok Štefana 
mučeníka – o 9.00 hod 

31.12.2021
Silvester, Závierka občianskeho roka 
– o 17.00 hod

Všetky služby Božie sa budú konať 
v práve aktuálnom režime podľa na-
riadení RÚVZ.  

Záujem o  pastorálnu návštevu alebo 
prislúženie Večere Pánovej v domác-
nostiach môžete nahlásiť na tel. čísle 
cirkevného zboru: 0917 771 758 ale-
bo 0918 828 199 farárka Zuzana Dur-
cová, prípadne e-mailom na faralevo-
ca@gmail.com
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SLOVÍČKO OD MINORITOV
Majestátnosť Božieho života v nás

Drahí Levočania,

pred nami je ďalší „pandemický“ ad-
vent a Vianoce. Ako prežívať radostné 
očakávanie a slávenie príchodu Božie-
ho Slova, ktoré sa telom stalo, keď pro-
tipandemické opatrenia sa sprísňujú, 
situácia v  nemocniciach je veľmi zlá, 
veľa ľudí je chorých, veľa umiera? 

Práve udalosti z Betlehema spred 2000 
rokov nám môžu veľmi pomôcť. Bet-le-
hem sa prekladá ako dom-chleba. 
Tento názov má vychádzať z  toho, že 
Betlehem bol poslednou dedinou pred 
Judskou púšťou. Tam si ľudia zvyčajne 
kupovali chlieb, aby zvládli ťažkú cestu. 
Ježiš, Boží Syn, ktorý sa stal človekom, 
prišiel na svet práve tu a  bol uložený 
v  jasliach – v kŕmidle pre zvieratá. Tak 
nám naznačil, že on je pravý pokrm 
(porov. Jn 6, 48-58), aby sme zvládli 
našu životnú cestu. To sa denne sprí-
tomňuje na oltároch sveta, keď Boží 
Syn zostupuje na Zem v  podobe pše-
ničného chleba. Ježiš nám dáva seba, 
aby sme vytrvali, aby sme sa nezasekli. 
Keď sme obmedzovaní (protipande-
mickými opatreniami, chorobou), keď 
nám niekto blízky zomrie, neraz si 
spomíname, aké to bolo kedysi pekné. 
Ľahko môžeme skĺznuť do žalostenia, 

do depresie, čo nám situáciu ešte viac 
sťaží. Naopak Božie Dieťa v betlehem-
skej maštali nás povzbudzuje, aby sme 
sa nebáli ťažkostí. Najmä vtedy, keď 
veci nejdú podľa našich predstáv, sa 
každý z  nás môže a  má sa stať Božím 
dieťaťom, ktoré je celkom odovzdané 
do rúk Otca. Podobne ako Panna Má-
ria a sv. Jozef sa divili tomu, čo pastie-
ri hovorili o ich Synovi (Lk 2, 16-19), aj 
my, ak sa necháme viesť Božím Slovom, 
zažijeme, že iní budú chváliť náš život 
a uvidia aj to Božie, čo my hneď nezba-
dáme. Dôležité je vytrvať a mať dosta-
tok „pokrmu“. 

Levoča je mestom na slávnej sväto-
jakubskej ceste. Aj to by nás mohlo 
povzbudiť k  vytrvalosti. 19. novembra 
bol na Hrebienku otvorený Tatranský 
ľadový dom vyobrazujúci práve kated-
rálu zo Santiago de Compostela – cieľ 
svätojakubskej cesty. Drahí moji, ak vy-
trváme na našej ceste, možno sa bude-
me musieť zrieknuť mnohých vecí ba 
aj osôb, objavíme však, že náš život je 
skutočne podobný tomu životu, ktorý 
sa narodil v Betleheme. Má svoju krásu, 
priam majestátnosť podobne ako tat-
ranská príroda.

Brat Martin Mária Kolár, OFMConv.

V DECEMBRI PRIPRAVUJEME:

29. 11. – 7. 12. – Novéna k Nepo-
škvrnenej Panne Márii. Počas svä-
tých omší o 15:50, v  sobotu o 7:50, 
v  nedeľu o  16:00 sa budeme veno-
vať slovám Panny Márie zachyteným 
vo Svätom písme.
1. – 17. 12.  –  Rorátne sväté omše. 
Ranné sväté omše (okrem nedieľ) 
budeme sláviť ku cti Panny Márie. 
3.12. – Moderovaná adorácia s gi-
tarou – po sv. omši o 15:50.
8. 12. – Slávnosť Nepoškvrnené-
ho počatia Panny Márie – hlavným 
celebrantom  sv. omše o 15.50 bude 
otec biskup Andrej Imrich.
24. 12. – „Polnočná svätá omša“ –  
o 20:00 a 22:00. 
25. 12. – Vianočný koncert:  Marek 
Gernát, Anna Servická, Peter Stašák 
o 19:00.
27. 12. – Nedeľa Svätej rodiny – 
obnova manželských sľubov počas 
svätých omší.
31. 12. – Svätá omša na konci Sta-
rého roka s ďakovnou pobožnosťou 
o 15:50.

Nech sa Vám na Vianoce splnia Vaše sny,
aby Vás čakali už len krásne a šťastné dni.

Želáme Vám veľa síl a zdravia do nového roku,
aby Vás šťastie sprevádzalo na každom kroku.

       Redakcia magazínu  
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Bc. Beáta Kohiarová, RSc.
 Váš človek v realitných službách

Tel. č.: 0918 125 835 
www.beatakohiarova.sk

www.facebook.com/RKLEVOCA

Blíži sa koniec roka, čas bilancovania, tak si poďme 
v krátkosti zhrnúť, aký bol v realitnej sfére, hlavne  
v našom regióne. Neviem ako vám, ale mne tento rok uplynul 
veľmi rýchlo. Asi preto, že som mala plné ruky práce.

Situáciu na realitnom trhu ovplyvnili predovšetkým “covid”  
opatrenia na začiatku roka, kedy si ľudia z väčších miest  
a bytov hľadali rekreačné bývanie (chalupy a chaty v prírode, 
záhradky). Niektorí si chceli splniť túžbu bývať v dome a stavať na 
vlastnom pozemku. Banky počas celého roka znižovali mierne 
úrokové sadzby na úveroch a to motivovalo ďalších kupujúcich  
k nákupu “investičných” ne hnuteľností (malometrážnych bytov  
a bytov v novostavbách). Rozsiahly záujem kupujúcich spôsobil  
nedostatok všetkých týchto nehnuteľností na trhu a zvýšenie ich cien. 
Čo sa týka nájmov nebytových priestorov - ich ceny príliš nestúpali,  
z niektorých nájomcovia dokonca odišli z dôvodu nepriaznivej situácie  
v oblasti podnikania. Ceny nájmov bytov a domov osta li na úrovni 
cien z minulého roka a prevažoval viac dopyt ako ponuka. Kto bol  
v tomto roku spokojný najviac? Boli to hlavne predávajúci bytov,  
domov (aj rekreačných) a stavebných pozemkov. Viacerí z mojich 
klientov si finančne prilepšili aj vďaka aukci ám, ktoré sme museli uro-
biť vzhľadom na väčší počet kupujúcich, ktorí nielenže boli ochotní 
zaplatiť ponúkanú cenu, ale dokonca i viac.

Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí prostredníctvom mojich služieb 
predali, kúpili či prenajali nehnuteľnosť. Vážim si vašu prejavenú 
dôveru, seriózny a otvorený prí stup, trpezli  vosť a ľudskosť. Som rada, 
že som vám mohla pomôcť a byť pre vás prínosom. Budem tu pre vás  
i naďalej a samozrejme som tu aj pre ostatných, ktorí iba uvažujú  
o zámere predať, či prenajať svoju nehnuteľnosť.

Vám všetkým prajem z úprimného srdca spokojne prežité 
dni do konca tohto roka, krásne Via noce, pohodu v rodinnom 
kruhu aj v práci, nech máte veselý Silvester a šťastne vkročíte 
do nového roka 2022.



Zdravie je prvoradé. S príchodom tretej vlny na nás opäť doľahli obavy nielen 
o to svoje, ale aj o zdravie svojich blízkych. Tu už nestačí byť iba zodpovedný. Týmto rýchlo 

šíriacim sa variantom COVID-19 hrozí nákaza takmer všade. Najvýznamnejšou formou preventívneho 
opatrenia verejného zdravotníctva, ochrany seba i svojich blízkych je očkovanie. Už roky chráni nás všetkých pred 

infekčnými chorobami. Aj v súčasnosti je najúčinnejším riešením ako sa čo najskôr vrátiť k bežnému životu, hoci už možno 
nebude rovnaký, ako pred pandémiou ochorenia COVID-19. Kolektívna imunita nás má spájať, nie rozdeľovať. 

S blížiacimi sa sviatkami prichádza aj túžba konečne ich môcť prežiť ako pred pandémiou, v kruhu rodiny, stretnúť sa s priateľmi 
bez akýchkoľvek obmedzení. Pridajte sa medzi ľudí, ktorí sa chcú dať zaočkovať a vráťme sa spoločne k normálnemu životu.

Nemocnica AGEL Levoča a.s. víta každý záujem o očkovanie bez registrácie nielen u uchádzačov o tretiu podpornú dávku vak-
cíny P� zer/BioNTech proti vírusu COVID-19, ale aj doteraz neočkovaných osôb. V snahe pomôcť obyvateľom regiónu k zvýše-
niu ich prevencie a ochrany ich zdravia voči nákaze levočská nemocnica sprístupní vakcinačné centrum počas celého týždňa. 
Záujemcovia o  očkovanie sa tak budú môcť zaočkovať bez registrácie v  určenom harmonograme, ktorý sa bude priebežne 
aktualizovať na webovej stránke a Facebooku Nemocnice AGEL Levoča a.s. a Mesta Levoča.

Veríme, že týmto krokom sa podarí nielen urýchliť a zvýšiť zaočkovanosť v okrese Levoča, ale v prípade nakazenia sa vírusom 
COVID-19 pomôže predísť ťažkým priebehom ochorenia, čím zároveň sekundárne odľahčí vyťaženosť zdravotníctva. 

Ľubomíra Čujová,
Mesto Levoča

Zdravie je 
v našich rukách

www.levoca.sk


