V Kaplnke svätého Jozefa už prebýva Boh v Najsvätejšej Sviatosti
Očakávané sa stalo skutočnosťou. Kaplnka svätého Jozefa v areáli Domu svätého Juraja v Starej
Haliči je dokončená, ba už aj posvätená rožňavským biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom. Na slávnostnej svätej omši sa pri tejto príležitosti zúčastnili nielen klienti charitného domu so svojimi príbuznými
a opatrovateľmi, ale aj veriaci z obce a okolia.
Pozvaní boli i sponzori a dobrodinci, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli k výstavbe tohto výnimočného objektu. „ Ide o neobyčajnú vec, nie každému sa
podarí postaviť kostol“, povedal otec biskup prítomným veriacim a pripomenul skutočnosti z nie dávnej
minulosti, kedy boli kostoly búrané a ľudia prenasledovaní pre vieru. Žiaľ ani dnes mnohé chrámy vo svete
neslúžia svojmu pôvodnému účelu a namiesto svätých
omší sa v nich konajú výstavy, koncerty alebo slúžia
ako nočné bary či zábavné centrá.

Novopostavená kaplnka
je zasvätená sv. Jozefovi. Je to
nielen patrón tesárov, robotníkov, zomierajúcich, no predovšetkým patrón otcov. „ Hľadajte útechu u svätého Jozefa
- otca, kedykoľvek to budete
potrebovať,“ nabádal otec biskup veriacich. Monumentálna
pozlátená socha svätého Jozefa
s malým Ježiškom v náručí upúta návštevníka kaplnky okamžite. Dennodenne majú možnosť
obyvatelia Domu svätého Juraja
utiekať sa k Bohu v jeho chráme
a vzývať o pomoc svätého Jozefa vo svojej chorobe a trápení
a rovnako tu môžu i opatrovatelia chorých čerpať silu pre ich
neľahkú2a obetavú prácu.

Posviacka kaplnky sa konala 3. júla, na sviatok apoštola Tomáša. Otec biskup tak vo svojej
kázni neopomenul ani jeho. Zdôraznil, že napriek
svojmu prívlastku „ neveriaci“ patril Tomáš medzi
najvernejších a najodvážnejších Kristových učeníkov.
Výstavba Kaplnky sv. Jozefa trvala rok.
Preinvestovalo sa na nej asi 120 tisíc eur. Polovicu z uvedenej sumy darovala nemecká katolícka
nadácia Kirche in Not a zvyšnú časť sa podarilo
vyzbierať z darov dobrodincov a aj Vás, ktorí ste
prispeli na zariadenie do kaplnky. Pán Boh zaplať.
Henrieta Kondrlíková

Svätý Jozef,
ktorý si mojím duchovným otcom,
zhliadni láskyplne na mňa.
Nauč ma žiť, ako si žil ty:
Pre Ježiša a Máriu.
Vypros pre mňa trvalý vzrast v láske.
Vypros pre mňa tú otvorenosť ducha,
ktorá krášlila teba
a svojou rukou
ma veď k veľkému dňu môjho života –
k môjmu vstupu do neba.
Amen.
Aj u troch Márií sa3spievalo

FORMY POMOCI

Ako môžem pomôcť?
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Finančná podpora v hotovosti alebo na číslo účtu:

SK06 0900 0000 0050 8104 4680 (mesačný,
štvrťročný, polročný alebo ročný príspevok, vo výške
akú si darca zvolí, prípadne aj poukázaním 2 % z daní).
Váš príspevok môže byť aj jednorazový, prispievať môže
aj ten, kto nie je členom združenia.
Členstvo možno získať zaslaním mena a adresy
na e-mail info@domsvatehojuraja.sk, prípadne
vyplnením formulára na www.domsvatehojuraja.sk

Nakoľko ide o veľký projekt, bude si
vyžadovať aj nemalé finančné zdroje, jednak na
vybudovanie zariadenia, ale i na jeho prevádzku.
Na podporu aktivít sme sa preto rozhodli vytvoriť
Združenie priateľov Domu svätého Juraja. Ide o
dobrovoľné združenie osôb, ktoré si môžu zápisom
Všetci členovia združenia a ich rodiny sú
do združenia vybrať niektorý zo štyroch spôsobov
účastní týchto duchovných dobrodení:
pomoci:

1
2
3

1. Každú stredu sa slúži svätá omša ku cti svätého Jozefa
Modlitba k svätému Jozefovi za dobrodincov
za členov združenia a na ich úmysly.
diela každú stredu
2. Naši starí a chorí sa každodenne modlia ruženec za
Navštevovanie starých a chorých v dome, aby sa členov združenia.
necítili opustení
3. Po otvorení kaplnky svätého Jozefa sa budeme
Dobrovoľnícka práca okolo budov, prípadne pri na poklone pred najsvätejšou Sviatosťou oltárnou
opatere starých a chorých
konkrétne modliť za členov združenia a ich rodiny.
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Nová budova Domu svätého Juraja
bude čoskoro pod strechou
Práce na novostavbe charitného domu v letných mesiacoch výrazne napredujú. Objekt narástol o druhé nadzemné podlažie a robotníci dokončili aj drevený krov. Do konca septembra by
mala byť budova kompletne zakrytá. Tým sa hrubá stavba zavŕši.
V týchto dňoch sme vybrali firmu, ktorá vyrobí takmer 90 okien rôznych veľkostí na celú budovu. Dom sa tak uzavrie, čo umožní pokračovanie prác v jeho interiéri aj v zimných mesiacoch.
páter František Olach
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