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Milí spoluobčania, 

dovoľte mi poďakovať vám za účasť v prvých 
spojených komunálnych a regionálnych voľ-
bách a rovnako i za prejavenú dôveru, ktorú 
ste mi dali. Byť opätovným primátorom mesta 
je pre mňa veľká česť, vyznamenanie a ešte 
väčšia zodpovednosť. Opakovanú dôveru 
si nesmierne vážim a urobím všetko preto, 
aby sa mi podarilo naplniť vaše očakávania. 
Viem, že ma čaká veľa práce a že to mnoho-
krát nebude ľahké. Verím však, že novozvolení 
poslanci mi budú oporou a spolu vytvoríme 
v meste pokojnú atmosféru a budeme konať 
vždy v jeho záujme a v prospech všetkých 
našich obyvateľov. Novozvoleným poslan-
kyniam a poslancom blahoželám k zvoleniu 
a želám nám úspešné štyri roky, veľa trpez-
livosti a vždy múdre rozhodnutia. V mojom 
volebnom programe som predstavil priority, 
ktoré chcem realizovať vo volebnom období 
2022 - 2026. Veľmi by som si želal, aby sa tie-
to priority stali našimi spoločnými prioritami 
s poslaneckým zborom a ich realizácia naším 
spoločným dielom. 

Do komunálnych volieb som predstúpil s vo-
lebným programom, ktorý si získal význam-
nú podporu občanov. Dobrý program je síce 
priaznivý začiatok, ale je to len prvá medzi-
stanica na ceste k vytýčenému cieľu. K jeho 
naplneniu budem potrebovať spoluprácu, po-
moc a porozumenie poslancov mestského za-
stupiteľstva. Chcem vyjadriť presvedčenie, že 
od prvých chvíľ a počas nasledujúcich štyroch 
rokov spoločne vynaložíme všetky sily, svoj 
um, skúsenosti a vedomosti k tomu, aby sme 
zveľadili naše mesto.

Teší ma, že z celkovo devätnásť poslancov sú 
šestnásti z predchádzajúceho volebného ob-
dobia. To svedčí o tom, že ľudia ocenili ich prá-
cu v predchádzajúcom období a čakajú, že ich 
dôveru nesklamú ani teraz. Celé volebné ob-
dobie sa budem snažiť využiť jedinečnú príle-
žitosť pri implementácii už schválených pro-
jektov, pri čerpaní nenávratných � nančných 
príspevkov z fondov Európskej únie a Plánu 
obnovy. Som si plne vedomý, že najzložitejšie 
roky budú práve tie najbližšie: 2023 a 2024. 
Kríza, ktorá je celosvetovou, či už pre vojno-

vý kon� ikt na východ od našich hraníc, alebo 
následky pandémie, sa odrazia aj na hospodá-
rení každej samosprávy na Slovensku, tú našu 
nevynímajúc. Samosprávam v tomto období 
nepomáha ani postoj samotnej Vlády SR, kto-
rá prostredníctvom zákonov presúva na mestá 
a obce povinnosti bez � nančného krytia. Pre-
to si dovolím požiadať aj vás, vážení občania 
mesta, o zhovievavosť pri riešení požiadaviek. 
Je vysoký predpoklad, že roky 2025 a ďalšie 
budú pre samosprávu oveľa intenzívnejšie 
v ich rozvoji.

Vynaložím všetko svoje úsilie na realizáciu 
predstavených priorít. Top úlohou tohto vo-
lebného obdobia bude obsadiť priestor prie-
myselného parku reálnym zamestnávateľom, 
ktorý dá ľuďom z Levoče a okolia prácu. Sa-
mozrejme výstavba bytov, rodinných domov, 
riešenie parkovacej politiky predovšetkým na 
sídlisku Západ, kruhovej križovatky pred Ko-
šickou bránou, zriadenie domova sociálnych 
služieb a samozrejme výstavby nových špor-
tovísk a detských ihrísk. 

Budem naďalej prehlbovať spoluprácu so zá-
ujmovými združeniami, podnikateľskými sub-
jektami, cirkevným spoločenstvom, mladou 
generáciou a s aktívnymi občanmi. Budem 
presadzovať prehľadné a efektívne hospodá-
renie mesta a vyviniem všetko úsilie na vytvo-
renie efektívneho tímu zamestnancov Mesta 
Levoča slúžiaceho potrebám občanov. 

Prejavili ste mi dôveru, aby som ja a poslanci 
MZ ďalšie štyri roky pomyselne stáli na čele 
mesta a rozhodovali o jeho ďalšom smerova-
ní. Voľby skončili, výsledky sú jasné, a práca 
pre vás nás očakáva. Poďme spoločne reali-
zovať naše i vaše predstavy o fungovaní náš-
ho mesta, aby práve ono bolo tým najlepším 
miestom pre život nás všetkých.

Milí Levočania,

na záver mi dovoľte popriať vám príjemné 
prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastia, zdra-
via a úspechov v novom roku 2023.

Miroslav Vilkovský,
primátor mesta Levoča
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V úvode v prvom rade gratulujem! 
Tešíme sa, že prednostom je Levočan! 
Zhrniete nám prosím okolnosti, ktoré 
Vás priviedli k tomu, aby ste sa o túto 
pozíciu uchádzali?
Priznávam, že vnútorne som bol na-
stavený k zmene už istý čas. V čase 
biologickej krízy som prijal nomináciu 
na ocenenie Učiteľ Slovenska, a tým sa 
spustil proces mojej vnútornej preme-
ny. Mediálne stretnutia, online podu-
jatia mi ponúkali nové stretnutia s in-
špiratívnymi ľuďmi, skúsenosti, ako aj 
nové výzvy a hlavne skúsenosti. Začiat-
kom apríla tohto roka ma zainteresova-
ní oslovili s požiadavkou, či náhodou 
nepoznám vo svojom okolí niekoho, 
kto by bol ochotný viesť Okresný úrad. 
Vôbec som nad sebou nepremýšľal a už 
vôbec som netušil, že je to prvý signál 
aj ku mne. Prešlo isté obdobie a kon-
com augusta som prijal hovor, v kto-
rom mi ponúkli pozíciu prednostu OÚ 
v Levoči. Nasledovalo niekoľko stretnutí 
a čas môjho rozhodovania. Vstúpil som 
do nového školského roka, absolvoval 
pekné dva týždne so žiakmi v Pieni-
nách. Nebolo to jednoduché, pretože 
profesia pedagóga na skvelej škole, 
kde som pôsobil takmer viac ako štvrť-
storočie, na ktorú mám nezabudnuteľ-
né zážitky, mi sťažovali moje de� nitív-
ne rozhodnutie. Nakoniec som to prijal.

Prednostovskú stoličku ste získali 
v čase posunutých udalostí na Zocho-
vej ulici v Bratislave. Boli ste tam aj 
osobne...
Áno. V pondelok 03.10.2022 som ces-
toval vlakom do Bratislavy na MV SR  
kvôli pohovoru. Dozvedel som sa o tej 
strašnej tragédii. Vôbec som netušil, že 
medzi obeťami bola aj moja študentka 
Broňa, s ktorou som mal výnimočný 
vzťah. Inšpiroval som ju k štúdiu na 
FTVŠ UK. Boli sme v kontakte a ja som 
sa vždy tešil jej úspechom. V ten deň 
som ju chcel navštíviť a prekvapiť, ale 
žiaľ... 

Ako vnímate svojich predchodcov 
v úrade?
Osobne poznám pána Ivana Dunčka, 
ktorý mi v prvých dňoch na úrade bol 
veľmi nápomocný. Môjho predchodcu 
pána Smoradu, ktorý odišiel z funkcie 
prednostu na vlastnú žiadosť zo zdra-
votných dôvodov som videl prvýkrát 
v deň môjho nástupu. Oceňujem ich 
prácu, ich úsilie. Pre rozvoj okresu uro-
bili maximum, za čo im patrí môj obdiv. 
Ja sa  sústredím  na prítomnosť a hľa-
dím do budúcnosti.

Váš pohľad na voľby 2022.
Voľby 2022 sú vyjadrením vôle obča-
nov. Osobne som neočakával tak silnú 
podporu rodákov, za čo im ďakujem. 
Výsledok ma prekvapil, ale zároveň 
to cítim, ako prejav silnej dôvery. Ne-
smiem ich sklamať. Teším sa, že projek-
ty, vízie, ktoré sú naštartované sa budú 
realizovať v prospech mesta, ako aj ob-
čanov.

Aké máte plány pre Levoču a levočský 
okres?
Ako rodák, Levočan, vnímam okres, ako 
aj samotné mesto, ako živú bunku, kto-
rá potrebuje pre svoju existenciu veľmi 
veľa starostlivosti.  Rád by som využil 
svoj potenciál predovšetkým pri rekon-
štrukcii Župného domu – zadná časť 
a prinavrátil v spolupráci s vedením 
mesta a zainteresovanými, úradníc-
ky komplex tomuto sídlu pod jednou 
strechou pre všetkých  občanov. Záro-
veň už desať rokov apelujem na nutnú 
potrebu výstavby plaveckého areálu 
pre naše deti, mládež a našich občanov 
celého okresu. V súlade so zákonom 
č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej 
rozvinutých okresov je skutočnosť, že 
okres vykazuje vyššiu mieru nezamest-
nanosti. Cieľom akčného plánu je pod-
poriť rast zamestnanosti a vytváranie 
pracovných miest pre našich občanov. 
Uvediem niekoľko prioritných oblastí, 
ktoré vnímam, ako veľmi dôležité:
1. Rozvoj regionálnej ekonomiky 

a inovácií (cestovný ruch, rozvoj 
malých podnikov a ich postupná 
diverzi� kácia činností,  poľnohos-
podárstvo).

2. Rozvoj ľudských zdrojov (podpora 
vzdelávania, zlepšenie podmienok 
bývania, podpora služieb zames-
tnanosti).

3. Zlepšenie podmienok pre život 
(sociálne služby, ochrana životné-
ho prostredia, podpora prevencie 
kriminality, infraštruktúra obcí). 

4. Rozvoj športovísk...

Plánujete vnútorné zmeny na úrade?
Nie

Sú možnosti o ktorých Levočania ne-
vedia, že ich môžu čerpať cez Okresný 
úrad? Kde nájdu najviac informácií?
Najlepšie osobne priamo na úrade, kde 
každému občanovi, starostovi obce, 
primátorom miest, sme povinní byť 
nápomocní. Všetci sú vítaní. Vedúci 

Rozhovor s novým prednostom
okresného úradu v Levoči

S Levočanom, ľuďom dobre známym pedagógom, či poslancom mestského 
zastupiteľstva, Mgr. Ladislavom Ogurčákom sme sa rozprávali, ako prišlo 

na Okresnom úrade v Levoči k významnej zmene.



odborov, zamestnanci oddelení, sú od-
borne pripravení poskytnúť akékoľvek 
potrebné informácie a služby  v oblasti 
živnostenského podnikania, životného 
prostredia, v oblasti pozemkov a lesov, 
katastra, dopravy a pozemnej komu-
nikácie, v oblasti evidencie vozidiel, 
v oblasti krízového riadenia  pre obce 
a mestá...

Ďakujeme Vám za rozhovor a v novej 
práci Vám prajeme veľa úspechov!

Lucia Babejová
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O Z N A M 
Mesto Levoča oznamuje občanom a verejnosti, že v mesiaci november sa začal realizovať projekt 
s názvom: Dom meštiansky na Kláštorskej ulici č. 20 v Levoči, ÚZPF č.2750/1 – projektová dokumen-
tácia. Projekt je � nancovaný z dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Minister-
stva kultúry Slovenskej republiky na rok 2022 na obnovu, ochranu a rozvoja kultúrneho dedičstva 
v oblasti pamiatkového fondu vo výške 9 000 eur. Mesto Levoča sa podieľa na spolu� nancovaní 
projektu vo výške 3 490 eur. Predmetom projektu je zhotovenie projektovej dokumentácie pre sta-
vebné povolenie a realizáciu stavby obnovy  strechy (oprava krovu, výmena strešnej krytiny, klam-
piarskych prvkov, doplnenie zachytávačov snehu) Domu meštianskeho na Kláštorskej ulici č. 20 
v Levoči.  

„Realizované s � nančnou podporou
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

O Z N A M 
Mesto Levoča oznamuje občanom a verejnosti, že v súlade s oznámením k ohláseniu stavebných 
úprav a udržiavacích prác č. SOÚ 650/2022, zo dňa 14.07.2022 vydaným Obcou Kurimany – staveb-
ným úradom, zahájilo v mesiaci november 2022, prostredníctvom zhotoviteľa diela Petra Matalíka, 
Potočná 23, Levoča realizáciu projektu s názvom: „Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 51 
v Levoči, ÚZPF 2940/1“ – obnova a výmena stolárskych výrobkov uličnej fasády. Tento projekt je 
� nancovaný z dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtovej ka-
pitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva 
v oblasti pamiatkového fondu na rok 2022 vo výške 8 000,00 eur. Mesto Levoča sa bude podieľať 
na spolu� nancovaní projektu vo výške 6 890,49 eur. Predpokladaný termín ukončenia projektu je 
december 2022.  

„Realizované s � nančnou podporou
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

O Z N A M 
Mesto Levoča oznamuje občanom a širokej verejnosti, že v súlade 
s rozhodnutím KPÚ Prešov č. KPUPO – 2021/18285-2/72729/Lk, vy-
konáva v mesiacoch november a december 2022, prostredníctvom 
zhotoviteľa Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Kamenica, architektonicko 
– historický výskum v rámci projektu s názvom: „Obnova NKP-mest-
ské opevnenie a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta Levoča – ar-
chitektonicko – historický výskum I. etapa“. Architektonicko-historic-
ký výskum kultúrnej pamiatky je � nancovaný z dotácie zo štátneho 
rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky na rok 2022 na obnovu, ochranu a rozvoj kultúrneho dedič-
stva v oblasti pamiatkového fondu vo výške 4 000 eur. Mesto Levoča 
sa podieľa na spolu� nancovaní projektu vo výške 1 700 eur.

Miroslav Jablonovský,
Mesto Levoča

O Z N A M 
Mesto Levoča oznamuje občanom a širokej verejnosti, že v súlade 
s rozhodnutím č. SOÚ 2022/0045-409/411/478,vydaným Obcou Ku-
rimany – stavebným úradom, realizovalo v mesiaci november 2022, 
prostredníctvom dodávateľa stavby Sociálny podnik mesta Levoča, 
s.r.o., r.s.p., stavebné práce na projekte s názvom: „NKP mestské opev-
nenie – oprava hradbového múru na juhozápadnej a západnej strane 
mestského opevnenia SO 01 Úsek I-IV, ÚZPF č. 2741/9“. Stavebné práce 
na oprave kultúrnej pamiatky boli � nancované z dotácie zo štátneho 
rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky na rok 2022 na obnovu, ochranu a rozvoj kultúrneho dedič-
stva v oblasti pamiatkového fondu vo výške 12 000 eur. Mesto Levoča 
sa podieľalo na spolu� nancovaní projektu vo výške 10 330 eur.

Miroslav Jablonovský,
Mesto Levoča

O Z N A M 
Mesto Levoča oznamuje občanom a širokej 
verejnosti, že v súlade s rozhodnutím č. SOÚ 
2021/00074-610/628/673, vydaným Obcou 
Kurimany –  stavebným úradom,  za obdobie 
apríl až október 2022, realizovalo  prostred-
níctvom dodávateľa  stavby Sociálny podnik 
mesta Levoča, s.r.o., r.s.p., projekt s názvom: 
„Odstránenie havarijného stavu ohradového 
múru v hradobnej priekope na severozápad-
nej strane mestského opevnenia v Levoči“. 
Tento projekt je � nancovaný z  Ministerstva 
� nancií SR.

 Miroslav Jablonovský,
Mesto Levoča
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Úrady práce začnú vyplácať 2. balík 
infl ačnej pomoci

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny začnú tento mesiac vyplácať vybraným skupinám obyvateľov 
2. balík infl ačnej pomoci. Cieľom je zmierniť následky narastajúcich cien energií a vysokej infl ácie 

a pomôcť najzraniteľnejším zvládať zvýšené výdavky na bývanie, energie, či stravu. Druhý infl ačný balík 
jednorazovej pomoci predstavuje podporu vo výške približne 15,6 milióna eur.

In� ačná pomoc bude vyplácaná na zá-
klade nariadenia vlády SR č. 349/2022 
Z. z., ktoré nadobudlo účinnosť 
28.10.2022 a nariadenia 353/2022 Z. z., 
ktoré začalo platiť o deň neskôr. Časť 
prostriedkov vyplatia úrady automatic-
ky, zvyšok na základe žiadostí. Jedno-
razový príspevok 100 eur je určený pre 
skupiny ľudí, ktoré neboli zahrnuté do 
predchádzajúcej in� ačnej pomoci.

„Desiatkam tisícom ľudí vyplatíme po-
moc automaticky. Ako prvých by som 
spomenul 23 650 nezaopatrených detí, 
ktoré sa narodili od 1. júna do 31. ok-
tóbra. Štát v tomto prípade jednorazo-
vo vyplatí zvýšený prídavok na dieťa. 
Ďalej je tu viac ako 29-tisíc ľudí s nízkym 
príjmom a ťažkým zdravotným postih-
nutím. Už sme vyplatili pomoc ľuďom 
poberajúcim opatrovateľský príspevok, 
či príspevok na asistenciu. Teraz ju vy-
platíme aj tým, ktorí sú ŤZP a majú iné 
príspevky, alebo nemajú nikoho, kto by 
poberal opatrovateľský príspevok alebo 
príspevok na asistenciu. Treťou skupi-
nou sú siroty, ktoré nepoberajú sirotský 
dôchodok. Je ich 1 330. Ďalšou zrani-
teľnou skupinou je 14 283 domácností 
v hmotnej núdzi, ktoré nedostali príspe-
vok z prvého balíka in� ačnej pomoci,“ 
vysvetľuje minister práce, sociálnych 
vecí a rodiny Milan Krajniak. 

Ďalší občania, ktorí majú na in� ačnú 
pomoc nárok, budú o ňu musieť po-
žiadať. Úrad poskytne dotáciu na zá-
klade žiadosti podanej najneskôr do 
31.12.2022. Ústredie práce klientom 
odporúča, aby podanie žiadosti nene-
chávali na poslednú chvíľu. Žiadosť je 
možné podávať osobne alebo poštou 
na príslušný úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny podľa trvalého či pre-
chodného pobytu žiadateľa. Požiadať 
o in� ačnú pomoc sa dá aj elektronic-
ky, prostredníctvom e-mailu. Zoznam 
e-mailových kontaktov na úrady prá-
ce nájdete na tomto odkaze. Žiadostí 

v elektronickej podobe sú dostupné 
spolu s podrobnejšími informáciami aj 
na webovom sídle ústredia práce.  

„In� ačná pomoc z druhého balíka môže 
byť na základe žiadosti vyplatená na ne-
zaopatrené dieťa, na ktoré bolo súdom 
určené výživné nižšie ako 150 eur. Okrem 
toho môže o túto pomoc požiadať aj pri-
bližne 900 odchovancov centier pre deti 
a rodiny, ktorí od konca apríla 2020 až do 
konca októbra 2022 opustili detské do-
movy. O príspevok bude môcť požiadať 
rovnako dva a pol tisíc osôb, ktorým bola 
v rovnakom období ukončená náhradná 
starostlivosť a odišli z náhradných rodín,“ 
doplnil generálny riaditeľ Ústredia prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zim-
mer.

Prehľad ľudí, ktorým je určený 2. ba-
lík in� ačnej pomoci
Komu pošlú úrady práce in� ačnú pomoc 
v novembri automaticky (bez potreby 
predkladať žiadosť):

 – Deťom narodeným v období od 
01.06.2022 do 31.10.2022 bude 
in� ačná pomoc vyplatená jedno-
razovým zvýšením prídavku na 
dieťa o 100 eur. Rovnakým spô-
sobom boli podporené aj deti na-
rodené pred júnom 2022 v rámci 
prvej vlny in� ačnej pomoci.

 – Sirotám s náhradným výživným, 
ktorým nevznikol nárok na si-
rotský dôchodok, bude vyplate-
ná in� ačná pomoc jednorazovým 
zvýšením náhradného výživného 
o 100 eur.

 – Domácnostiam poberajúcim 
dávky v hmotnej núdzi, ktorým 
nevznikol nárok na zvýšenie po-
moci v hmotnej núdzi bude vy-
platená in� ačná pomoc jednora-
zovým zvýšením dávky v hmotnej 
núdzi o 100 eur.

 –
Komu pošlú úrady práce in� ačnú pomoc 

v decembri automaticky (bez potreby 
predkladať žiadosť):

 – Osobám s ŤZP (ťažkým zdravot-
ným postihnutím), ak ich príjem 
nie je vyšší ako suma životného 
minima pre jednu plnoletú fy-
zickú osobu, bude in� ačná po-
moc vyplatená jednorazovým 
zvýšením peňažného príspevku na 
kompenzáciu zvýšených výdavkov 
alebo peňažného príspevku na 
prepravu o 100 eur.

Kto musí o in� ačnú pomoc požiadať na 
príslušnom úrade práce (najneskôr do 
31.12.2022):

 – Rodič dieťaťa, ktoré je prijíma-
teľom súdom určeného výživné-
ho, alebo plnoleté nezaopatre-
né dieťa, ktoré je prijímateľom 
súdom určeného výživného 
v prípade, ak je určená vyživo-
vacia povinnosť rozhodnutím 
súdu najviac vo výške 150 eur. 
Rodič viacerých nezaopatrených 
detí so súdom určenou vyživova-
cou povinnosťou podáva len jed-
nu žiadosť za všetky deti, na ktoré 
bola určená vyživovacia povinnosť 
nižšia ako 150 eur.

 – Plnoletá osoba, ktorej v období 
od 30. apríla 2020 do 31. októbra 
2022 z dôvodu nadobudnutia 
plnoletosti zaniklo zverenie do 
starostlivosti nahrádzajúcej sta-
rostlivosť rodičov.

 – Plnoletá osoba, ktorej sa v ob-
dobí od 30. apríla 2020 do 31. 
októbra 2022 ukončilo poskyto-
vanie opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately 
v centre pre deti a rodiny na zá-
klade rozhodnutia súdu pobyto-
vou formou, s výnimkou výkonu 
resocializačného programu.

Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny 
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Významné životné jubileá 
v mesiaci december 2022 oslávia:

92 rokov
Katarína Kramarčíková

91 rokov
Pavel Kuľa

Mária Mlynarčíková
87 rokov

Zuzana Ištoková
85 rokov

Ján Štrama
80 rokov

Mária Hvilová
Marta Korabská

Mária Suchá
79 rokov

Štefan Boguský
77 rokov

Amália Piteková
70 rokov

Alojz Cittera

Všetkým oslávencom srdečne 
blahoželáme, prajeme pevné zdravie 

a veľa životného optimizmu 
do ďalších rokov života.

Vitajte medzi nami:
Júlia Andrášová
Adam Burkert
Matej Dunčko

Samuel Dzurilla
Matej Hámor

Manželstvo uzavreli:
Ing. Martin Vyhonský 
a Veronika Dubecká

Opustili nás:
Juraj Babjar, rok nar. 1931
Jozef Vilman, rok nar. 1945

Valentín Novák, rok nar. 1947
Mária Polláková, rok nar. 1949

Margita Spišáková, rok nar. 1949
Pavel Palkovič, rok nar. 1956
Ján Jandušík, rok nar. 1958

Štefan Janščák, rok nar. 1965

Mgr. Darina Krajňáková
 oddelenie OaVP

Sledujte o� ciálny pro� l mesta Levoča
na Instagrame

@mestolevoca
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ŠPORTOVÁ HALA
Basketbal: muži 

11. 12. 2022 - 14,00 hod.
Slovenský orol Levoča - ŠKB Patrioti Levice 

29. a 30. 12.
Vianočný basketbalový turnaj

Florball: starší žiaci

18. 12. 2022 - 9,00 hod.
FbK Quickball Levoča – Falcons Stará Ľubovňa

Florball: mladšia prípravka

3. 12. 2022 - 9,00 hod.
FbK Quickball Levoča - turnaj   

Turnaj

28. 12. 2022
Vianočný fl orballový turnaj

Tenis:
26. a 27. 12. 2022

Softenisový vianočný turnaj

ZIMNÝ ŠTADIÓN
Hokej: Ml.žiaci

3. 12. 2022
Spiš Indians Levoča - Mládež HC 46 Bardejov

17. 12. 2022
Spiš Indians Levoča - HK ŠKP Poprad

Hokej: HP3

11. 12. 2022
Spiš Indians Levoča - HK ŠKP Poprad

Srdečne Vás pozývame milí športoví priatelia, na volejbalový turnaj zmiešaných družstiev 
z Levoče a okolia, ktorý sa uskutoční dňa:

07.1.2023 v športovej hale mesta Levoča, tento rok 39. ročník.

P R O P O Z Í C I E

Usporiadateľ: Ing. Ján Škotta , Štefan Beck ,
  Ing. Róbert Mogrovič
Dátum konania: 07.1.2023 - Sobota
Miesto konania: Športová hala sídl. Západ Levoča
Otvorenie turnaja:  8:30 hod. 
Počet družstiev: Maximálne 10 .
Predpokladané ukončenie: do 19:00 hod.  

Herný systém:
Družstvá budú rozdelené do 2 skupín, ktoré určí usporiadateľ. Víťazi zo skupín hrajú o prvé 
miesto, družstvá umiestnené na druhom mieste v skupine hrajú o 3. miesto. Hrá sa na dva 
vyhraté sety, set končí bodom / 25 /. Tretí set bude skrátený do / 15 / bodu. Keďže sa jedná 
o zmiešané družstvá amatérskych neregistrovaných hráčov, min. jedna žena/dáma/ je 
podmienkou. 

Pravidlá turnaja:
Hrá sa podľa medzinárodných pravidiel volejbalu. Pískanie, rozhodovanie v skupinách za-
bezpečujú dvaja registrovaní rozhodcovia. 

Milí Levočania, tešíme sa, že nás prídete povzbudiť v čím väčšom počte, čaká Vás skvelá 
športová atmosféra, skvelé volejbalové zápasy. Ďakujeme! 

Prajeme Vám a Vašim rodinám, požehnané a pokojné Vianočné sviatky, do no-
vého roka zdravie, šťastie, veľa peňeží a veľa športových a pracovných úspechov.

Zo srdca prajú Števo, Janko a Robo ...

Pondelky - 17,30 - 19,00 hod.
Stredy - 16,30 - 18,00 hod.
Soboty - 14,00 - 15,30 hod.
Nedele - 13,00 - 14,30 hod.

Verejné
korčuľovanie:

P O Z V Á N K A
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Mimoriadne oznamy a výber z kalendára zberu 
triedeného odpadu v meste Levoča

Pondelkový rajón zberu ZKO (zme-
sového komunálneho odpadu) sa dňa 
26.12.2022 uskutoční bez zmeny.
 
Piatkový rajón zberu ZKO sa zo 
dňa 6.1.2023 presúva na štvrtok 
5.1.2023. Štvrtkový rajón ostáva bez 
zmeny.
 
V decembri je v IBV v Levoči napláno-
vaný zber nasledovných triedených 
zložiek: plasty spolu s VKM, sklo, papier. 
V januári začneme so zberom skla, po-
tom plastov s VKM a následne papiera.

Zberný dvor, na Kežmarskej ceste 65, 
je zatvorený pre verejnosť podľa uve-
deného harmonogramu. V ostatné dni 
je otvorený v pracovné dni od 6:00 do 
13:30 a vo vybrané soboty od 8:00 do 
16:00.
 
Podrobnejšie informácie pravidelne 
nájdete na:
 
http://ts.levoca.sk/

Technické služby mesta Levoča

Zber odpadu v Levoči

Ďakujeme, že sa poctivo zapájate do triedeného zberu odpadu.



SPOLOČNOSŤ

11

Vo februári roku 1972 sa mestské za-
stupiteľstvo v Levoči rozhodlo založiť 
organizáciu na plnenie úloh mesta na 
úseku verejno – prospešných služieb 
(čistenie mesta, odvoz TKO, verejná 
zeleň, verejné osvetlenie, cintorínske 
služby, verejné kúpalisko). Založením 
bol poverený pán František Mikluš, 
ktorý bol menovaný za jej prvého ria-
diteľa. Organizácia začala svoju činnosť 
1.4.1972 vo veľmi skromných pod-
mienkach. Dve kancelárie, elektrodiel-
ňa, garáž a malý sklad v priestoroch 
župného domu, sklady materiálu roz-
trúsené po celom meste, garáže po bý-
valých maštaliach na Novoveskej ceste 
a v priestoroch po zrušenej STS na ulici 
Športovcov. Všetko bez akéhokoľvek 
hygienického vybavenia. Relatívne naj-
lepšie boli vybavené záhradnícke služ-
by, ktoré mali k dispozícii skleník s ma-
lou šatňou na Baštovej ulici a záhradu 
v hradobnej priekope oproti vchodu 
do nemocnice. Tento úsek bol od za-
čiatku schopný dopestovať materiál, 
vysadiť a ošetrovať jarnú a letnú výsad-
bu okrasných záhonov v meste. 

Od založenia organizácie v nej praco-
vali František Venglarčík ako ekonóm, 
pani Valéria Čarnooká ako účtovníčka, 
pán Dušan Straka a Michal Semančík 
ako majstri a na rôznych robotníckych 
pozíciách páni František Petruška, 
Ján Spišský, František Hajnc, Vladimír 
Kummer, Michal Juraško, Helena Var-
gová, Žo� a Ba� ová, Gizela Čonková, 
Štefan Stanko, Rudolf Taratuta, Ondrej 
Mirga, Tibor Lacko, Eva Lacková, Anna 
Duždová, Anna Kokyová a Ján Rybár-
sky. Postupne sa v súvislosti s rozširova-
ním činnosti stav pracovníkov zvyšoval 
až na počet 50, okolo ktorého v nasle-
dujúcom období osciloval. V roku 1977 
vystriedal na pozícii majstra p. Straku 
pán Ondrej Plačko a v roku 1981 p. Se-
mančíka pán Tomáš Grummel. V rokoch 
1979 až 1980 bol postavený nový dom 
smútku a spracovaná dokumentácia 
výstavby areálu na Kežmarskej ceste. 
V roku 1980 bola organizácia presťa-
hovaná na Košickú ulicu 7, čím došlo 
k značnému zlepšeniu pracovných a hy-
gienických podmienok zamestnancov 
(šatne, hygienické zázemie, zasadačka) 
i centralizácii skladových priestorov. 

31.12.1982 odišiel p. riaditeľ Mikluš do 
dôchodku a na funkciu riaditeľa bol 
k 1.1.1983 menovaný pán Cyprián 
Kučera. Za jeho pôsobenia bol značne 
modernizovaný vozový park (KUKA voz 
s hydraulickým zdvihom nádob, vyso-
kozdvižná plošina, polievacie vozidlo 
a rôzna malá mechanizácia) a bola 
zahájená výstavba areálu na Kežmar-
skej ceste. V auguste 1984 bola okres-
nou hygienickou stanicou zastavená 
prevádzka kúpaliska a táto už nebola 
obnovená. I keď bola v nasledujúcich 
rokoch spracovaná projektová doku-
mentácia nového kúpaliska, k jej reali-
zácii už nikdy nedošlo. V roku 1984 pri-
šiel do organizácie pracovať pán Viktor 
Tabak na funkciu referenta zásobova-
nia a skladového hospodárstva. 

31.12.1985 odišiel pán riaditeľ Cyprián 
Kučera do dôchodku a k 1.1.1986 bol 
do funkcie riaditeľa menovaný pán 
Ing. Ondrej Plačko. Za jeho pôsobe-
nia bol dostavaný areál na Kežmarskej 
ceste, pre nedostatok � nančných pro-
striedkov však v značne obmedzenom 
rozsahu. V roku 1986 bola na Technic-
ké služby mesta Levoča delimitovaná 
rozostavaná skládka TKO Dlhé Stráže. 
Tá bola v roku 1987 dostavaná a uve-
dená do prevádzky. Tým boli vytvorené 
podmienky na uzatvorenie a rekultivá-
ciu skládky na Novoveskej ceste, čo sa 
v roku 1988 aj zrealizovalo. V roku 1988 
bol tiež prestavaný starý dom smútku 
na kolumbárium a WC pre návštevní-
kov cintorína. V spolupráci s ONV SNV 
bolo realizované rozšírenie vývozu TKO 
zo všetkých obcí terajšieho okresu Le-
voča (okrem Spišského Štvrtka). Tým sa 
splnila podmienka na realizáciu vývozu 
TKO z 1100 l nádob. Zavedením tohto 
zberu boli znížené náklady na vývoz, 
ako aj zvýšená čistota okolia zberných 
miest na sídliskách. Repasáciou boli 
zaobstarané dve vozidlá na zber TKO, 
jeden nosič veľkoobjemových kontaj-
nerov a nové zametacie vozidlo. 

Po roku 1990 prešli Technické služ-
by mesta Levoča veľkými zmenami. 
1.8.1991 vznikla � rma MEPOS, kto-
rá združila skoro všetky rozpočtové 
a príspevkové organizácie zriadené 
mestom (TS Levoča, zimný štadión, 

vodná nádrž, stavebná prevádzkareň) 
alebo ktoré mesto získalo delimitáciou 
zo zákona (autoservis). Za riaditeľa 
tejto � rmy bol menovaný pán Štefan 
Škotta. Firma MEPOS bola následne 
pretransformovaná a premenovaná na 
VEPOS s.r.o. 1.7.1996 vznikli Technické 
služby mesta Levoča, ktoré fungujú do 
dnešnej doby. V tom istom roku vznikla 
aj príspevková organizácia Správa úče-
lových zariadení mesta Levoča, ktorá 
sa v roku 2011 zlúčila práve s terajšími 
Technickými službami mesta Levoča. 
V roku 1998 sa začal zavádzať separo-
vaný zber odpadu. V priestoroch areá-
lu Technických služieb bola postavená 
separačná hala s príslušným sociálnym 
zázemím, areál bol plyno� kovaný, čím 
sa odstránili dlhodobé problémy s jeho 
vykurovaním. V roku 2004 došlo k ďal-
šej organizačnej zmene, keď do Tech-
nických služieb mesta Levoča bol za-
členený Bytový podnik mesta Levoča. 
Vedenie Technických služieb mesta Le-
voča bolo presťahované do priestorov 
Bytového podniku na adresu Hradby 2, 
v ktorých sídli dodnes. 

K 1.4.2006 sa riaditeľ Ing. Ondrej Plač-
ko vzdal funkcie a k 1.12.2008 odišiel 
do dôchodku. Na miesto riaditeľa bol 
menovaný od 1.4.2006 Ing. Peter Uhri-
novský. Ten pôsobil vo svojej funkcii 
do roku 2010. po jeho odchode bol 
od 1.3.2010 menovaný do funkcie ria-
diteľa Ing. František Hámor. Následne 
došlo k zlúčeniu príspevkových orga-
nizácií Technické služby mesta Levoča 
a Správa účelových zariadení mesta Le-
voča. Dňa 25.8.2011 bol z funkcie riadi-
teľa odvolaný Ing. František Hámor. Na 
jeho miesto nastúpil riaditeľ zlúčenej 
príspevkovej organizácie Správa úče-
lových zariadení Mgr. Branislav Minďaš, 
ktorý pôsobí v tejto pozícii dodnes.

Na záver sa patrí všetkým bývalým pra-
covníkom Technických služieb mesta 
Levoča poďakovať za ich obetavú prá-
cu v prospech občanov mesta Levoča 
a, samozrejme, netreba zabúdať ani na 
terajších zamestnancov, ktorí sa snažia 
robiť naše mesto čistejším a krajším. 
Všetkým patrí veľké ĎAKUJEME. 

Ing. Ondrej Plačko

História
Technických služieb mesta Levoča
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Ortopedická ambulancia levočskej ne-
mocnice sa už od začiatku teší vyso-
kému záujmu verejnosti. V ortopedic-
kej ambulancii sú ošetrovaní pacienti 
s ortopedickými ochoreniami – ocho-
renia ruky, zápästia, lakťa, ramena 
a ochorenia kĺbov dolných končatín. 
Cieľom odborníkov je nielen ambu-
lantná starostlivosť, ale aj následná 
operačná liečba v tomto odbore, ktorá 
by sa mala začať realizovať v levočskej 
nemocnici začiatkom budúceho roka. 
„V duchu sprístupnenia špecializovanej 
starostlivosti v našom regióne prichá-
dzajú do levočskej nemocnice odbor-
níci z Košíc priamo k našim pacientom,“ 
vraví námestníčka riaditeľa pre liečeb-
no-preventívnu starostlivosť levočskej 
nemocnice, MUDr. Renáta Bičanovská. 

Ortopedická ambulancia bude k dis-
pozícii každý štvrtok (okrem sviatkov) 
v čase 7:00 – 15:00. Vzhľadom na to, že 
tento štvrtok bude štátny sviatok, naj-
bližší ordinačný deň bude 24. 11. 2022. 
Záujemcovia sa kvôli časovému harmo-
nogramu musia vopred objednať na 
mobilnom telefónnom čísle +421 910 
649 266. Ambulancia má zmluvu so 
Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, 
poisťovňou Union aj Dôvera. 

Kmeňovým pracoviskom lekárov or-
topedickej ambulancie, MUDr. Tomáša 
Ševčíka, MPH a MUDr. Jána Perduka, je 
Šport – artro centrum Nemocnice AGEL 
Košice-Šaca, ortopedické pracovisko 
s vysokým kreditom u odbornej i laickej 
verejnosti.

MUDr. Tomáš Ševčík, MPH je absolven-
tom Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, 
kde v roku 2010 ukončil štúdium v od-
bore všeobecné lekárstvo. Následne sa 
začlenil do tímu ortopedického oddele-
nia v Nemocnici AGEL Košice-Šaca, kde 
pracuje dodnes. V roku 2016 atestoval 
v odbore ortopédia na LF UK v Brati-
slave. Následne absolvoval niekoľko 
operačných kurzov doma aj v zahraničí: 
AO Trauma kurz (Basic, Advanced, Mas-
ter), kadaverózne kurzy v Brne, Leuve-
ne, Stolzalpe a Barcelone. Patrí medzi 
prvých absolventov programu UEFA 
Football Medicine Doctor. Aktuálne 
pracuje v pozícii primára pre jednodňo-
vú zdravotnú starostlivosť a zástupcu 
primára na Klinike Muskuloskeletálnej 
a športovej medicíny Nemocnice AGEL 
Košice-Šaca. Je vedúcim lekárom hoke-
jového tímu HC Košice. Vo svojej praxi 
sa venuje problematike úrazov a ocho-
rení ruky, zápästia, lakťa, ochoreniam 
nohy a členka, športovej traumatológii 
a rôznym rekonštrukčným výkonom na 
pohybovom aparáte.

Novootvorená ortopedická ambulancia
levočskej nemocnice ošetrila prvých pacientov

Nemocnica AGEL Levoča privítala 10. novembra v novootvorenej ortopedickej ambulancii prvých 
pacientov. V ambulancii ordinujú odborníci z Nemocnice AGEL Košice-Šaca, MUDr. Tomáš Ševčík, MPH 

a MUDr. Ján Perduk. Nemocnica aj vďaka nim zvyšuje kvalitu a rozširuje spektrum poskytovanej zdravotnej 
starostlivosti pre pacientov okolitého regiónu. Ambulancia ordinuje každý štvrtok (okrem sviatkov) 

od 7.00 hod. do 15.00 hod. a od začiatku eviduje veľký záujem verejnosti.
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MUDr. Ján Perduk absolvoval štúdium 
na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach 
v rokoch 2002 – 2008. Od roku 2008 
pracuje na Klinike muskuloskeletál-
nej a športovej medicíny v Nemocnici 
AGEL Košice-Šaca. V roku 2014 atesto-
val v odbore ortopédia na LF UK v Bra-
tislave. Je absolventom mnohých za-
hraničných stáží a operačných kurzov 
(Annecy, Nice, Mníchov, Miláno, Stol-
zalpe, Brno). Vo svojej praxi sa venuje 
predovšetkým ochoreniam kolenného 
a ramenného kĺbu a športovým úra-
zom týchto oblastí.

Informácie poskytla 
Mgr. Martina Pavliková

Hovorkyňa skupiny AGEL SK

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRNE
ROZPIS SLUŽIEB DECEMBER 2022

OKRES LEVOČA

1. – 2. 12. 16:00 - 20:00 Lekáreň U Leva

3. – 4. 12. 8:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

5. 12. 16:00 - 19:00 Lekáreň Dr. Max

6. – 9. 12. 16:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

10. – 11. 12. 8:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

12. – 16. 12. 16:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

17. – 18. 12. 8:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

19. – 23. 12. 16:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

24. 12. 8:00 - 19:00 Nemocničná lekáreň

25. 12. 8:00 - 19:00 Lekáreň SOPHUS

26. 12. 8:00 - 19:00 Lekáreň Dr. Max

27. – 30. 12. 16:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

31. 12. 8:00 - 19:00 Lekáreň U Hada

Lekáreň Dr. Max
(Pri podkove 7)
tel. 0901 961 267

Lekáreň U Hada
(Námestie Majstra Pavla 13)

tel. 0901 721 731

Lekáreň SOPHUS
(Kukučínova 3)
tel. 0904 763 182

Nemocničná lekáreň 
s výdajom verejnosti, Blok C

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča
(Probstnerova cesta 666/2)

tel. 053/391 33 11

BETLEHEMSKÉ SVETLO JE 
NA SLOVENSKU UŽ 33. ROK

Betlehemské svetlo sa odpaľuje 
z plamienka horiaceho v Bazilike 
Narodenia pána v Betleheme, od-
kiaľ osobným odovzdávaním zo 
sviečky na sviečku putuje medzi 
miliónmi ľudí. Napĺňa tak svoje 
poslanie byť symbolom jednoty, 
nádeje, lásky a radostnej pred-
zvesti Vianoc. Na Slovensko sa 
tento rok dostane už po 33. krát.

Betlehemské svetlo v našom okrese 
začne svoju púť po symbolickom 
odovzdaní otcovi Biskupovi v Spiš-
skej Kapitule. Po požehnaní skaut-
ských hliadok, ktoré budú betle-
hemské svetielko roznášať, sa svetlo 
vydá na cestu do všetkých obcí le-
vočského okresu. 64. Zbor Štefana 
Kluberta bude v tomto roku opäť 
roznášať betlehemské svetielko od 
Iliašoviec až po Vyšný Slavkov a od 
Dúbravy až po Smolník, ktorý je po-
slednou obcou „rajónu“ nášho 4. od-
dielu Živý Prameň.

V Levoči, ako po predchádzajú-
ce roky, bude Betlehemské svet-
lo možné odpáliť si vo všetkých 
kostoloch po sv. omšiach v piatok 
23.12.2022, tak isto aj na Námestí 
Majstra Pavla pri historickej rad-
nici, v piatok 23.12.2022 od 9:00 
do 19:00. Informácie o možnos-
tiach odpálenia si Betlehemského 
svetla budú vyvesené na plagá-
toch v chrámoch v dostatočnom 
predstihu.

Na Štedrý deň bude betlehemské 
svetlo opäť možné odpáliť si pri Bet-
leheme na južnej vonkajšej strane 
Baziliky sv. Jakuba od 9:00 do 11:00.

My, skauti z Levočského 64. Zboru 
Štefana Kluberta, Vám prajeme po-
kojné a požehnané vianočné sviatky. 



MIKULÁŠ ZAVÍTA AJ DO LEVOČE

Námestie Majstra Pavla pri budove his-
torickej radnice bude dňa 5.12.2022 
patriť najmä deťom, s ktorými privíta-
me Mikulášsky koč. Prenesieme sa aj 
do rozprávky Ľadové kráľovstvo a spo-
lu rozsvietime vianočný stromček. Deti 
si okrem príjemného zážitku a dobrej 
nálady odnesú i malé sladké prekvape-
nie. Tešíme sa na Vás.

VIANOČNÉ TRHY SPESTRIA ADVENT

Nástup chladnejšieho počasia nám 
pripomína, že zima sa neodmysliteľne 
blíži. Sneh, sánkovačky, lyžovačky, pre-
chádzky zasneženou prírodou sa nám 
už od pradávna spájajú aj so sviatkami 
radosti, pokoja a spoločne strávených 
chvíľ v kruhu rodiny, blízkych a priate-
ľov.

K príjemnej predvianočnej atmosfére 
sa rozhodlo prispieť aj Mesto Levoča 
v spolupráci s Mestským kultúrnym 
strediskom a Technickými službami 
mesta Levoča, ktorí 10. decembra 2022 
vďaka vianočnému trhu premenia Ná-
mestie Majstra Pavla na rozprávkové 
miesto plné hudby, vôní, chutí, svetiel 
a dobrej nálady. 

Vianočnými trhmi Vás bude sprevádzať 
bohatý kultúrny program, kde vystúpia 
miestni účinkujúci. Nezmeškajte vyre-
závanie do ľadu a maľovanie do piesku. 
Naladiť sa na vianočnú vlnu Vám umož-
ní známa speváčka Janais.

Žiaci zo škôl pôsobiacich na území 
mesta Levoča a remeselníci z mesta 
a regiónu odprezentujú originálne 
vlastné a remeselné produkty z dreva, 
prútia, papiera, látky, tkané koberce, 
patchwork, háčkované veci, vence, 
sviečky atď.. Stánkami s občerstvením 
ulahodíme aj mlsným jazýčkom. Stán-
ky s dobrotami (oblátky, šúľance, ko-
láče, posúchy, sirupy, džemy a zabí-
jačkové výrobky,...) potešia všetkých 
návštevníkov.

Pozývame Vás stráviť predvianočný 
čas na čarovnom trhu. Čakajú na Vás 
aj nápady na zhotovenie si vlastných 
darčekov. Pomaškrtíte si na tradičných 
lahôdkach, rozmanitých punčových 
variáciách a domov si môžete odniesť 
kúzlo Vianoc v podobe vianočných 
ozdôb, oplátok. Možno stretnete svo-
jich starých známych a priateľov. 

OSLÁVIME KONIEC ROKA

Na námestí v severnom parku sa dňa 
31.12.2022 uskutoční detský Silvester. 
Pre našich najmenších máme priprave-
ný zaujímavý program. Od 17.00 hod. 
sa bude podávať aj detský punč. Zába-
vy chtiví dospelí môžu po 22.00 hod. na 
námestí privítať Nový rok diskotékou 
a odrátať posledné minúty roka. 
Strávte s nami tieto výnimočné dni 
a užite si pútavý program. Tešíme sa na 
Vás.

Ľubomíra Čujová, Mesto Levoča

December v Levoči

SPOLOČNOSŤ, KULTÚRA
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VIANOČNÉ MESTEČKOVIANOČNÉ MESTEČKO
27. 11.27. 11.

Rozsvietenie I. adventnej sviece
na mestskom venci,

Fanfáry Brass Collegia,
AUTVENT

28. 11.28. 11.
Vyhlásenie súťaže o najkrajšiu vonkajšiu 

vianočnú výzdobu – Kultúra v Levoči (soc. siete)

29. 11.29. 11.
Zimný SWAP oblečenia a hračiek 
na trhovisku pri severnom parku

30. 11.30. 11.
Zimný SWAP oblečenia a hračiek 
na trhovisku pri severnom parku

1. 12.1. 12.
Zimný SWAP oblečenia a hračiek,

Autorský večer s Ľubomírom Feldekom 
v mestskom divadle

2. 12.2. 12.
Vianočný altánok - vianočné piesne počas celého 

predvianočného a vianočného obdobia

3. 12.3. 12.
Vianočné premietanie s popcornom

4. 12.4. 12.
Rozsvietenie II. adventnej sviece,

Fanfáry Brass Collegia,
CHARITY NIGHT,

„A Slovo sa telom stalo...“ - koncert 
v chráme (Minoritskom)

5. 12.5. 12.
MIKULÁŠ V MESTE, rozsvietenie

vianočného stromčeka a výzdoby

6. 12.6. 12.
Vyhlásenie súťaže o naj foto pri vianočnej výzdobe,

Vianočné kino - fi lm ČIAPKA

7. 12.7. 12.
Otvorenie vianočnej výstavy KLUBU PATCHWORK

8. 12.8. 12.
Ľadová kráľovná je v meste – otvorenie výstavy,

fotenie s ľadovou kráľovnou

9. 12.9. 12.
Rozsvietenie Betlehemu

10. 12.10. 12.
VIANOČNÝ REMESELNÝ TRH

11. 12.11. 12.
Rozsvietenie III. adventnej sviece,

Fanfáry Brass Collegia,
„A Slovo sa telom stalo...“ - koncert 

v chráme (Gréckokatolíckom)

12. 12.12. 12.
Vianočný les – školy zdobia vianočné stromčeky

13. 12.13. 12.
Deň otvorených dverí v divadle

(Sviatok sv. Lucie – program pre školy a škôlky)

14. 12.14. 12.
Vianoce v galérii - tvorivé dielne 

na tému vianočná Levoča

15. 12.15. 12.
Vianočný koncert ZUŠ 

Autorský večer s Danielou Dvořákovou
v Knižnici Jána Henkela v Levoči

16. 12.16. 12.
Vianočné trhy na Jarmoku

17. 12.17. 12.
Vianočné trhy na Jarmoku

18. 12.18. 12.
Rozsvietenie IV. adventnej sviece,

Fanfáry Brass Collegia,
„A Slovo sa telom stalo...“ - koncert

v chráme (Evanjelickom)

19. 12.19. 12.
Spišské Vianoce

SNM - Spišské múzeum v Levoči

20. 12.20. 12.
Vyhodnotenie súťaže 

o najkrajšiu vianočnú výzdobu

21. 12.21. 12.
Vianoce na ľade - korčuľovanie

vo vianočnom outfi te

22. 12.22. 12.
Vianoční pomocníci – odovzdávanie darčekov

levočským seniorom

23. 12.23. 12.
Výzva „Recykluj vianočný olej

a maj Vianoce dvakrát“

24. 12.24. 12.
Rozdávanie betlehemského svetla – skauti 

pri mestskom Betleheme

Podrobnejšie informácie o každom z podujatí na samostatných plagátoch,
na webe a sociálnych sieťach.

Adventný kalendár podujatí v LevočiAdventný kalendár podujatí v Levoči



MIKULÁŠSKE 
HRANIE V MÚZEU

CENTRUM
 V

ED
EC

KO-TECHNICKÝCH INFO
RM

ÁCIÍ SR 

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči, Námestie Majstra Pavla 28, 
e-mail: mss.levoca@gmail.com, telefonický kontakt: 
+421 53 451 2863 alebo +421 918 625 285

Týždeň objavovania, spoznávania, hrania sa s netradičnými hračkami 
a hrami pre deti so zdravotným postihnutím. 

Inkluzívne podujatie určené školským skupinám predškolákov.    

Kapacita: max. 20 detí (1 školská trieda). Z dôvodu obmedzenej kapacity, rezervujte si svoj 
vstup v dostatočnom časovom predstihu buď telefonicky alebo mailom. Miesto konania: 

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči. Každá školská skupina si odnesie mikulášsky darček.

TERMÍN: 6. – 12. DECEMBRA 
OD 9:00 DO 16:00 HOD. 
TRVANIE: 60 MINÚT
VSTUPNÉ: 0,50 €/DIEŤA

VIANOČNÉ 
TVORENIE 
V MÚZEU

CENTRUM
 V

ED
EC

KO-TECHNICKÝCH INFO
RM

ÁCIÍ SR 

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči, Námestie Majstra Pavla 28, 
e-mail: mss.levoca@gmail.com, telefonický kontakt: 
+421 53 451 2863 alebo +421 918 625 285

Kapacita: max. 20 detí (1 školská trieda). Z dôvodu obmedzenej kapacity, rezervujte si svoj vstup v dostatočnom 
časovom predstihu buď telefonicky alebo mailom. Miesto konania: Múzeum špeciálneho školstva v Levoči.

Inkluzívny 
kreatívny workshop 
pre žiakov 1. stupňa 

základných škôl 
v meste Levoča 

a priľahlých 
obciach.

TERMÍN:
13. – 16. DECEMBRA 

OD 9:00 DO 16:00 hod. 
TRVANIE: 60 MINÚT

VSTUPNÉ: 1,00 €/ŽIAK

Veselé Vianoce, plné rad� ti a pohody v kruhu najbližších
   a veľa dobrej nálady praje redakcia 



LITOMYŠL
HLAVNÍ MĚSTO 
SOUČASNÉ ČESKÉ 
ARCHITEKTURY
25. 11. 2022 – 15. 1. 2023 
GALÉRIA MESTA LEVOČA

Vernisáž výstavy sa uskutoční
24. 11. 2022 o 18:00 hodine
v priestoroch Galérie mesta Levoča,
Námestie Majstra Pavla 43.

Kurátor výstavy: Petr Volf
Architektúra výstavy: David Vávra
Výstavu vyrobilo mesto Litomyšl  
a Regionální muzeum v Litomyšli v roku 
2016.

Reprezentatívna výstava predstaví  
Litomyšl ako jedno z kľúčových 
centier súčasnej českej architektúry.

www.galeria.levoca.eu

KULTÚRA
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web: kniznicalevoca.sk
Instagram: kniznicalevoca
FB: kniznicajanahenkela

e-mail: info@kniznicalevoca.sk 
Tel.: 053/451 2202

Mobil: 0910 788 895

Autorský večer s Ľubomírom Felde-
kom
1. december, štvrtok o 18.00 hod. 
Mestské divadlo v Levoči
V tomto roku oslávil Ľubomír Feldek 
svoje 86. narodeniny a je stále umelec-
ky aktívny. Na autorskom večere nám 
predstaví svoju tvorbu a aktuálnu pub-
likáciu Leť, vietor, na Ukrajinu. Hosťom 
večera bude aj autorova dcéra Katka.  
Podujatie z verejných zdrojov podpo-
ril Fond na podporu umenia.

Let’s talk!
2. december, piatok o 17.00 hod.
Chcete si zdokonaliť vaše “speaking 
skills”, oprášiť znalosti angličtiny, či sa 
jednoducho porozprávať o zaujíma-
vých témach v cudzom jazyku? Pozý-
vame vás na neformálne konverzačné 
stretnutia Let’s talk!. V decembri sa bu-
deme rozprávať o vianočných tradíci-
ách v rôznych krajinách.

V krajine kníh s Renátou Milčákovou 
8. december, štvrtok o 13.00 hod. a 14.00 
hod.
V decembri nás v Krajine kníh navštívi 
ilustrátorka Renáta Milčáková a pred-
staví nám svoju tvorbu aj knižnú no-
vinku Jána Milčáka venovanú deťom 
s názvom Cukornička, ktorú ilustrovala.
Organizované podujatie určené pre 
čitateľov predškolského a mladšieho 
školského veku.
Podujatie z verejných zdrojov podpo-
ril Fond na podporu umenia.

Básník a písničkář Jiří Dědeček 
v knižnici
9. december, piatok o 17.00 hod.
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.

Strašidelné mestské legendy - Ale-
xander Gerbery
11. december, nedeľa o 17.00 hod.
Pozývame vás na uvedenie dvojjazyč-
nej regionálnej publikácie Strašidelné 
mestské legendy za účasti autora Ale-
xandra Gerberyho a knižného gra� ka 
Jakuba Milčáka. 

Čo čítajú knihovníci - Tipy na knižné 
darčeky 
12. december, pondelok o 15.00 hod. 
Pozývame vás na stretnutie čitateľov 

NA KRÍDLACH PRÍBEHOV
Aj v predvianočnom období sa bu-
deme stretávať pri spoločnom čítaní 
a tvorení. Srdečne pozývame všetky 
deti i dospelých, ktorí sa radi necha-
jú uniesť na krídlach príbehov.

Vĺčik a jeho kamaráti
7. december, o 15.00 hod.
Príslovie hovorí, že v núdzi poznáš 
priateľa. Vĺčik má dvoch priateľov - 
Medveďa a Líšku. No až keď sa mu 
prihodí nehoda, zistí, čo je skutočné 
priateľstvo. Krásna zimná rozprávka, 
ktorá naučí deti rozpoznať skutoč-
ných priateľov. 

Tajný vianočný hosť
14. december, o 15.00 hod.
Medveď sa tohto roku nestihol ulo-
žiť na zimný spánok, a tak mohol 
prvýkrát osláviť Vianoce. S nadšením 
sa pustil do príprav: poslal pozván-

ky zvieratkám z lesa, zohnal orechy 
aj med a doprostred jaskyne posta-
vil peknú jedličku. Nadišiel Štedrý 
večer na stole horeli sviečky, rozvo-
niavalo jedlo, ale nik nechodil. Až na 
jedného tajného vianočného hos-
ťa. Po rozprávke si spolu vyrobíme 
ozdoby na vianočný stromček.

O malých a veľkých vianočných 
darčekoch
21. december, o 15.00 hod.
Najkrajšie Vianoce sú tie spoločné. 
Myška a medveď sa veľmi tešia na 
ligotavé, voňavé a pokojné Vianoce. 
Tento rok sú o to výnimočnejšie, že 
medveď sa po prvý raz neuloží na 
zimný spánok, a preto ich môžu strá-
viť spoločne a vymeniť si darčeky. 
Medveďa darček od myšky trochu 
potrápi, ale nakoniec mu kamaráti 
pomôžu.

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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Beletria
Backman, Fredrik: Víťazi
Calligarich, Gianfranco: Posledné leto 
v meste
Dawson, Juno: Čistá
Feldek, Ľubomír: Leť, vietor, na Ukrajinu
Fulmeková, Denisa: Úzkosť
Hellinger, Magda; Lee, Maya; Brewster, Da-
vid: Nacisti vedeli, ako sa volám
Hession, Rónán: Panenka
Christie, Michael: Greenwoodovci
Jeno� , Pam: Žena s modrou hviezdou
Kummerow, Marion: Svetlo v okne
Melandri, Francesca: Eva spí
O’Farrell, Maggie: Manželský portrét
Satinská, Lucia: Milý Tato  - Listy z tohto 
sveta
Stefánsson, Jón Kalman: Tvoja neprítom-
nosť je tma
Tučková, Kateřina: Bíla Voda

Romány pre ženy
Bystričanová, Silvia: Tu som doma
Gillerová, Katarína: Výnimočná
Heyer, Georgette: Diabolský únos
Keleová-Vasilková, Táňa: Olívia
Kennedy, Elle: Odkaz
Kleypas, Lisa: Diabol v prestrojení 
Ladd, Sarah E.: Hriech kováčovej dcéry 
Macháčová, Adriana: Omyly a dohry
Morgan, Sarah: Vianočný únik
Pronská, Jana: Rytierov sľub
Rimová, Andrea: 29. február

Detektívky a trilery
Bjork, Samuel: Vlk 
Bryndza, Robert: Osudné svedectvo
Cook, Robin: Vírus
Chesterton, Gilbert Keith: Muž, ktorý vedel 
priveľa
Christie, Agatha: Záhada siedmich ciferní-
kov
Kliesch, Vincent; Fitzek, Sebastian: Zvuk zla
Kozmon, František: Srnka
Neuer, Václav: Medzi nebom a zemou
Silva, Daniel: Portrét neznámej ženy
Šloser, Peter: Hlava ako dôkaz

Literatúra pre deti a mládež
Arslan Šinková, Petra: Mami, oci, vážim si to 
(príbehy o hodnotách, empatii a láske)
Barošová, Katarína: 50 dobrodružstiev, kto-
ré musíš zažiť, kým vyrastieš
Gri�  ths, Andy: Megadom na strome - 65 
poschodí
Hlušíková, Marta: Kam zmizol môj brat?
Klassen, Jon: Chcem späť svoj klobúk
Kozlowska, Katarzyna: Miško a Brumko ob-
javujú povolania
Lazárová, Mária: Škriatok Bertil a záhada 
strateného potoka
Liptáková, Ľudmila a kol.: Encyklopédia slo-
venského jazyka pre deti
Mull, Brandon: Dragonwatch 2 - Hnev kráľa 
drakov
Nussbaum, Margret: Malý pastierik a prvé 
Vianoce

Pařízková, Tereza: Stela a 16 huskyov
Pastirčák, Daniel: Dievčatko z hmly
Riley, Lucinda; Whittaker, Harry: Dorotka 
a anjel priateľstva
Smith, Alex T.: Ako myšiak Félix zachránil 
Vianoce
Šikulová, Veronika: Zelená pošta
Woodward, John: Dinosaury a iné praveké 
živočíchy
Zednikovičová, Lucia: Pilot Gusto 3 - Ako 
Gusto a Grétka zachránili koncert

Kúzelné čítanie:
Cesta do rozprávky
Dobyvatelia pirátskeho pokladu
My English Song Book
Spievankovo
Vianočné koledy

Náučná literatúra pre dospelých
Bird, Michael: 100 nápadov, ktoré zmenili 
umenie
Black, Jeremy: Dejiny 20. storočia - Kon� ik-
ty, technológie a rokenrol
Bok, Rudolf: Zákulisí � lmu očima kaskadéra
Dickinson, Bruce: Čo robí tento gombík? 
(Autobiogra� a speváka heavymetalovej 
skupiny)
Eco, Umberto: Teorie sémiotiky
Furmanik, Martin: Spiš a vznik Českosloven-
skej republiky
Habaj, Michal: Svet starovekého Grécka
Hitchens, Christopher: Listy mladému skep-
tikovi
Holec, Roman: Kniha o čítaní, čítanie o kni-
hách
Housel, Morgan: Psychológia peňazí
Ibrahimovič, Zlatan; Garlando, Luigi: Adre-
nalín
Kapcová, Veronika: Úsmevné pocitopisy - 
Ekvádor, mi amor
Krause, Robert: Detský mozog (novorode-
nec)
Larrington, Carolyne: Severské mýty 
Lauda, Niki: Do pekla a späť 
Oatesová, Joyce Carol: Blondínka (Príbeh 
� lmovej legendy Marilyn Monroe)
Roberts, Andrew: Churchill 
Rogalewiczová, Romana: Dítě v rodičov-
ském kon� iktu
Studenková, Zdena: Aj varenie je umenie
Wernicke, Luciano: Neuveriteľné príbehy 
z futbalových majstrovstiev sveta
Wilkerson, Isabel: Kasta

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

stránke: kniznicalevoca.sk

Nákup kníh z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia.
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s knihovníkmi, ktorí vám porozprávajú 
o nových knihách v knižnici a o tom, čo 
práve čítajú. V decembri vám dáme aj 
dobré tipy na knižné darčeky pod via-
nočný stromček pre deti i pre dospe-
lých.

Klub šikovných rúk - Šité hračky 
13. december, utorok o 15.00 hod.
Pozývame vás na predvianočné tvo-
renie hračiek a ručne šitých drobností 
z recyklovateľných materiálov.

Konverzácia v ruštine - По-русски 
обо всём
14. december, streda o 17.00 hod.
Oprášte svoje znalosti ruského jazyka 
a príďte sa s nami porozprávať o všeli-
čom možnom v ruštine. Vhodné aj pre 
začiatočníkov. 

Autorský večer s Danielou Dvořáko-
vou
15. december, štvrtok o 18.00 hod. 
Pozývame vás na stretnutie s histo-
ričkou Danielou Dvořákovou, ktorá 
nám porozpráva o žene v stredovekej 
spoločnosti a predstaví svoju knižnú 
tvorbu. Na podujatí si môžete zakúpiť 
autorkine knihy s podpisom.
Podujatie z verejných zdrojov podpo-
ril Fond na podporu umenia.

Autorský večer s Erikom Jakubom 
Grochom
20. december, utorok o 18.00 hod.
Pozývame vás na predvianočný autor-
ský večer s nositeľom Ceny Dominika 
Tatarku Erikom Grochom.  Budeme sa 
zhovárať o básnickej tvorbe, � lozo� i 
a Vianociach. 
Podujatie z verejných zdrojov podpo-
ril Fond na podporu umenia.

Zmena programu vyhradená!

OZNAM

Knižnica bude 
z prevádzkových dôvodov 

zatvorená 
v piatok 30.12.2022 

a v sobotu 31.12.2022. 

Ďakujeme za pochopenie.
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NOHEJBALOVÝ TURNAJ STREDNÝCH ŠKÔL

Každoročne ( s výnimkou dvoch rokov pandémie) Stred-
ná odborná škola služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, Le-
voča organizuje nohejbalový turnaj zamestnancov stred-
ných škôl  Memoriál PhDr. Jána Tengiho. 

V športovej hale usporiadateľa sa dňa 11.11.2022  zišli 
družstvá šiestich stredných škôl  z Prešova, Kežmarku 
a  Levoče. 15. ročník súťaže sa skončil víťazstvom SOŠ 
technickej z Prešova,  družstvo usporiadateľa si vybojo-
valo druhé miesto, tretie miesto obsadilo družstvo SOŠ 
agropotravinárskej a technickej z Kežmarku. Srdečne bla-
hoželáme!

Ing. Alena Hrešková,
riaditeľka školy

Udialo sa ...

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 
SLUŽIEB MAJSTRA PAVLA
KUKUČÍNOVA 9, LEVOČA
škola remeselných zručností

Vás pozýva na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 
v dňoch od 12.12.2022 do 16.12.2022 

od 8,00 hod.

Predstavené budú  učebné odbory, ktoré otvoríme 
v školskom roku 2023/2024:
3-ročné učebné odbory:  
  2964 H   cukrár
  2487 H   autoopravár mechanik 

2-ročné učebné odbory:  
  3178 F   výroba konfekcie
  2498 F   technické služby v autoservise
  3169 F   praktické práce 

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

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 

ŠTÚROVCI V LEVOČI

V dňoch 7. a 14. novembra sa usku-
točnili prednášky v Pamätnej izbe štú-
rovcov na Námestí Majstra Pavla pod 
názvom „Štúrovci v Levoči“. Projekt � -
nancovala Matica slovenská. Lektorom 
prednášok bola PhDr. Soňa Polaková. 
Siedmeho novembra boli určené zák-
ladným školám a štrnásteho novem-
bra stredným školám. Prvý deň boli 
prednášky obohatené o scénku o roz-
právkarovi Pavlovi Dobšinskom - ktorý 
študoval v Levoči na evanjelickom lý-
ceu - ktorí pripravili študenti Strednej 
pedagogickej školy v Levoči v dobo-
vých krojoch. Počas obidvoch dní sa 

prednášok zúčastnilo vyše 200 žiakov. 
Na prednáškach boli vytvorené štyri 
družstvá, ktoré medzi sebou súťažili. 
Prvé družstvo bolo ocenené vecnou 
cenou. Každý účastník prednášok ob-
držal malú pozornosť vo forme rôznych 
turistických letákov o Levoči a okolí.

V dňoch 18. – 25. novembra v Pamät-
nej izbe štúrovcov bola putovná výsta-
va „Odkaz štúrovskej generácie“, ktorú 
pripravila Matica slovenská.

Mgr. Miroslav Brincko,
predseda MO MS v Levoči
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Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta v Levoči
Vás srdečne pozýva na 
Deň otvorených dverí

dňa 5.12.2022 (pondelok) 
so začiatkom od 8.00 hod. 

V školskom roku 2023/2024 ponúka absolventom základnej školy:
    
denné štúdium:
 praktická sestra  (štvorročné) 5361 M
 masér (štvorročné) 5370 M
 masér pre zrakovo hendikepovaných (štvorročné) 5376 M

externé štúdium:
 praktická sestra (dvojročné) 5361 N
 masér (dvojročné) 5370 N
 sanitár (jednoročné) 5371 H
     
Informácie o možnosti štúdia a prehliadku priestorov školy je
možné dohodnúť individuálne na tel. č. 053/ 4179125

Tešíme sa na Vás!
PhDr. Iveta Strážiková, PhD.

riaditeľka školy

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

"I porodila svojho prvorodeného syna, zavi-
nula ho do plienok a uložila do jasieľ." Lk 2,7

S príchodom decembro-
vých dní prichádza aj čas 
vďačnosti voči tým, vďaka 
ktorým mohol byť uply-
nulý rok úspechom. Spo-
ločenstvo Gymnázia 
sv. Františka Assiského 
v Levoči ďakuje všetkým 
žiakom za ich usilovné 
štúdium a reprezentáciu školy, rodičom za spo-
luprácu a pomoc, učiteľom i nepedagogickým za-
mestnancom za húževnatosť a poctivo odvedenú 
prácu, priateľom a priaznivcom školy za podporu.

Prajeme požehnané adventné obdobie, prajeme 
Vám všetko, čo radosť vzbudí, prajeme Vám veľa 
lásky preto, že spája ľudí. Nech stromček zapáli 
svetlo v nás všetkých a s dôverou otvorme dvere 
vianočnému obdobiu plnému očakávaní, vpusti-
me do nich nové príležitosti a zdolávajme spoloč-
ne všetky prekážky. Nech tajomstvo a kúzlo Via-
noc v našich životoch trvá počas celého ďalšieho 
roka!

PaedDr. Marta Zabielna, PhD., riaditeľka školy



 

       
     ... AK SA CHCETE PODELIŤ 
     S TRVANLIVÝMI POTRAVINAMI A 
     S DROGÉRIOU, TAK MÔŽETE POMÔCŤ MNOHÝM   
     RODINÁM V NÚDZI VO SVOJEJ FARNOSTI. 

ĎA K U J E M E  Z A  K AŽD É  - - K I L O - -  K T O R Ý M  P R I S P E J E T E .
R A D O SŤ  R O Z D Á V A N Í M  R A S T I E . . . .  

Zbierka sa uskutoční v pracovné dni od 5. do 9.12. 2022 

Kde a v ktorom čase môžete prispieť? 
08:00 -15:00 - Farská Charita, Nám. M. Pavla 49, Levoča

„VIANOČNÉ FARSKÉ KILO“„VIANOČNÉ FARSKÉ KILO“„VIANOČNÉ FARSKÉ KILO“

3.

ROČ
NÍK

SPOLOČNOSŤ, KULTÚRA
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Altamiro Bernardes  šéfdirigent

Katarína Haščáková  soprán

Saria Silvis
Gabriela Pintérová

Septemthillis
Kristína Ščecinová

Arco Orchestra
Ľudmila Mačeková

Chrám sv. Martina 
Lipany

26.12.2022 o 16.00 hod.

Premonštrátsky kostol
Najsvätejšej Trojice 

Košice
27.12.2022 o 16.30 hod.

Bazilika sv. Jakuba 
Levoča

28.12.2022 o 16.30 hod.

MagnificatKim André Arnesen

Základná umelecká škola Lipanyzus_lipany



Doučovanie matematiky -  sš a zš.
Monitor, prijímacie pohovory, písomky,

testy. Vylepšovanie krutej reality a hroziacej 
polročnej a koncoročnej katastrofy.

Cena 10 €/ 60 min. Tel.: 0905 342 421

Spišská katolícka charita pomôže 
ročne viac ako 53 tisíc ľuďom. Sta-
rá sa o ženy-matky, ktoré utekajú 
od tyranov, ponúka nocľah ženám 
bez domova, prichyľuje seniorov, 
aby sa v období staroby konečne 
niekto postaral aj o nich. Poskytuje 
nový domov nevyliečiteľne chorým 
deťom, mesačne pomáha vyše 300 
odídencom z Ukrajiny prostredníc-
tvom štyroch Centier podpory nájsť 
uplatnenie v novej krajine. Pravidel-
ne podáva teplé jedlo bezdomov-
com, v špecializovaných poradniach 
poskytuje sociálne poradenstvo, 
zabezpečuje žiakom pomôcky do 
školy, pomáha potravinovou a hu-
manitárnou pomocou. Prostred-
níctvom zdravotných sestier ADOS 

Charitas a mobilných hospicov sa 
v priebehu minulého roka dostalo 
pomoci takmer 8000 chorým. „Cha-
rita je dielom cirkvi, je to Božie dielo, 
do ktorého je pozvaný každý jeden 
z nás. Ďakujeme za každú modlitbu, 
za každý dobrý skutok, za každý milo-
dar, lebo takto cez nás Boh prichádza 
k ľuďom aj v tejto dobe. Pozývame Vás 
a poskytujeme Vám priestor organi-
zovane pomáhať núdznym,“ vyjadril 
sa k téme diecézny riaditeľ Spišskej 
katolíckej charity, Pavol Vilček. 
Službu Spišskej katolíckej charity 
môžete podporiť aj tento rok v pra-
videlnej zbierke. Sme odhodlaní stáť 
blízko pri človeku aj naďalej. 

Katarína Havrilová, 
PR Spišskej katolíckej charity

K pomoci opäť potrebujeme vašu podporu
Ak by sa to nestalo, Darinka by strávila ďalšiu noc na lavičke 
v parku, nevyliečiteľne choré deti by nemali miesto, kde sa 

o nich starajú s láskou, seniori by ostali bezvládni a bez 
pomoci... Charita však v správny moment vstúpila do ich 
životov a vďaka tomu zažívajú lásku, teplo, nový domov.

SPOLOČNOSŤ, PLATENÁ INZERCIA
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RÍMSKOKATOLICKÁ CIRKEV

27. nov. – PRVÁ ADVENTNÁ NEDE-
ĽA V ROKU „A” 
Adventné obdobie má dvojaký výz-
nam: je časom prípravy na slávnosť 
Narodenia Pána, v ktorom sa pripo-
mína prvý príchod Božieho Syna me-
dzi nás. Zároveň je to čas, v ktorom 
sa touto pripomienkou zameriava 
ľudská myseľ na očakávanie druhého 
Kristovho príchodu na konci vekov.
V dnešnú nedeľu je jesenná zbier-
ka na potreby Spišskej katolíckej 
charity.
VEČERNÁ SV. OMŠA V SOBOTU 
26. NOVEMBRA O 19.00 HODINE 
Z PRVEJ ADVENTNEJ NEDELE. PO-
ČAS TEJTO SV. OMŠE BUDE PO-
SVÄTENIE ADVENTNÝCH VENCOV 
V BAZILIKE SV. JAKUBA
30. nov. – SV. ONDREJA, APOŠTO-
LA, sviatok. 
2. 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 birmovanci, v piatok 
od 17.00 hodiny.
Chorých a starých z príležitosti prvé-
ho piatku navštívime v piatok od 8.00 
hodiny dopoludnia.
3. dec. – FATIMSKÁ SOBOTA
V Bazilike sv. Jakuba fatimská sobota 
so začiatkom o 9.30 hodine. 
4. dec. – DRUHÁ ADVENTNÁ NEDE-
ĽA
8. dec. – NEPOŠKVRNENÉ POČATIE 
PANNY MÁRIE – (štvrtok)
Cirkevne prikázaný sviatok.
Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba, apoš-
tola o 6.00, 8.00 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 stredu 7., 
piatok 9. a sobotu 10. decembra. 
Úmysel týchto kantrových dní za 
obnovu rodín.
10. dec. – PREBLAHOSLAVENEJ 
PANNY MÁRIE LORETÁNSKEJ, spo-
mienka.
Sv. omša na Mariánskej hore o 10.00 
hodine.
11. dec. – TRETIA ADVENTNÁ NE-
DEĽA (NEDEĽA GAUDETE) 
17. dec. – DRUHÁ ČASŤ ADVENT-
NÉHO OBDOBIA – blízka príprava 
na sviatky Narodenia Pána

„Odišla si tíško ako odchádza deň 
a v našich srdciach ostáva spomienka len.
Nech s nami spomína každý, kto ťa mal rád.“

Anna Mihalíková
Dňa 12.11.2022 sme si pripomenuli prvé výročie odchodu našej mamky, babky a svokry Anny 
Mihálikovovej.

S láskou a úctou spomínajú dcéry Mária, Zuzana a Jana,
synovia František a Jaroslav s rodinami. 

CIRKVI, SPOMIENKY A POĎAKOVANIA
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„Tak rýchlo plynie čas,
spomienka na teba navždy ostáva v nás.“

Jozef Šuňavský

Dňa 21. decembra uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil môj milovaný manžel, starostlivý otec 
a dedko. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami modlitbu a tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína manželka a deti s rodinami. 

„Ten, kto ťa poznal, spomenie si.
Ten kto ťa miloval, nikdy nezabudne.
Už len kytičku kvetov na hrob ti môžeme dať
a pri plamienku sviečky s láskou spomínať.“

Juraj Babjar
Dňa 31.10.2022 vo veku 91 rokov nás navždy opustil môj milovaný manžel, dedko, pradedko, 
strýko, švagor, priateľ a príbuzný Juraj Babjar.
Veľké poďakovanie patrí všetkým za účasť na poslednej rozlúčke, za vyslovené prejavy sústrasti 
a kvetinové dary.

Smútiaca rodina.

Spomienky 
                        a poďakovania

Emília Pisoňová

Dňa 1.decembra 2022  uplynulo 8 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.

„Odišiel si tíško nie si medzi nami,
v našich srdciach stále žiješ spomienkami.“

Ing. Pavol Dzurňák
Dňa 21.12.2022 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedko, krstný 
otec, švagor, svokor Ing. Pavol Dzurňák. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú modlitbu a spomienku.

S láskou spomína smútiaca rodina. 



18. dec. – ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NE-
DEĽA
Popoludní v Bazilike sv. Jakuba, apoš-
tola hlavná vianočná sv. spoveď so 
začiatkom o 14.00 hodine.   
24. dec. – ŠTEDRÝ DEŇ –  (sobota)
Ráno sv. omša v Bazilike sv. Jakuba 
o 6.30 hodine.
O 16.00 hodine v Bazilike sv. Jaku-
ba sv. omša na Vigíliu Narodenia 
Pána – pre rodiny s deťmi a seniorov.
O 18.00 hodine zasadneme celá far-
nosť k štedrovečernému stolu ako 
jedna rodina. Večeru začneme mod-
litbou a navzájom sa v duchu spojme. 
Sv. omše v noci už zo slávnosti  Na-
rodenia Pána: o 22.00 hodine v Zá-
vade a v Levočskej Doline.
POLNOČNÁ SV. OMŠA – 24.00 v Ba-
zilike sv. Jakuba, apoštola.
25. dec. – SLÁVNOSŤ NARODENIE 
PÁNA – (nedeľa)
Sv. omše: v Bazilike sv. Jakuba 
o 8.00, 10.00 a 19.00 hodine
v gymnaziálnom kostole o 9.00 ho-
dine
v Závade o 8.00 a v Levočskej Doli-
ne o 9.30 hodine.  
Sviatok Narodenia Pána má svoju ok-
távu, čo znamená, že dnes a nasledu-
júcich sedem dní sa slávi ako   
ten istý deň Narodenia Pána.  
26. dec. – SV. ŠTEFANA, PRVÉHO 
MUČENÍKA. sviatok (pondelok)
Sv. omše ako v nedeľu.
27. dec. – SV. JÁNA, APOŠTOLA 
A EVANJELISTU, sviatok – (utorok)
28. dec. – SV. NEVINIATOK, MUČE-
NÍKOV, sviatok – (streda)
30. dec. – SVIATOK SVÄTEJ RODINY 
JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA, sviatok – 
(piatok)
31. dec. – POSLEDNÝ DEŇ V KALEN-
DÁRNOM ROKU – SILVESTER – (so-
bota)
Večerná sv. omša o 19.00 hodine 
– ďakovná na konci občianske-
ho roku s chválospevom Teba Bože 
chválime a krátkou adoráciou pred 
Sviatosťou Oltárnou, so sviatostným 
požehnaním.
Na Mariánskej hore sv. omša v Ba-
zilike Navštívenia Panny Márie na 
rozhraní starého a nového roku 
o 24.00 hodine už zo slávnosti Pan-
ny Márie Bohorodičky.
Zmena programu vyhradená a doplne-
ná vo farských oznamoch.

„Odišla si tíško ako odchádza deň
a v našich srdciach zostáva spomienka len.
Nech s nami spomína každý, kto ťa mal rád.“

Mária Taratutová
Dňa 28.12.2022 uplynie rok, čo nás navždy opustila moja milovaná manželka, naša drahá mam-
ka, babka, prababka a svokra Mária Taratutová. 
Tí, ktorí ste je ju poznali, venujte jej s nami modlitbu a tichú spomienku. 

S láskou spomína manžel Ján, synovia Jaroslav, Jozef, Rastislav
a dcéra Mária s rodinami. 

„Spomienky sú ako hviezdy v tme. 
Spomienky sú fotografi e v albume. 
Spomienky nezanikajú, 
ak si ich ľudia pripomínajú."

Katarína Šefčíková
V týchto dňoch uplynie rok, odkedy nás navždy opustila milovaná mama, babka a prababka 
Katarína Šefčíková. Spomeňte si, prosím, s nami. Ďakujeme za modlitbu a tichú spomienku.

S láskou, úctou a vďakou spomínajú dcéra Darina s rodinou
a synovia Bohuš a Štefan s rodinou.

„Už uplynul rok, zostalo po tebe
ticho, nepočujeme tvoj hlas, ani
smiech, ani tvoje kroky pri nás.“

Ondrej Iľaš
Dňa 1.12.2022 si pripomíname prvé výročie úmrtia nášho manžela, otca, brata, strýka, švagra, 
deda a pradeda Ondreja Iľaša.

S láskou a úctou spomína manželka,
dcéry s rodinami, vnúčatá a ostatná smútiaca rodina.

„Spomienka na teba nikdy nevymizne zo sŕdc tých,
ktorí ťa milovali a sú Ti vďační za Tvoju lásku a obetavosť.“

Katarína Lagaňová

Dňa 11.12.2022 uplynie prvé výročie od odchodu do večnosti mojej milovanej manželky, našej 
mamky, babky a prababky Kataríny Lagaňovej.
Tí, ktorí ste ju poznali, jej prosíme venujte modlitbu a tichú spomienku.

S láskou, úctou a vďakou manžel Jozef, dcéra Mária a syn Jozef s rodinami.

„Žiarila z Teba láska a dobrota, 
budeš nám chýbať do konca života. 
Aj keď už nie si medzi nami, 
v našich srdciach žiješ stále s nami.“

Margita Kočišová
Dňa 28.12.2022 pri rannej sv. omši v Bazilike sv. Jakuba si pripomenieme prvé výročie úmrtia 
mojej milovanej manželky, dobrej mamky, láskavej babky, prababky, svokry, krstnej mamy, tety 
a švagrinej Margity Kočišovej.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej modlitbu a tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína manžel a deti s rodinami.

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA, CIRKVI
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Slovíčko od minoritov
Ako Nepoškvrnená počúvať Božie slovo, aby v nás čo najmocnejšie prebývalo 

Drahí Levočania,

toho roku sme v rámci novény – devia-
tich dní prípravy na sviatok Nepoškvr-
neného počatia Panny Márie – pozvali 
zasvätené osoby z nášho okolia, aby 
nám priblížili mariánsku spiritualitu ich 
spoločenstva. Mal by prísť františkán 
z Prešova, dominikán z Košíc, salezi-
án z Popradu a z Prešova, pallotíni zo 
Smižian, redemptorista z Podolínca 
a minorita zo Spišského Štvrtku. Úcta 
a láska k Panne Márii zohrávala 
v živote všetkých zakladateľov re-
hoľných spoločenstiev významnú 
úlohu a pre všetkých zasvätených je 
vzťah k našej nebeskej mame veľmi 
dôležitý.

Panna Mária, ako veríme, bola od prvé-
ho okamihu svojho života uchránená 
od poškvrny dedičného hriechu a ni-

kdy sa hriechu nedopustila, preto ju 
anjel nazval „plnou milosti“(Lk 1, 28). 
Na jej živote vidíme, ako by asi vyzeral 
náš život, keby sa naši prarodičia Adam 
a Eva nedopustili hriechu a keby sme 
sa hriechu nedopustili ani my sami. 
Môže nás prekvapiť, že jej život vôbec 
nebol ľahký. Trpela nielen kvôli hrieš-
nemu ľudstvu, ale aj kvôli svojmu bez-
hriešnemu Synovi – napríklad vtedy, 
keď ako dvanásťročný ostal v Jeruzale-
me a ona ho so svätým Jozefom tri dni 
s bolesťou hľadala. Pán Ježiš na jej vý-
čitku odpovedal: „Prečo ste ma hľada-
li? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde 
ide o môjho Otca?" Oni jeho odpovedi 
nerozumeli. Evanjelista poznamenal: 
„A jeho matka zachovávala všetky slová 
vo svojom srdci“ (Lk 2, 41-51). Človek 
aj keď sa nedopúšťa hriechu, znáša 
napätia, pretože rastie, dozrieva. Má 
sa postupne stávať schopným milovať 

zrelšou, nezištnou, Božou láskou.

Aj Panna Mária dozrievala. Tak ako ona 
uvažovala o Božích slovách, podobne 
každá zasvätená osoba, ale aj každý 
kresťan má rozmýšľať nad Božími slo-
vami, aby sa vedel vo svojom  živote 
čo najlepšie rozhodovať.  Aby sa Božie 
slovo vteľovalo do jeho života, podľa 
príkladu Panny Márie. V nej sa doslo-
va Božie Slovo stalo telom a prebýva-
lo medzi nami. Toto je prvoradá výzva 
adventného obdobia: pripraviť sa na 
príchod Pána, aby v nás čo najmocnej-
šie prebývalo jeho slovo, aby mohol on 
sám v nás prebývať (Jn 14, 23). To sú 
Vianoce v ľudskej duši. To sú Vianoce, 
ktoré skutočne obohacujú.

Brat Martin Mária Kolár,OFMCov.

levoca@minoriti.sk

„Odišiel si tíško, nie si medzi nami,
v našich srdciach však stále žiješ spomienkami.“

Rudolf Serváčik

Dňa 08.12.2022 uplynú 3 roky, čo nás navždy opustil milovaný manžel, brat a známy.
S láskou spomínajú manželka Márie

s dcérou Alenou a priateľom Jarom a sestry Mária a Ľubka. 

František Kramarčík
Dňa 22. decembra 2022 uplynú 4 roky, čo nás navždy opustil môj milo-
vaný manžel, náš ocko, dedko a svokor František Kramarčík. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

Smútiaca rodina.

Dôležité upozornenie:
 
PODPORNÉ POHREBNÉ ZDRUŽENIE NA SLOVENSKU - ODBOČKA 126 LEVOČA

Žiadame členov PPZ, ktorí ešte nemajú zaplatené členské príspevky na rok 2022, aby tak 
urobili najneskôr do 31.12.2022. Zároveň upozorňujeme, že členský príspevok bol od 1. 1. 2022 
zvýšený na 23 €. Poplatok je možné uhradiť osobne u inkasantov alebo prevodom na účet:

ČLENSKÝ PRÍSPEVOK MÔŽETE ZAPLATIŤ NA TENTO ÚČET

Ďakujeme. Výbor Odbočky 126 Levoča

SK 8809 0000 0000  0101 3821 40
SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA LEVOČA
BIC: GIBA SK BX

Variabilný symbol: ČÍSLO ČLENA
Špeci� cký symbol: MATRIČNÉ ČÍSLO
Poznámka: MENO A PRIEZVISKO

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

BOHOSLUŽOBNÝ PROGRAM NA 
MESIAC DECEMBER 2022:
Svätá liturgia v nedeľu o 10.00 h 
Svätá liturgia počas pracovného týždňa
o 16.30 h 
Svätá liturgia počas pracovného týždňa 
ráno a v sobotu o 7.30 h
Svätá liturgia počas pracovného týždňa 
v deň sviatku o 18.00 h 
(presný deň sv. liturgie bude ohlásený pri 
nedeľných oznamoch)

SVIATKY V MESIACI DECEMBER:
6. 12. (utorok)
Svätý Mikuláš, arcibiskup a divotvorca
8. 12. (štvrtok)
Počatie Presvätej Bohorodičky sv. Annou 
25. 12. (nedeľa)
Narodenie nášho Spasiteľa, Ježiša Krista
26. 12. (pondelok)
Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke
27. 12. (utorok)
Svätý Štefan, prvomučeník

INÉ POBOŽNOSTI A UDALOSTI:
11. 12. (nedeľa)
Adventný – � lipovkový koncert o 15.00 h
21. 12. (streda)
Predvianočný koncert o 17.30 h
31. 12. (sobota)
Poklona pred Eucharistiou s požehnaním 
od 14.00 h do 15.00 h
31. 12. (sobota)
Ďakovná sv. liturgia na koniec občianske-
ho roka 2022  o 15.00 h
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V DECEMBRI POZÝVAME:
29. 11. – 7. 12. Novéna k Nepo-
škvrnenej Panne Márii. Počas 
svätých omší o 15:50, v sobotu 
o 7:50, v nedeľu o 16:00 sa budeme 
zoznamovať s mariánskou spiritu-
alitou zasvätených osôb z nášho 
okolia a spolu s nimi uvažovať o 9 
osloveniach Panny Márie v Loretán-
skych litániách.

29. 11. františkán z Prešova

30. 11. Matej Juraj Šulík, domini-
kán z Košíc

1.12. salezián z Popradu

2.12. Ján Benkovský, jezuita 
z Prešova

3.12. Artur Cierlicki, pallotín zo 
Smižian

4.12. Jozef Sukeník, minorita zo 
Spišského Štvrtku 

5.12. Peter Klubert, pallotín zo 
Smižian

6.12. Peter Slobodník, redempto-
rista z Podolínca 

7.12. Peter Grzechynka, salezián 
z Prešova 

1. – 16. 12. Rorátne sväté omše. 
Ranné sväté omše (okrem nedieľ) 
budeme sláviť ku cti Panny Márie. 

4. 12. Chorus Minor – Adventný 
koncert o 15:00.

8. 12. Slávnosť Nepoškvrneného 
počatia Panny Márie – hlavným 
celebrantom  sv. omše o 15.50 bude 
otec biskup Andrej Imrich.

24. 12. „Polnočná svätá omša“  
o 22:00. 

25. 12. Živý betlehem – popoludní 
na nádvorí nášho kláštora.

25. 12. Vianočný koncert – Kysuc-
ký Prameň z Oščadnice + hostia 
Marek Gernát a Jana Šifrová
 o 13:30 a 18:30 Predpredaj vstupe-
niek – MsKS a na predpredaj.sk 
(názov: Decembrový koncert) – 15€. 
Info: 0949 150 500. 

30.12. Mariánske stretnutie – po 
svätej omši o 15:50 stretnutie Rytie-
rov Nepoškvrnenej a ctiteľov Panny 
Márie.

31. 12. Svätá omša na konci Staré-
ho roka s ďakovnou pobožnosťou 
o 16:00.

„V pamäti našej žiariť bude pamiatka jeho stále živá.“

Štefan Dravecký

Už je to 10 rokov, čo v duši ostala prázdnota, chýba nám tvoj  smiech a tvoja dobrota, pevný stisk 
ruky a tvoje objatia, spoločné chvíle sa už len v myšlienkach vrátia.
8.decembra uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil môj milovaný manžel, náš drahý otec, starý 
otec, svokor, brat, švagor a priateľ.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, 
prosím, tichú modlitbu.

S láskou a úctou spomínajú manželka Helena,
dcéry Slávka, Martina, synovia Štefan, Róbert, Michal s rodinami.

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

Štefan Janščák
Dňa 24.10.2022 vo veku nedožitých 57 rokov nás navždy opustil môj manžel, otec, dedko, brat 
a príbuzný Štefan Janščák.
Úprimné poďakovanie vyslovujeme Mons. Františkovi Dlugošovi za dôstojnú rozlúčku a záduš-
nú omšu. 
Úprimné poďakovanie patrí aj internému oddeleniu a chirurgickému oddeleniu  VNsP Levoča.
Veľké poďakovanie patrí všetkým za účasť na poslednej rozlúčke, za vyslovené prejavy sústrasti 
a kvetinové dary.

Smútiaca rodina.

„Tak letí čas, čo stíchol tvoj hlas,
len spomienky na teba sa vracajú zas a zas...“

Štefan Dravecký
Dňa 21.12.2022 si pripomenieme 10. výročie úmrtia môjho manžela, otca, dedka, brata a švagra 
Štefana Draveckého.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 

S láskou spomína manželka Alžbeta,
dcéra Beáta a syn Peter s rodinami a ostatná rodina.

Štefan Comba
Dňa 12. decembra 2022 uplynie 28 rokov, čo nás navždy opustil milo-
vaný 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. 

„Ten, kto ťa poznal, si spomenie, 
ten, kto ťa mal rád - nikdy nezabudne.“

PaedDr. Vincent Lafk o, PhD.

Dňa 15. decembra 2022 uplynie 10 rokov, čo nás náhle navždy opustil.
S láskou a úctou spomína brat Gabriel s rodinou.
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Služby Božie a podujatia na mesiac 
december 2022
Milí Levočania!
Prežívame adventné obdobie a Via-
noce sú predo dvermi. Zo všetkých 
strán sme pozývaní mnohými ľuďmi, 
obchodníkmi na nákup nového tele-
vízora alebo teplého oblečenia. Sa-
mozrejme, je dôležité prijať pozvanie 
na predvianočné nákupy potravín... 
Kultúrou sme pozvaní zasa na pred-
stavenia, koncerty, spev, hudbu. Od-
všadiaľ počujeme príďte, príďte 
k nám, aj k nám a my možno nevieme 
kam skôr.
Ak je to tak, počujme slovo, ktoré 
nám znie teraz od starozmluvné-
ho proroka Zachariáša: „Ajhľa, tvoj 
Kráľ prichádza k tebe...“ (Zachariáš 
9,9) 
Ajhľa!!! Stoj! Kam by si chodil! Ad-
vent predsa nie je o tom, čo z neho 
spravili ľudia! Veď všetky kresťanské 
piesne spievajú o tom, že sa máš 
zastaviť, pretože niekto prichádza 
k tebe! Tvoj Kráľ...
Ale my, ľudia, sa nedáme tak ľahko 
vykoľajiť. My by sme stále chceli nie-
kam chodiť! Ak poviete dnes vášmu 
dospelému synovi, či vnukovi túto 
správu: tvoj kráľ prichádza k tebe. Vo 
viacerých prípadoch tuším odpoveď: 
No a!?
Je zvláštne, že tento text nám nedá-
va odpoveď na to, čo máme robiť. Je 
tu len napísané, že prichádza Kráľ, že 
prichádza ku mne a že je spravodlivý 
a plný spásy. Nič viac. Žiadna zmienka 
o tom, ako by sme sa mali zachovať, 
čo by sme mali povedať, ako by sme 
ho mali vítať.
Paul Gerhardt sa vo svojej piesni, kto-
rú máme v spevníku pod číslom 6, tiež 
pýta: Čím môžem ťa privítať, Vyku-
piteľ sveta a úctu, akú mám vzdať, 
Tebe, Láska svätá. Ó, zažni svetlo 
v duši a jasne ho rozsvieť, aby ako 
sa sluší, vzdal som ti chválu, česť. 
Niekedy ti stlali palmy, ratolesti, 
kvety. Ja chcem ti spievať žalmy, 
tak ti vyjsť v ústrety. Kiež chvála 
srdca môjho dnes je sťa ratolesť, na 
slávu mena tvojho, ktorou ti vzdá-
vam česť.
Ajhľa, tvoj kráľ prichádza k tebe! On 
si nejde len tak okolo, On sa len tak 

mimochodom nezastaví na návštevu. 
On ide k tebe! Jeho príchod nie je mi-
nulosť. Prichádza. To nie je dokonavý 
vid, On stále prichádza, dnes a zajtra ti 
znovu bude znieť táto správa prítom-
nosťou. Tvoj kráľ prichádza k tebe!
A chcem zdôrazniť, že prichádza 
k tebe. Možno sa opýtate prečo? Pre-
tože je to tvoj kráľ! A je to kráľ úplne 
iný ako všetci ostatní králi. Nie preto, 
že sa narodil v chudobe, nie preto, že 
jeho postieľkou boli jasle, nie preto, 
že jeho rodičia neboli vysoko posta-
vení ľudia, nie preto, že prichádza 
nanajvýš na osliatku. Nie preto.
Preto, lebo On, kráľ, prichádza k tebe. 
Nepoznám iného kráľa, ktorý by pri-
šiel za mnou alebo za tebou. Ty ne-
musíš nikam chodiť. On prichádza 
za tebou. A tak ako je isté, že prišiel 
na tento svet, aby ho zachránil, tak 
je isté, že prichádza znovu a znovu, 
k tebe, aby ťa upokojil, aby uhasil tvoj 
smäd. Lebo nachádza nás v rôznych 
situáciách života, v rôznom položení. 
Aby ti povedal: Neplač! - Ako matke 
pri naimskej bráne... Aby ti povedal: 
Ani ja ťa neodsudzujem – ako žene 
hriešnici Odpúšťajú sa ti hriechy – 
ako to zaznelo porazenému. Aby ti 
povedal: Nasleduj ma – ako to pove-
dal Matúšovi. Aby ti povedal, že od-
teraz budeš loviť ľudí, to isté počul 
aj Šimon z jeho úst. Aby ti povedal: 
Neboj sa, len ver! – tie slová počul aj 
Jairus, keď mu zomrela dcérka. Alebo 
aj tie, ktoré povedal svojim priateľom 
na mori zmietanom búrkou: Kde je 
vaša viera? A možno aj to, čo zaznelo 
Zacheovi na strome: Dnes musím zo-
stať v tvojom dome! Určite ti zaznie 
aj to, čo Marte pri hrobe jej brata: Nik 
nezomrie naveky, kto žije a verí vo 
mňa, či veríš tomu? 
Tento kráľ, prišiel za nimi a prichádza 
aj za tebou, dnes. A oslovuje ťa tvojím 
menom ako oslovil Máriu v záhrade. 
Ajhľa, tvoj kráľ prichádza k tebe... To 
je fakt.
To je realita, ktorú si možno neuvedo-
muješ, možno ju nevnímaš. Ale tvoj 
kráľ je na ceste. Aby ťa oslovil, aby ti 
ponúkol to, po čom túžiš. Je to zadar-
mo a nemusíš nikam chodiť. On ide za 
tebou. Práve teraz, dnes. Čo ty nato? 
Vyjadríme aj my svojím správaním to, 
čo vyjadrujú všetci? To ľahostajné: No 
a?
Alebo... budem ten, ktorý bude čakať 
ako dieťa. S očami otvorenými doko-

rán, s napätím a zároveň s radosťou. 
Budem čakať na príchod svojho Kráľa, 
ktorý prichádza ku mne. Ajhľa! Amen. 

Ak Pán Boh dá Služby Božie v kos-
tole na námestí a v modlitebni na 
fare v decembri
1. 12. 2022
adventná večiereň o 17.00 v modli-
tebni na fare
4. 12. 2022
2. adventná nedeľa o 9.00 v modli-
tebni na fare
8. 12. 2022
adventná večiereň o 17.00 v modli-
tebni na fare 
11. 12. 2022
3. adventná nedeľa o 9.00 v modli-
tebni na fare 
15. 12. 2022
adventná večiereň o 17.00 v modli-
tebni na fare
18. 12. 2022 
4. adventná nedeľa o 9.00 v modli-
tebni na fare so spoveďou a Večerou 
Pánovou
18. 12. 2022 
ADVENTNÝ KONCERT – v kostole na 
námestí o 15.00
Slovenský kresťanský spevácky zbor 
KRÉDO - VIRUJU
hudobné zoskupenie BRASS COLLE-
GIUM Levoča
24. 12. 2022
Štedrý večer – o 17.00 v kostole na 
námestí
25. 12. 2022
1. sviatok vianočný – Narodenie 
Krista Pána – o 9.00 v kostole na 
námestí 
26. 12. 2022
2. sviatok vianočný – Sviatok Štefa-
na mučeníka – o 9.00 v modlitebni 
na fare 
31. 12. 2022
Silvester, Závierka občianskeho 
roka – o 17.00 v kostole na námestí 

Záujem o pastorálnu návštevu alebo 
prislúženie Večere Pánovej 

v domácnostiach môžete nahlásiť na 
tel. čísle cirkevného zboru: 

0917 771 758 alebo 0918 828 199 
farárka Zuzana Durcová, 
prípadne e-mailom na 
faralevoca@gmail.com
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PROGRAM  DECEMBER 2022 • KINO ÚSMEV

Digitalizáciu kina Úsmev fi nančne podporil Audiovizuálny 
fond v rámci komplexného projektu, realizovaného vďaka 
fi nančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky.

Rezervácia vstupeniek na internetovej stránke kino.levoca.
sk Predpredaj a predaj vstupeniek hodinu pred premietaním 
v pokladni kina Úsmev Levoča t.č. 053/4512208.
Zmena programu vyhradená!

v o  f i l m e  ú č i n k o v a l i  PAV E L  B R A N K O  a  (-90)  D U Š A N  H A N Á K ,  M Á R I O  H O M O L K A ,  Ľ U B O  Š T E C K O ,  A L E X A N D E R  S T R E L I N G E R ,  M I Š O  S U C H Ý,  M A R T I N  Š U L Í K ,  D U Š A N  T R A N Č Í K  
(90)  M I L A N  B A L O G ,  P E T E R  K E R E K E S ,  R O B O  K I R C H H O F F,  M A R E K  K U B O Š ,  J U R A J  L E H O T S K Ý,  M A R K O  Š K O P,  Z U Z A  P I U S S I ,  J A R O  V O J T E K   

(+90)  M A R O Š  B E R Á K ,  B A R B O R A  B E R E Z Ň Á K O VÁ ,  T O M Á Š  K R U PA ,  I VA N  O S T R O C H O V S K Ý,  E R I K  P R A U S ,  M I R O  R E M O ,  B A R B O R A  S L I E P K O VÁ  a  M I R O  R E M O  s t.   
p r o d u c e n t  s f u  P E T E R  D U B E C K Ý   p r o d u c e n t  r t v s  R O M A N  G E N S K Ý   p r o d u c e n t  p s y c h é  f i l m  M A R E K  K U B O Š   g r a f i c k ý  d i z a j n  M A R T I N  D E R N E R   k a r t ó n o v é  a n i m á c i e  M A R T I N  S N O P E K   g r a d i n g  P E T E R  H A R U M   

z v u k o v ý  m i x  A L E X A N D E R  B O R I   h u d b a  J Á N  B O L E S L AV  K L A D I V O   d r a m a t u r g i a  T O M Á Š  K A M I N S K Ý,  M Á R I A  Š N I R C O VÁ   m o n t á ž  P E T E R  H A R U M  –  a s f s ,  M A R E K  K U B O Š   r e a l i z á c i a  m y š l i e n k y  M A R E K  K U B O Š  –  H A R U Š Á K
©  P S Y C H É  F I L M  s . r . o . ,  R T V S  R O Z H L A S  A  T E L E V Í Z I A  S L O V E N S K A ,  S L O V E N S K Ý  F I L M O V Ý  Ú S TAV,  2 0 2 2

F O T O G R A F I A  A  G R A F I C KÝ  D I Z AJ N  ©  M A R T I N  D E R N E R ,  2 0 2 2 ,  S  P O U Ž I T Í M  KA R T Ó N O V E J  T Y P O G R A F I E  ©  M A R T I N  S N O P E K ,  2 0 2 2

f i l m  m a r e k a  k u b o š a
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Official 
Selection

special prize
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PRINCEZNÁ ZAKLIATA V ČASE 2
2. (PIA) o 17:00 • Fantastický • 138 min. • ČR • 5€

MALÝ WINNETOU
3. (SOB) o 17:00, 4. (NED) o 15:00 • Dobrodr., rodinný • 103 min. • DE • 5€

KEĎ PREHOVORILA
3. (SOB) o 19:00 • Dráma • 129 min. • USA • 5€

ČIAPKA
6. (UTO) o 17:00 • Rodinný • 86 min. • SLO,LUX,CHR,SR • 5€

± 90
6. (UTO) o 19:00 • Dokument • 65 min. • SR • 4/5€

FABELMANOVCI
8.,9. (ŠTV, PIA) o 19:00 • Životopisný • 151 min. • USA • 6€

FANTÓM OPERY
13. (UTO) o 19:00 • Horor, dráma • 93 min. • USA • 5€

ŠIALENÁ NOC
14. (STR) o 19:00 • Akčný, komédia • 111 min. • USA • 5€

AVATAR: CESTA VODY
15.,17.,21.,30. o 19:00 • Sci-� , Fantastický • 192 min. • USA • 6€

SUPERŽENA
22., 23.  (ŠTV, PIA) o 19:00 • Komédia • 90 min. • SR • 5€

KOCÚR V ČIŽMÁCH: 
23.,28.,29. (PIA,STR,ŠTV) o 17:00 • Anim., komédia • 101 min. • USA • 5€

WHITNEY HOUSTON:
28. (STR) o 19:00 • Životopisný, dráma • 147 min. • USA • 5€

SRDCOVÁ ZÁLEŽITOSŤ
29. (ŠTV) o 19:00 • Komédia • 100 min. • DE • 5€ AVATAR: CESTA VODY
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Veková prístupnosť

Jazyková verzia

Premiéra

Možnosť uplatniť zľavu s preukazom FK
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POSLEDNÉ
ŽELANIE

282322

I WANNA DANCE 
WITH SOMEBODY

1715

30211715


