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ODKIAĽ POCHÁDZAME

POSTREHY Z PRAXE

odkiaľsme ...
        Litmanová,malá nenápadná dedinka v 
okrese Stará Ľubovňa, učupená v doline za mo-
hutnými vrchmi.
       Už len cesta do Litmanovej predstavuje ces-
tu do nádherného raja. Lemujú ju rôzne druhy 
vysokých stromov, lúky v jari žiaria farbami 
kvetov a v zime sa menia na rozprávkovo bie-
lu krajinu. Všade naokolo počuť spev rôznych 
druhov vtákov a doslova sa predbiehajú v tom, 
kto zaspieva krajšie. K tomu všetkému hrá nád-

hernú melódiu potôčik, ktorý 
preteká celou dedinou. Slova-
mi sa ani nedá opísať, čo  sa tu 
nachádza.
Jednoducho povedané, matka 
príroda vyčarovala z našej 
malinkej dediny kúzelnú 
krajinu. Občas  môžeme vidieť 
srnky bežať dole kopcom po 

čerstvo pokosenej tráve. Mohutné skaly strážia 
našu dedinu ako matka svoje narodené dieťa. 
Ochraňujú ju pred všetkým zlým, no zároveň 
držia tak opatrne a krehko, aby jej neublížili. 
        Litmanová má okrem svojej jedinečnej 
krásy aj mnoho iných miest na rekreáciu. Má 
lyžiarske stredisko, ktoré sa v zime premení na 
raj pre turistov. Tak ako je lyžiarske stredisko 
známe pre turistov v zime, tak isto a možno 
aj viac, je pre turistov známa hora Zvir. Je to 

miesto, kde sa 6. augusta 1995 zjavila Panna 
Mária dvom dievčatám. To miesto je samo o 
sebe čarovné a krásne. Ak sa raz niekto dostane 
hore, ten pohľad na všetku tú nádhernú prírodu 
a čaro a tajomno tohto miesta nedovolí odísť 
preč. Ten neuveriteľne skvelý pocit voľnosti, keď 
si sadnete na čerstvú zelenú trávu, zavriete oči a 
započúvate sa do zvukov prírody.
V našej dedinke sa nachádzajú  kultúrne i prí-
rodné pamiatky. Takými známejšími sú Gréc-
kokatolícky chrám svätého Archanjela Michala, 
ktorý pochádza z roku 1917, ľadová jaskyňa či 
„majdany“- drevené chalúpky alebo ináč nazý-
vané letné sídla, kde sa v lete celé rodiny vy-
sťahovavali na letné prázdniny, aby zabezpečili 
obživu pre zvieratá na celú zimu.
        Rôzne spolky či zoskupenia,  ako Dobro-
voľný hasičský zbor Litmanová, futbalový klub 
Družstevník Litmanová či folklórna skupina 
Majdan,  spájajú našu dedinu. Vždy sa však náj-
du aj iné rôzne aktivity, ktorým sa venujú kňazi 
či pán starosta. 
Prvá písomná zmienka o našej obci pochádza 
z roku 1412.  Naši predchodcovia boli známi 
drotári a sklári po celom svete. U nás sa rozprá-
va rusínskym nárečím. Takto napríklad vyzerá 
rozhovor dvoch ľudí na dedine:
“Sláva Isusu Christu, de ste ša vybrali, na zaho-
rodu či do poľa? A gruľi už mate vybrany?” 
“Slava ii vo viky, idu na zahorodu zazriti, či jele-
ni nezryli riľu. A gruľi sme vybirali už minuloho 
tyžňa. Vy ša mate jak?“ 
Som šťastná, že práve ja môžem bývať na ta-
komto mieste, život tu sa podobá raju. Niekto 
by možno povedal, že je to miesto “pánu bohu 
za chrbtom”, no ja tu nájdem všetko, čo  k živo-
tu potrebujem. Spolu s rodinou a priateľmi je to 
moja domovina, v ktorej chcem prežiť zvyšok 
svojho života.
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