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0908 479 600 

Chystáte sa predať svoj byt, 
dom alebo pozemok

príďte k nám do kancelárie 
MAXXIMA Real

Realitná kancelária
Hypotekárne centrum

Real

A vybavíme Vám aj úver 
a to bez starostí

 a poplatkov

Mgr. Jana Šoltýsová

Levočská 2/A
OD Kocka

Stará Ľubovňa

-----------------------------

-----------------------------

www.pozicajsima.euwww.pozicajsima.eu
požičovňa minibagrov 

mininakladačov a minidumprov
stroje do 850 kg v St. Ľubovni

Netráp sa a požičaj si stroj
urobíš si to sám 

a ešte sa pri tom zabavíš

0948 544 401

www.maxxima.sk

57
-0

00
4-

1

dlazbardejov@gmail.com
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Už OD 3,50 eur
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1051/7718 607, 0903 634 202, 0915 547 169

Levočská 2, 080 01 Prešov, maxidachmann@gmail.com

DACHMANN
www.dachmann.sk

PLastové okná a dvere
drevené a hLiníkové

okná
servis a oPrava okien

ZĽAVA -45%

- exteriérové žaLÚZie, roLetY
- Predaj ParaPetných dosiek 
- ZaskLievanie baLkónov 
- siete Proti hmYZu, žaLÚZie 
- garážové bránY
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ĽUBOVNIANSKO

Kristán Kaleta  0907 887 332

Distribúcia:

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Stará Ľubovňa, Čirč, Forbasy, 
Hniezdne, Hromoš, Chmeľnica, 
Jakubany, Kamienka, Kolačkov, 
Kyjov, Ľubotín, Nižné Ružbachy, 
Nová Ľubovňa, Orlov, Plaveč, 
Plavnica, Podolínec, Šambron, 
Šarišské Jastrabie, Údol, Veľký 
Lipník, Vyšné Ružbachy

lubovniansko@regionpress.sk

redakcia: Mierová 14
Stará ľubovňa

západné Slovensko

Stredné Slovensko

východné Slovensko

bv   94.750 bratislavsko Východ
bz 100.200 bratislavsko Západ
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KM    16.370 Komárňansko
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nz    34.140 novozámocko
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pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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REGIONPRESS, s.r.o.
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 250€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

0905 468 802  |  Objednávky prijímame telefonicky

Dejinne pravdepodobne najstarším 
svedectvom o Veľkej noci je homília O 
Pasche Melitona Sardského z 2. storočia. 

Peri Pascha, alebo tiež Kázeň na Veľký 
piatok je homília, ktorá pochádza z rokov 
160-170. Okrem Druhého listu Klimentovho 
ide o jednu z najstarších zachovaných káz-
ní. Má štyri časti a 105 paragrafov. 

Prvá časť odkazuje na starozákonné 
čítanie z knihy Exodus a oslavuje starú 
a novú Paschu. Druhá časť prerozpráva 
príbeh starozákonnej Paschy a vysvetľuje 
jej zmysel. Tretia časť objasňuje, prečo sa 
Kristus obetoval, zmysel Adamovho pádu 
a rozšírenie nadvlády hriechu medzi všet-
kých ľudí. Štvrtá, najrozsiahlejšia, vysvet-
ľuje Kristovu novú Paschu a jeho triumf 
vzkriesenia. V poslednej časti sa objavuje 
antijudaistická polemika.

To sú dejiny. Súčasnosť? Je to tiež prí-
beh. Príbeh o zmysle života, o zmysle obe-
tovania sa, o obetavých, ktorí nasadzujú 
svoje životy. O ľudských pádoch a nadvláde 
zla. O absolútnej prirodzenosti zla. O tom, 
že nám jeho prítomnosť vôbec neprekáža, 

naopak, mnohí z nás mu fandia a podpo-
rujú ho. Dokonca mnohí aj spomedzi tých, 
ktorí si to už ani neuvedomujú.

To je to najhoršie – neuvedomili sme si, 
ako ďaleko z reťaze sme pustili všeobecné 
zlo a ako nám to zlo zahnalo dobro do kúta 
hanbiť sa na polienko.

Situácia okolo nás nám pripomína báj-
nu výstrahu, objavujúcu sa takmer vo všet-
kých náboženstvách – varovne zdvihnutú 
ruku. No zároveň žijeme v dňoch, v ktorých 
stojí za to brániť a najmä presadzovať to 
dobro.

A na to netreba bujarú, rozjasanú 
Veľkú noc, plnú oblievačiek a veľkých 
osláv, prehýbajúcich sa sto-
lov a množstva ľudských 
stretnutí. Spomeňme si 
možno na toho Melitona 
Sardského.

Na čítanie o pádoch a 
znovuvstaniach.

Krásne a pokoj-
né sviatky, milí 
čitatelia.

Veľká noc a my dnes

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Máte zatvorenú predajňu, 
ale viete tovar doručiť 

prostredníctvom kuriéra?

Dajte o tom vedieť!
Pre �rmy, ktoré museli svoje prevádzky zavrieť,

ale vedia tovar doručiť, 

máme špeciálne  zľavy na inzerciu!

www.regionpress.sk kaleta@regionpress.sk
0907 887 332

Viac info:

FRÉZOVANIE a 
VLOŽKOVANIE

KOMÍNOV
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> revízie komínov 
   ku kolaudáciám RD
> frézovanie a vložkovanie
   komínov
> strojové čistenie
   zadechtovaných
   komínov
> fasádne komíny
> čistenie a kontrola
   komínov

0911 918 050
obhliadka ZDARMA

Kontaktujte nás v pracovných dňoch
od 7,00 hod do 17,00 hod

0911 918 050, Štefan Folvarčík

www.kominar-lubovna.sk
www.kominyfrezovanie.sk

INZERCIA
0907 887 332
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Tu kabel, Tu kabel?-nechajte to na nás
- návrhy riešení pre príjem TV aj satelitného  

signálu, pre počítačové siete a ich realizácia
- realizácia kamerových a zabezpečovacích 

systémov audio a video vrátnikov vrátane 
vzdialeného prístupu cez internet.

- kompletné elektroinštalačné práce.
kontakt: 0905 323 421 57

-0
03

3
pôvodná cena

Levočská 3 • STARÁ ĽUBOVŇA
052/432 61 15
lubovna@euronics.sk

teraz za

ELEKTRO

 

Uhlopriečka 32" (81 cm)
Rozlíšenie 1366 x 768 HD 
DVB.T2 2 x 8 W Konektory: 3 x HDMI, 
USB, AV IN, VGA, PC Audio In, Coaxial.

LED TV ECG 32H02T2S2

 

teraz za

Uľahčite si upratovanie.  
Inovačný vysávač na okná Kärcher
znamená revolúciu v umývaní okien.
Originálny aku-vysávač na okná uľahčuje
čistenie a šetrí čas a námahu.

Čistič okien
Kärcher WV 2 Premium

pôvodná cena
69 €

56 €

139 €  169 €  

 
  

 

Nakupujte výhodne  
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399 €

339 €

Chladnička s marzničkou
Beko CSA 365 K30W
Energetická trieda: A++, 113 l, 
hĺbka x šírka x výška: 65x59,5x185
Typ chladenia: Statické
Spotreba (kWh/rok) 245

Predaj tovaru aj na splátky
cez QUATRO a CETELEM

AŽ

Kúpte si sušičku alebo zostavu práčky a sušičky 
a získajte až 40-160 Eur späť. Sušičky AEG sú 
energeticky úsporné a vybavené špičkovými 
technológiami.  Kúpte si niektorý z akčných 
modelov.

SME TU PRE VÁS!
Napriek tomu, že predajňa EL-SERVIS 
je z dôvodu Covid-19 zatvorená, 
stále máte možnosť si tovar zakúpiť 
telefonicky: 0918 421 001 alebo 
mailom lubovna@euronics.sk. 
Tovar Vám doručíme až domov. 
Verím, že spolu to zvládneme!

KOMINÁRSTVO
na trhu už 28 rokov

- revízie komínov ku kolaudácii
  rodinných domov
- frézovanie, vložkovanie 
  a vonkajšie fasádne komíny
  s obhliadkou zdarma,
- kontrola a čistenie aj 
  zadechtovaných komínov

Karol a Bc. Ján Kmeč
revízni technici komínov

0915 426 164 | 0907 933 226
mail: kmekom@kmekom.sk

KMEKOM, s.r.o., Nová Ľubovňa 27
www.kmekom.sk
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
• Ručný pracovník, KOSEC / PILČÍK  - 580 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie 

• VODIČ "C" -  805 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie  
Základná zložka mzdy 

+ príplatky a ODMENY 

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ 

Miesto výkonu práce BRATISLAVA
0948 / 374 149, dispecing2@aii.sk

Letná údržba ciest a komunikácií v BA 

• VODIČ "B", "T" - 700 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie 
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ZATEPLOVANIE
PODKROVIA

- STRIEKANÁ PUR PENA
- FÚKANÁ CELULÓZA
- MONTÁŽ SADROKARTÓNOV

Objednávky na tel. č.: 052/776 73 59, 052/776 73 60, 0911 952 229
Informácie: Pondelok - Piatok : 8.00 do 15.00 hod.

Prijíma objednávky na:
• kurčatá brojlere

 jednodňové
• kurčatá brojlere okolo 1 kg
• morky  7-týždňové
• nosnice 6-16 týždňové
• kačky, husi  a husokačky
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HYDINA KUBUS s.r.o.
VEĽKÝ SLAVKOV 290

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS
lubovniansko@regionpress.sk

0907 887 332

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v naších novinách

0907 887 332
12. apríla 1961   
 sa uskutočnil prvý let človeka do vesmíru 
– Jurij Gagarin.

Výročia a udalosti

WWW.REGIONPRESS.SK

INZERÁT,
KTORÝ

PREDÁVA
0905 338 878

Dôležité
telefónne čísla

(platné na celom Slovensku)

Záchranná lekárska služba
155

Požiarna služba
150

Polícia
158

Tiesňové telefónne číslo
112
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» Kúpim Jawu, CZ, Simson 
môžu byť aj nepojazdné 
alebo len diely.
0949505827

» Chcete predať nehnuteľ-
nosť? Kúpim v hotovosti. 
Tel. 0948 068 938

» KÚPIM HAKI LEŠENIE, 0908 
532 682 

»  Kúpim tkané plátno, vre-
cia, kroje, kašmírové šatky 
a sukne,
starožitnosti. 0909117320

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

Chcete si
podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera SL medzera
Číslo rubriky medzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP SL 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, SL zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 2. 
strane vľavo dolu. 
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera SL medzera
Číslo rubriky medzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP SL 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, SL zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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O tomto našom handicape sa po-
merne málo píše a málo sa analy-
zuje, hoci patrí k najčastejšie zne-
užívaným ľudským nedostatkom. 
Ľudia totiž nemajú „senzor“ na do-
cenenie pomalých zmien a zriedka-
vých ohrození. 

Akonáhle sa tie zmeny v relatívne 
krátkom čase zrýchlia a počty obetí 
zvýšia, tak nás to zväčša vystraší, hoci 
v konečnom dôsledku tie pomalé zme-
ny a zriedkavé ohrozenia si vyžiadajú 
neraz omnoho väčšie straty a obete ako 
tie rýchle.

Spomínam si na jeden experiment, 
ktorý si môžete vyskúšať aj doma, s deť-
mi, manželkou. :)

Zažil som ho ako študent na 
vlastnej koži, počas praxe v oddelení 
inžinierskej psychológie - Ústavu ex-
perimentálnej psychológie SAV. Do 
ruky nám dali sklenenú nádobu, v 
ktorej bolo asi liter farebnej tekutiny. 
V spodnej časti nádoby bol kohútik 
s napojenou hadičkou, cez ktorú po 
otvorení vytekala tekutina do nádo-
by na podlahe. Inštrukcia znela „Ak 
zbadáte zmenu vo váhe nádoby, ktorú 
držíte v ruke, stlačte pedál umiestnený 
pri nohe.“ Predtým nám oči spoľahlivo 
zakryli šatkou.

Hoci počas piatich minút pomaly 
vytiekol liter tekutiny a nádoba bola, 
pochopiteľne podstatne ľahšia, väčši-
na z nás študentov túto zmenu nepo-

strehla a našli sa dokonca takí, ktorí 
tvrdili, že nádoba je o niečo ťažšia!

Experiment dokazuje, že človek 
nemá zmyslový analyzátor na pociťo-
vanie a vnímanie pomalých, kontinu-
álnych zmien v čase. „Nezbadáme“, 
ako zostarneme, ako sa staneme zá-
vislí od nikotínu, od alkoholu, ako sa 
vzdáme zásad a princípov, s ktorými 
vstupujeme do života po maturite, či po 
ukončení vysokej školy. Nevidíme to.

Život nám ukazuje, že nedokážeme 
správne a rozumne vnímať a hodnotiť 
význam či zmysel rýchlych a pomalých 
zmien vôkol nás. Dokonca sa tomuto 
poznaniu dokážeme aj vehementne 
brániť. A tak je to aj teraz – nepodliehaj-
me teda manipultívnym informáciám, 
nepodliehajme stresujúcim „faktom“, 
nepodliehajme senzácii. Z čoho? Nuž – 
aj z pandémie.

O manipulácii s nami

» Milan Kožiak, psychológ (krátené)

2020

12. a 13. jún 2020
prešov — delňa

IMT SMILE
KALI A PETER PANN·HORKÝŽE SLÍŽE
KATARÍNA KNECHTOVÁ·CHIKILIKITUA
H E Ľ EN I N E OČ I ·G L AD I Á T OR H E X
MEDI AL BANANA·AKUST IK A·ANDY C

SEPULTURA·AMARANTHE
THERION·ORPHANED LAND

83
-0

06
6



SL20-15 strana- 5

bývanieĽubovniansko 5



SL20-15 strana- 6

príhovor / služby Najčítanejšie regionálne noviny
6

Záverečné dni Pôstu kresťanov vovádzajú do at-
mosféry Veľkého týždňa. V ňom si pripomíname 
utrpenie nášho Pána Ježiša Krista. Rozjímame nad 
Poslednou večerou, keď ustanovil Eucharistiu, nad 
jeho zajatím, krížovou cestou i ukrižovaním. 

Tento rok je všetko trochu inak. Celý svet bojuje s koro-
navírusom. A tak sme na dlhé dni, ba týždne bez možnosti 
sa stretávať, aj bez možnosti spoločne sláviť v našich chrá-
moch. Pýtame sa, kde načerpať duchovnú silu, čo robiť, ako 
to vydržať. Viacero ľudí mi rozprávalo o situácii, ktorú ešte 
nezažili. Tak veľmi by chceli byť nablízku, navštíviť svojich 
rodičov, starých rodičov, alebo známych, ktorí túžia po ich 
objatí. Lenže sa obávajú. Nechcú teraz ohroziť ich zdravie. 
Láska k človeku, ktorá sa vedela prejaviť blízkosťou, sa teraz 
pýta, čo je lepšie: ako sa mám zachovať v nových okolnos-
tiach? Zasa iní, najmä tí starší, mi do telefónu rozprávajú o 
samote, o tom ako im chýba návšteva chrámu, aj stretnutie 
so známymi. Ako to všetko na nich doľahlo. Počúvam, a ne-
raz podvedome zatvorím oči. Aby som sa sústredil na pocho-
penie ich pocitov. Aby som našiel slová, ktorými ich môžem 
povzbudiť. Ale aj preto, aby som znovu a znovu otváral oči 
viery. 

Tieto dni 
nás novým spôsobom vovádzajú do atmosféry Veľkého 

týždňa. Ježiš pozná, čo je to byť opustený, nesie na pleciach 
ťarchu kríža a kráča po dlhej ceste na Kalváriu. My zrazu krá-
čame s ním. Nesieme tento „koronový“ kríž, ako to niekto 

nazval. Sme tak trochu ako Šimon z Cyrény, ktorý prešiel kus 
cesty s Kristom, a pocítil ťarchu, ktorej by sa radšej vyhol. 
Hoci sa prirodzene vzpierame, neodmietnime túto duchov-
nú skúsenosť. Spojiť sa s Kristom pri nesení kríža. V ťažkých 
konkrétnych situáciách, ktoré prežívame. Pokúsme sa na 
ne hľadieť duchovným zrakom, očami viery. Ale aj nádeje. 
A lásky. 

Ježiš z lásky k nám 
kráča na Golgotu. Ale najdôležitejšie prekvapenie ešte len 

príde: centrálnym posolstvom Veľkej noci je predsa zmŕt-
vychvstanie! Nepremožiteľné svetlo nádeje pre nás všet-
kých. Skúsme znovu poňať, novým spôsobom zažiť obe tieto 
skutočnosti. Kríž, aj vzkriesenie. Tak ako sa vo viere spájame 
s Kristom, spojme sa aj so svojimi blížnymi. Aj keď sa možno 
nedá fyzicky stretnúť. Povzbuďme sa sledovaním slávení, 
ktoré sa núkajú cez rozhlas, televíziu, či internet. Ale dohod-
nime sa aj na nejakej hodine, keď sa spolu pomodlíme, hoci 
každý na inom mieste. V rámci rodiny, priateľov, či kolegov 
z práce. 

Áno, objavme nanovo silu modlitby! 
Venujme viac času rozjímaniu, Biblii, duchovnému číta-

niu. A prejavme v týchto dňoch lásku. Ohľaduplnosť. Trpez-
livosť. Dobrotu. Áno, je tu čas skúšky. V ktorej sa má ukázať, 
akí sme, aj to, ako žijeme našu vieru. No Boh na nás skúšky 
nedopúšťa preto, aby nás trestal, ale aby sme ich zložili, aby 
sme z nich vyšli posilnení, lepší. Prijmime aj túto, čo na nás 
doľahla, očami viery. Takej viery, ktorá chce rásť a očisťovať 

sa. Prijmime ju s nádejou, ktorá sa nenechá premôcť nija-
kým strachom. Prijmime ju láskou, ktorá je vynachádzavá, a 
vie zakaždým nájsť spôsoby, ako slúžiť a pomáhať. Pamätám 
na vás denne vo svojich modlitbách, a prosím Pána o pomoc 
a požehnanie pre vás aj vašich drahých. Všetkým želám mi-
lostiplnú Veľkú noc: dni plné viery, nádeje a lásky!

Predseda Konferencie biskupov Slovenska, 
arcibiskup  Stanislav Zvolenský

Veľká noc 2020

Veľkonočný pozdrav predsedu Konferencie biskupov Slovenska   

Jeho excelencia Mons. Stanislav Zvolenský 
čitateľom REGIONPRESSU

príhovorNajčítanejšie regionálne noviny

arcibiskup  Stanislav Zvolenský
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Chcete chovať hydinu?

100% záruka kvality


