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Vianočné vydanie

Vavrincov informačný občasník

Pár slov na úvod
Silvestrom nám skončí starý rok a nasledujúcim
ránom začne nový rok. Určite by si každý z nás prial,
aby bol skvelý. Pripomeniem výrok klasika: “Nemusí-
me byť skvelí, aby sme začali, ale musíme začať, aby

sme mohli byť skvelí!” Tak teda všetkým vám prajem
skvelé vianočné sviatky, keď sa nám už adventom zača-
li a začať nový rok tak, aby mohol byť skvelý.

Váš starosta
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Vianočné priania
Farnosť Košice-Pereš
Milí Lorinčania,

chcem Vám do týchto Vianočných
dní zaželať veľa pokoja a radosti a
vyprosiť Vám Božie požehnanie
pre celé Vaše rodiny. Boh sa skláňa
k nám ľuďom... a tak mu otvorme
svoje srdcia. "Sláva Bohu na výsos-
tiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej
vôle."

Martin Novotný, farár

Kláštor Lorinčík
Spojenie a spoločenstvo. Malý Boh
a veľký človek. Mocné dieťa s po-
kornou matkou, ktorú si On vybral
a povýšil. A dnes – túžba Boha na-
vštíviť a vyvýšiť aj nás; prísť tu, ku
nám. Prísť, zvítať sa, ba dokonca
nás objať. Môcť tak vidieť a objať
nové dieťa… a vidieť v ňom tvár
Otca.

Tí, čo vidia Boha skrze človeka,
dostávajú život, lebo Boh je v člove-
ku a s človekom. Rád. Má nás rád.
Stále, bez prerušenia, lebo život sa
nedá prerušiť. A On je život. Život,
ktorý sa rozvíja v človeku, v spo-
ločenstve, medzi ľuďmi.

Požehnané sviatky narodenia Ježiša
každému z vás prajú: bratia karmelitáni.

S nostalgiou sa k vám – našim divá-
kom a priaznivcom ochotníckych
hier prihováram, aby som vás poin-
formoval o dianí v našom Ochot-
níckom divadle.

Bývalo akýmsi pravidlom, že sa
vám náš kolektív v závere roka
predstavil s novou hrou – reps.
predstavením.

No posledné dva roky sa situácia v
našom pôsobení ako cez „kopirák“
opakuje – žiaľ negatívne pre nás
všetkých.

Pandémia, ktorú spôsobil vírus CO-
VID-19 zasiahla nás všetkých – nie-
len hercov v profesionálnych
divadlách, ale aj nás ochotníkov.

Kolektív bol pripravený a pevne

verím, že aj je, vám ponúknuť hru
„Tri vrecia zemiakov“, ktorá by za-
padla (keďže ide o veselohru) do
obdobia Vianoc.

Dokonca sme už aj určili dátum
premiéry (19.12.2021), no žiaľ nas-
tala situácia človek mieni –
COVID-19 mení. Boli sme nútení
prerušiť skúšky aj samotnú pre-
miéru. Som hlboko presvedčený,
že sa situácia zlepší a my sa vám
čoskoro s hrou predstavíme.

Blížia sa Vianoce, a tak vám želám
za seba a za celý ochotnícky kolek-
tív, aby sa sila Betlehemského svet-
la preniesla do vašich rodín a na-
plnila vás šťastím a pokojom.

Rudolf Dučai,
vedúci ochotníckeho divadla v Lorinčíku

A historický Lorinčík na našom javisku osirel...
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Vzniklo nové
video o Lorinčíku
V týchto dňoch ste mohli vi-
dieť na svojich obrazovkách
dokument o našej obci, ktorá je dnes mestskou časťou
Košíc. Ak ste nestihli premiérové vysielanie na regio-
nálnej televízii TelKE, tu je adresa na youtubový kanál
televízie TelKE, kde si môžte dokument z pohodlia
vášho domova pozrieť: https://youtu.be/F8bVwPXcV-
dU

Gratulujeme
Novonarodenými občanmi Lorinčíka sa stali Liliana
Čižmárová, Helena Hudáková a Nela Vargová. Ro-
dičom gratulujeme a novonarodeným prajeme veľa
zdravia a šťastia v živote.

Navždy nás opustili
Navždy nás opustili Pavol Nič a Mária Čonková. Česť
ich pamiatke!

Oznamy a krátke správy

Čo bude

Nástenný kalendár na rok 2022
Rok 2022 sa nám nezadržateľne
blíži a s ním sa na nás valí aj kopa
povinností, záväzkov či termínov.
Ak však aj vy máte chuť sa na chvíľu
zastaviť, vydýchnuť si a v pokoji si
veci naplánovať, máte šťastie, lebo
aj tento rok vám ponúkame
možnosť zakúpiť si originálny nás-
tenný KALENDÁR LORINČÍK 2022.

A nie len taký hocijaký, v tomto ka-
lendári sa môžete okrem klasického
plánovania pokochať pestrými fot-
kami vyhotovenými výlučne foto-
grafmi z našej obce, zobrazujúce
očarujúce zábery prírody či spo-

mienky na dôležité podujatia mi-
nulého roka. Chýbať nemôže ani
zoznam medzinárodných dní a
tohtoročnou novinkou je súpis dra-
hocenného dedičstva našich pred-
chodcov – pranostík na každý
mesiac.

Ešte nie je neskoro! Kalendár si za
rozumnú cenu objednáte telefo-
nicky alebo písomne na Miestnom
úrade Lorinčíka. Neváhajte a
pomôžte sebe a svojim blízkym!

Kontakt na Miestny úrad:
Telefón: 055/ 789 89 90
Email: urad@lorincik.eu

Liturgický prehľad bohoslužieb počas vianočných sviatkov

pi 24.12.2021 – Štedrý deň

so 25.12.2021 – Narodenie Pána, Vianoce

ne 26.12.2021 – Nedeľa svätej rodiny

pi 31.12.2021 – Koncoročná sv. omša

so 1.1.2022 – Nový Rok

št 6.1.2022 – Zjavenie Pána

Kostol sv. Vavrinca

21:00 hod.

9:00 hod.

9:00 hod.

15:00 hod.

9:00 hod.

9:00 hod.

Kláštor

6:30; 24:00 hod.

7:00 hod.

7:00 hod.

Upresní sa

Upresní sa

Upresní sa

Kostol na Pereši

22:30 hod.

7:30; 10:30 hod.

7:30; 10:30 hod.

16:00 hod.

7:30; 10:30 hod.

7:30; 10:30 hod.

Vzhľadom k pandemickým opatreniam sa na sv. omši môžu zúčastniť osoby v režime OP (očkovaní, prekonaní) a max. kapa-
cita je obmedzená. Účasť na sv. omšiach sa môže prispôsobovať aktuálnym pandemickým opatreniam.
Podčiarkuné časy zvýrazňujú sv. omše vysielajúce sa aj online na YouTube kanáloch Farnosť Košice Pereš aleboKláštor bosích
karmelitánov Lorinčík.
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Zaujímavosti o slovenskom kopovi:

➔ Je to pracovné plemeno duriča (poľovný pes
používaný na nadháňanie zveri poľovníkovi) a na
prácu sa používa už zopár storočí.

➔ V roku 1770 bolo zakázané kríženie slovenských
duričov s duričmi z iných krajín.

➔ V roku 1946 významný slovenský kynológ Kolo-
man Slimák spoluzakladal Klub chovateľov duričov
a po 17 rokoch práce Medzinárodná kynologická
federácia uznala slovenského kopova za samostat-
né plemeno.

➔ Každý jedinec z chovných psov a sučiek musí pod-
stúpiť vyšetrenie na dyspláziu bedrových kĺbov,
skúšky duričov v prvej resp. druhej cene a musí
mať výstavné ocenenia výborný alebo veľmi dobrý.

➔ Pre všetky chovné jedince je povinné testovanie
DNA, aby sa dbalo o čistotu slovenského genofon-
du.

A čo nám odkazujú poľovníci na začiatku zimy?

◇ V zime by sme do lesa mali chodiť iba v rámci les-
ných ciest, vyhýbať sa miestam, kde je zver pri-
krmovaná alebo kde má cesty k napájadlám či
krmidlám.

◇ Správať sa pokojne a hlavne ticho!

◇ Nepúšťať svojich psíkov na voľno a ak, tak ich
nenechať odbehnúť z nášho dohľadu.

◇ V žiadnom prípade nevstupovať do lesa na akých-
koľvek motorových vozidlách.

O tom, ale i o poľovníctve v Lorinčíku sme sa zhovárali
s Pavlom Juhásom o jeho kapitálnom úlovku – viac
ako 250 kg vážiaceho diviaka, jeho láske k psíkom
a hlavne o skutočnom klenote a šampiónovi Dagovi,
o ktorého len nedávno prišiel. A bolo by toho toľko, že
by nám ani celé naše noviny nestačili. A preto sme sa
rozhodli, že pripravíme rozsiahlejší článok do niek-
torého budúcoročného čísla, v ktorom sa budeme ve-
novať tejto téme i s ďalšími členmi poľovníckeho cechu
z Lorinčíka.

Zima bude ešte dlhá a lesná zver nemá energie na roz-
dávanie a každým plašením ich ohrozujeme na živote.

Vedeli ste, že...
Národný klenot sme mali aj u nás v Lorinčíku?
Čierny s hrdzavohnedým pálením, vytrvalý a smelý, ale zároveň elegantný a hlavne na smrť oddaný svojmu páno-
vi. Taký je slovenský kopov, naše národné plemeno.

Šampión Dag patrí do plemena slovenských kopovPavol Juhás a jeho kapitálny úlovok
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Redakčná rada

Zábavná strana

Vavrincov informačný občasník vydáva MČ KE - Lorinčík. Redakčná rada: Damián Exner, Štefan Kender, Zuzana
Kimáková, Anna Potočňáková, Darina Terifajová, Stanislava Horníková, Daniel Dobrík, Samuel Dobrík, Jakub Ex-
ner.

Veľa zdravia počas vianočných sviatkov a šťastia v novom roku vám praje starosta mestskej časti Košice - Lorinčík,
pracovníci miestneho úradu, poslanci miestneho zastupiteľstva ako i redakčná rada Vavrincovho občasníka.
Držte sa!

Chceli by ste sa pridať do kolektívu redakčnej rady nášho občasníka? Neváhajte nás kontaktovať na tel. č.: 0911
872 165 alebo na adrese vio.lorincik@gmail.com.

ISSN 2644 – 4704
Občania, ktorí sa zúčastňujú verejných akcií sú si vedomí, že z týchto akcií budú vyhotovované fotky, ktoré následne môžu byť použité pri
tvorbe VIO. V prípade, že nesúhlasia so zverejnením ich fotky vo VIO, prosíme, aby uvedené rozhodnutie oznámili buď priamo fotografovi,
alebo prostredníctvom vio.lorincik@gmail.com redakčnej rade. Ďakujeme za pochopenie.

Tradičný vianočný kvíz: Ako dobre poznáte kultové vianočné filmy?
1. Na aké zviera sa premení Ivan v rozprávke Mrá-
zik, keď na jeho hlavu dá Nastenka vedro?
A) Na vlka
B) Na medveďa
C) Na sokola

2. Ako sa volá Popoluškin pes, ktorý ju sprevádzal v
rozprávke Tri oriešky pre Popolušku?
A) Mojmírek
B) Jurášek
C) Tajtrlík

3. Ako sa volá hlavná ženská hrdinka, kvôli ktorej
sa Jakub rozhodne odísť od Perinbaby?
A) Dorotka
B) Maruška
C) Alžbetka

4. Kto si na pár sekúnd zahral vo filme Sám doma 2:
Stratený v New Yorku?
A) Barack Obama
B) Donald Trump
C) Joe Biden

5. Ktorá z postáv povie pamätnú vetu vo filme
Pelíšky: „Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudru-
zi z NDR chybu“?
A) Kraus
B) Šebek
C) Elien

6. Z ktorého filmu je hláška: „Všichni kluci mají
tátu, jenom já nemám ani psa!”
A) Sváko Ragan
B) Ako vytrhnúť veľrybe stoličku
C) Polárny expres

7. Z ktorého filmu je hláška: „Odvolávam, co jsem
odvolal a slibuji, co jsem slíbil!“
A) Pyšná princezná
B) Cisárov pekár, pekárov cisár
C) Perinbaba

8. Z ktorého filmu je hláška: „Tati, prdí taky hadi?“
A) Pelíšky
B) Sneženky a machři
C) S tebou mne baví svět

(Správne odpovede na otázky sa dozviete na spodku tejto strany)

1B,2C,3C,4B,5A,6B,7A,8C


