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:
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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.

Pán Ján Uhrin

Pán Boh nás nanovo presviedča o svojej nekonečnej láske, dobrote a milosrdenstve tým, že nám dal milosť opatrovať a odprevadiť
na cestu do večnosti ďalšie dve naše vzácne a drahé duše.
Pán Ján Uhrin odišiel na stretnutie so svojím Nebeským Otcom
dňa 5. júna 2017 na Svätodušný pondelok. Ďakujeme za jeho dobré
srdce, veselosť a odovzdanosť do Božej vôle aj v jeho posledných pozemských chvíľach.
14. júna 2017 v stredu v deň sv. Jozefa si náš Spasiteľ k sebe
povolal pani Evu Valachovú. Ďakujeme Pánu Bohu, že za tak krátky
čas, počas ktorého bola v Dome sv. Juraja, sme mohli v Evke spoznať
krásu jej vďačnej, vždy spokojnej, vernej a modliacej sa duše.
A tak sa znovu uisťujeme o tom, že prijaté, nesené a obetované
utrpenie z lásky, prináša so sebou tak veľa milostí, ktoré môžeme
pociťovať i my. Nech im Pán Boh odmení každú i tú najmenšiu obetu
prinesenú z lásky, ich príbytkom v nebi.

Text a jazyková úprava: Henrieta Kondrlíková
Grafická úprava: Alexander Udvardy
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Listy
z Domu svätého Juraja
V areáli Domu svätého Juraja ožíva už plne
vybavený unikátny sakrálny objekt
Jednou z mojich veľkých radostí týchto dní je finálne zariaďovanie interiéru Kaplnky svätého Jozefa.
Minulý týždeň nám prišli krištáľové bočné svietidlá z Čiech, ktoré kaplnke dodajú dôstojnejšiu atmosféru.
Veľká vďaka patrí našim apoštolským sestrám, ktoré práve dokončujú zlátenie oltára, bohostánku a ambóny. V ich krajčírskej dielni nám ušili nádherné oltárne plachty, hneď v dvoch sadách. V tej istej dielni
sestry zhotovili kňazský ornát s podobizňou svätého Jozefa s Ježiškom na čele ornátu. Hrnčiarska dielňa
sestier vyrobila a darovala sväteničky ku vchodu kaplnky. Svietniky, večné svetlo a sédes pre kňaza a miništrantov sme zakúpili v Ríme. Aj touto cestou chcem poďakovať zvlášť tým našim dobrodincom, ktorí
kúpou liturgického zariadenia do kaplnky umožnili, aby sa Kaplnka svätého Jozefa zaradila ku krásnym
umeleckým skvostom medzi sakrálnymi stavbami.
Páter František Olach

Pani Eva Valachová

Dom svätého Juraja
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Halič
Cintorínska 2
985 11 Stará Halič
Tel.: 047 / 4392 338
www.domsvatehojuraja.sk
info@domsvatehojuraja.sk
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V ateliéri so sestrou Veronikou...
I keď vynikajúci umeleckí remeselníci vo svete vymierajú, my vo farnosti jedného máme. Je ním žena
– sestra Veronika. Aj vďaka nej sa Kaplnka svätého Jozefa, ktorá bude čoskoro posvätená, dočká sochy svojho patróna.
Dominantou
kaplnky
Sestra Veronika pri práci na soche svätého
v areáli Domu svätého Juraja
Jozefa vo svojom ateliéri Casa Angelico
bude dvojmetrová socha svätého Jozefa s Božským dieťaťom
umiestnená nad bohostánkom.
Interiér kaplnky so sochou navrhol páter Paul Maria Sigl.
Drevorezbu vyhotovil uznávaný umelec Georg Bergmeister
z Južného Tirolska. Z jeho rúk
pochádza aj ambon v Chráme
svätého Petra v Ríme. Drevenú
sochu ďalej upravuje – pozlacuje, maľuje, zdobí sestra Veronika
z Rodiny Panny Márie v Starej Haliči. Je rodáčkou z Nitry a je diplomovanou majsterkou v tomto
ojedinelom umeleckom remesle. Už celé týždne usilovne pracuje na soche v „Casa Angelico“.
Takto pomenovala svoj ateliér,
nesie meno po dominikánskom kňazovi Beato Angeli- pod vrstvou zlata sa nachádzajú nátery žltého a červenéco, je to svätec a patrón umelcov a pre sestru Veroniku ho polimentu, na ne nahadzujem plátkové zlato. Potom
ho pulírujem na vysoký lesk, robím to polodrahokamom,
je umeleckým aj duchovným vzorom.
achátom. Keď je zlátenie ukončené, pokračuje sa maľovaSestra Veronika mi na okamih umožnila vstup
ním. Ja používam žĺtkovú temperu. Napokon maľbu zafido jej ateliéru – pre mňa čarovného miesta s výnimočxujem ochranným lakom. Zlato patinujem, dám naň vosk
nou atmosférou, s množstvom sôch, malieb, portréa prederiem ho sklenou vatou, aby nevyzeralo príliš „novo“,
tov, plného všakovakých téglikov, ampuliek, farieb,
ale aby som dosiahla starožitný efekt.“
štetcov, vôní... Nechcelo sa mi veriť, že socha svätého
Sestra Veronika pracuje so špeciálnym náradím
Jozefa je z dreva. Vysvetlila mi, že na drevorezbe je už
prevedená polychrómia. Je to umelecká technika stará ako sú štetce z veveričieho chvosta alebo zo srsti kuny,
vyše štyritisíc rokov. Pochádza z Egypta a práve touto doštičkou z teľacej kože na rezanie zlata, alebo kefky
z diviačej srsti, teda len jemný prítechnikou bol robený aj známy por- Sestra Felicitas
rodný materiál. Celý proces je náročný
trét kráľovnej Nefertiti alebo luxusná
a pracný, trvá zhruba mesiac. V ateliéri
hrobka faraóna Tutanchamona. Sestra
preto pomáha aj sestra Felicitas a ak
Veronika mi so štetcom v ruke, aby ani
je práce veľa a času málo, ruku k dielu
na chvíľu neprerušila svoju prácu, odochotne podajú aj iné sestry zo spolopovedala na pár otázok.
čenstva.
Ako je možné, že sa socha vyTo, čo robíš, je výnimočné,
rezaná z dreva takto zmení na neovládaš ojedinelé umelecké technipoznanie? Je ťažké naniesť na drevo
ky. Kde si sa to naučila?
zlato?
Sestra Veronika: „Naučila som sa
Sestra Veronika: „Na povrchu síce
to v Rakúsku, v Innsbrucku, kde som zísvidíme zlato, zlato je však v poradí až
kala aj diplom z techník zlátenia. Vo Flodvanásta vrstva. Pod ňou sú rôzne nárencii som mala možnosť naučiť sa maľtery, napr. z gleja zajačích kožiek a kostí
bu 13.storočia a 14.storočia - Tempera
2 kriedových náterov. Tesne
a niekoľkých
all´uovo a Tempera grassa.“

A tak má sestra Veronika, inak vyštudovaná učiteľka, vo svojom spoločenstve na starosti reštaurovanie, zlátenie a maľovanie sôch, kostolov, oltárov aj zdobenie a úpravu novovzniknutých sôch a bohostánkov
pre misijné stanice spoločenstva Rodiny Panny Márie
od Uruguaja až po Kazachstan, kam už v polovici júla
odlieta reštaurovať tamojší kostol.
Sestra Veronika: „Mám radosť z toho, že môžem robiť túto prácu a robím ju na oslavu Božiu. Pri svojej práci
sa modlím, aby sa ľudia, ktorí navštívia kostol a budú sa
na tie sochy alebo oltár dívať, zapálili láskou a povzniesli
sa bližšie k Bohu.“		
				Henrieta Kondrlíková

Duchovná obnova opatrovateľov
20. jún 2017 bol netradičným dňom v Dome
svätého Juraja. Ráno od 8.00 do 18.00 nahradili opatrovateľov apoštolské sestry Rodiny Panny Márie. Dôvodom bola duchovná obnova zamestnancov Domu
svätého Juraja. Klienti mali možnosť počuť sestry
spievať a hrať na hudobných nástrojoch, modliť sa
s nimi, hrať sa voľnočasové aktivity, zatiaľ čo ich stáli
opatrovatelia prijímali duchovnú posilu pre ich službu z lásky. Vo všeobecnosti každé katolícke cirkevné
zariadenie máva spoločné duchovné cvičenia či duchovnú obnovu.

Ranná výmena služieb vyzerala 20. júna inak než po iné rána

Vďaka modlitbe, prednáške, poklone a samozrejme najviac vďaka spoločnej sv. omši a sv. prijímaniu, sa Boh opäť dotkol našich sŕdc a my sme mohli
lepšie pochopiť Jeho lásku, ktorú máme v prvom
rade od Boha v Eucharistii prijímať, ale následne ju
i dávať a žiť.
Ďakujeme našim drahým apoštolským sestrám,
ktoré si s radosťou vyskúšali rolu opatrovateľov a tak
nám umožnili duchovne pookriať, fyzicky si oddýchnuť a načerpať sily.
Lucia Paľagová

Naši starí a chorí sa zapísali do knihy duchovných misijných pomocníkov Rodiny Panny Márie

Novicka Majka s tetou Ivákovou

Aj u troch Márií sa3spievalo

