Možnosť nahliadnuť za brány Domu svätého Juraja v Starej
Haliči využili počas dňa otvorených dverí desiatky ľudí.
S našou skupinkou sme sa vybrali pozrieť aj chorých do ich izieb. Pána Králika sme zazreli už na terase.
Na otázku ako sa má s úsmevom odpovedal, že tu má o
všetko postarané. Počet obyvateľov farského charitného domu sa oproti vlaňajšku zvýšil z pôvodných 6 klientov na 10.

Priaznivci Domu svätého Juraja,
jeho sympatizanti a dobrodinci trávili
popoludnie Druhej veľkonočnej nedele – nedele Božieho milosrdenstva v
priestoroch charitného domu v Starej
Haliči. Domáci slávili hneď dva sviatky,
mali hody, ich patrónom je totiž svätý
Juraj, ktorého meno nesie nielen spomínané zariadenie, ale aj farský kostol.
Rýchlo meniaci sa areál domova starých
a chorých, obytné priestory, kaplnku
a stavbu novej budovy si prišli okrem
domácich pozrieť aj zvedavci z blízkeho
či vzdialenejšieho okolia. Väčšina z nich
nešetrila chválou.
„Od vlani sa toho dosť zmenilo, poriadne pokročili.“
„Naozaj je to veľmi pekné,
vskutku obdivuhodné dielo.“
Takéto a podobné reakcie som
zachytila z rozhovorov okoloidúcich.
Pán, ktorý prišiel so svojou rodinou z
Lučenca, mi povedal: „ Vraj nemajú
dosť peňazí. Milodary nás, drobných dobrodincov, ich nespasia.
Financie z nadácií sa minuli a momentálne im chýbajú veľkí sponzori. Pán Boh mlčí. On vie byť niekedy
riadny huncút a beťár a nechá človeka poriadne sa potrápiť.“
„ Ale, nejako bolo, nejako
bude. Prežijú, ak je to Božie dielo,“
poznamenala jeho manželka.
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V Kaplnke svätého Jozefa páter
František Olach trpezlivo informoval
návštevníkov prichádzajúcich v skupinkách : „ V kaplnke nebudú lavice,
opatrovatelia sem prídu s klientmi
na vozíku či lôžku. Svätú omšu za
našich dobrodincov tu budeme slúžiť každý deň. Vpredu umiestnime
takmer trojmetrovú sochu svätého
Jozefa s Ježiškom, pod ňou bohostánok a oltár. Kaplnka bude s hlavným
pavilónom spojená dvoma pasážami. Všetko bude bezbariérové.“

„S akou veľkou radosťou očakávame tú
chvíľu, keď už budeme mať možnosť opatrovať „naše trpiace poklady“ v nových nadštandardných priestoroch. Áno, trpiace poklady,
lebo ešte naplnení radosťou veľkonočného rána - vzkriesením nášho Pána, veríme,
že obetované a nesené utrpenie z lásky má
zmysel a nenahraditeľnú hodnotu.“
Týmito slovami sa návštevníkom prihovárala riaditeľka Domu sv. Juraja Lucia Paľagová.
Príjemná atmosféra a sviatočná nálada panovali v priestoroch charitného domu až do
večerných hodín. Ovzduším sa
niesla vôňa kávy a chutných zákuskov, ktoré s láskou pripravili
obetaví farníci.
V tento deň opäť navštívil
Starú Halič aj čestný člen Združenia priateľov Domu svätého
Juraja, rožňavský biskup Stanislav Stolárik so želaním: „Nech
Pán požehná toto Božie dielo.“
Henrieta Kondrlíková
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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.

Peter Adamove
* 23.2.1936 Látky
+12.4.2017 Stará Halič

V období rozjímania nad smrťou
nášho Pána Ježiša Krista a následne
vo veľkonočnej radosti z Jeho
zmŕtvychvstania sme odovzdali Pánu
Bohu dve naše sviatosťami zaopatrené
duše: pána Petra Adamove a pani Annu
Málišovú. Cítime veľkú vďaku a radosť
v srdci, za všetky milosti, ktoré nám Boh
daroval prostredníctvom ich prijatého,
neseného a obetovaného utrpenia
z lásky. Nech sa naveky radujú v nebi pri
svojom Spasiteľovi.

Anna Málišová
*24.5.1927 Detvianska Huta
+22.4.2017 Stará Halič
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Majstri z východu už položili v kaplnke dlažbu
z mramoru, nový pavilón má keramický strop
Pracovný team zo Spiša pracoval do neskorých nočných hodín, aby stihol do Veľkej noci položiť
v Kaplnke svätého Jozefa mramorovú dlažbu. Podarilo sa. Kaplnka je prakticky hotová. Stačí ju vymaľovať
a osadiť vchodové dvere. V júni by sa tak mohla konať jej posviacka.
Tunajší robotníci zas neúnavne pracujú na stavbe nového pavilónu. Po suteréne je na rade prvé
podlažie, kde nad lôžkovou časťou pravdepodobne pribudnú nájomné bytové jednotky pre mobilných
klientov. V tejto časti je už keramický strop zaliaty betónom, otvorený strop má zatiaľ oddelenie s budúcou
lekárňou, šatňami, sprchami a výťahovou šachtou. Práce však napredujú rýchlo. Keďže priestory majú byť
bezbariérové, bude nevyhnutné navoziť do areálu tony zeminy a zarovnať terén.
				
Henrieta Kondrlíková

S pánom Petrom Adamove sme sa rozlúčili na Bielu sobotu v Tomášovciach
a pani Annu Málišovú, ktorá umrela v predvečer nedele Božieho milosrdenstva sme vyprevadili v jej rodisku - Detvianskej Hute.

Po čase fašiangov sme pôstne obdobie privítali poznačením popolom

Dom svätého Juraja
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Halič
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