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Listy
z Domu svätého Juraja
ZVYŠOVANIE KAPACÍT DOMU SVÄTÉHO JURAJA

Začali sa práce na
nových budovách

Dom svätého Juraja v
Starej Haliči pri Lučenci, farský
charitný dom slúžiaci starým,
chorým a opusteným ľuďom,
sa rozrastá. Rozľahlý 26-árový
pozemok umožňuje prístavbou
zvýšiť kapacitu zariadenia zo
súčasných 8 na 25 ľudí s rôznym
stupňom odkázanosti.

domu i návštevníkov.
Plánovaná výstavba si vyžiada
investíciu milión eur. Prvých 140 tisíc
sa našej farnosti v Starej Haliči, ktorá
je vlastníkom a prevádzkovateľom
Domu svätého Juraja, podarilo
získať od dvoch katolíckych nadácií
v Nemecku. Ďalších 50 tisíc eur
poskytla Biskupská konferencia
USA. Od domácich a zahraničných
darcov sa dosiaľ podarilo vyzbierať
20 tisíc eur.

K dispozícii budú mať aj
kaplnku na slávenie svätých
omší a na osobnú
modlitbu. R áta
sa aj s vytvorením Stavba Kaplnky svätého Jozefa rýchlo napreduje
ambulancie pre
ošetrujúceho lekára. V podkroví
dvojpodlažnej
budovy
plánuje
farnosť vybudovať
8 bytov pre mobilných seniorov.
Priestranný areál by
sa mal postupne
zmeniť na oázu
pokoja a oddychu
pre
obyvateľov

V TOMTO ČISLE
 STAVBA KAPLNKY 1
 ROZHOVOR S PROJEKTANTOM1
 SIS DOLOR IPIS ADIPISI
2
 NULLANDRE CORTIE
3
 IGNA FACCUM VOLOREM 4
 VULLAM, COR AM IURE
7
 DOLORE EA FEUGIAT
9
 DOLOR AT. IP
10

Bez Vás by
to nešlo
Milí čitatelia,
úprimne
ďakujeme
všetkým. Vážime si každé
euro a každý cent, ktorý
ste sa rozhodli venovať
blížnemu v núdzi. Prosíme
Vás, ak to je vo vašich
silách, POMÁHAJTE NÁM
POMÁHAŤ aj naďalej.
Nákladná
je
nielen
stavba, ale aj prevádzka
už existujúceho farského
charitného
domu.
Financujeme ju prevažne
z
príspevkov
členov
Združenia priateľov Domu
svätého Juraja. Preto
Vám zo srdca ďakujem,
mílí naši dobrodinci, za
Vaše duchovné dary, za
Vaše modlitby, obety,
ale i finančné dary, ktoré
sú nevyhnutné pre naše
spoločné dielo.
páter František Olach
farár-dekan

Čo vidíš na
druhých, čakaj
na sebe

Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup požehnal areál stavby
a navštívil aj súčasných obyvateľov Domu svätého Juraja

Združenie priateľov Domu
svätého Juraja má v súčasnosti 116
členov. Starým a chorým sa každý z
nich snaží pomáhať podľa vlastných
možností - prácou, modlitbou,
milodarom. V presvedčení, že svojou
troškou prispieva k zlepšeniu kvality
života opustených nevládnych ľudí
v dôstojnom prostredí. O svojich
pohnútkach vstupu do združenia
hovorí jeden z jeho členov.
V Starej Haliči - dedine, kde žijem, pôsobí
medzinárodné misijné spoločenstvo Rodina Panny
Márie. Vždy so záujmom počúvam a čítam o misiách,
ktoré sestry zo spoločenstva vykonávajú prakticky po
celom svete. Je obdivuhodné, koľko sebazaprenia,
obety, trpezlivosti a lásky musia pri tom prejaviť. Mnohí z
nás by to nedokázali. No mnohí z nás si to pre povinnosti
a záväzky v práci i rodine ani nemôžu dovoliť. Ja sa však
nazdávam, že misionármi môžeme byť aj doma. Veď
koľko ľudí v núdzi sa nachádza v našom okolí?! Jedným
zo spôsobov ako prejaviť súcit a ochotu pomôcť, je
aj projekt Domu sv. Juraja pre starých, opustených a
chorých. Je to krásna
idea, ktorá sa však
nedá realizovať bez
financií, to je zrejmé.
Preto som sa rozhodla
stať
sa
členkou
Združenia priateľov
Domu
svätého
Juraja. Podpora tohto
projektu sa mi zdá
adresná a priama.Viem,
kam peniaze idú a na
aký účel budú použité.
Areál Domu svätého
Juraja sa mi mení
pred očami, poznám
súčasné priestory i
ďalšie zámery farnosti,
navštívila
som
ľudí, ktorí tam žijú,
hovorila som s nimi
aj s ich opatrovateľmi.
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Vizualizácia novostavby pohľad z Obchodnej ulice

opatrovateľmi. Nonstop, 24 hodín denne sa starajú o
prakticky bezvládnych starčekov a starenky, závislých
od ich pomoci. Moja babička mi vždy hovorila.“ Čo vidíš
na druhých, čakaj na sebe.“ Mladý človek nemyslí na
smrť ani na chorobu. Čas je však neúprosný a vekom síl
ubúda. Hoci máme rodinu a deti, kto z nás môže s istotou
tvrdiť, že v budúcnosti nebude odkázaný na pomoc
iných, možno i neznámych ľudí? A akí budeme vďační,
keď sa nájdu ľudia, ktorí nebudú zatvárať oči nad našim
nešťastím a pomôžu nám...
Henrieta Kondrlíková
členka Združenia priateľov Domu svätého Juraja

Vizualizácia novostavby pohľad od obchodu
ROZHOVOR S PROJEKTANTOM

Vraciam Bohu talent, ktorý
som od neho dostal
O podobe nového Domu svätého Juraja sme sa
porozprávali s jeho projektantom Jánom Neupauerom
z Haliče.
Milión eur je dosť veľká investícia. Je nevyhnutné
investovať do zariadenia sociálnych služieb tak veľa
peňazí?
Ide o cenníkové ceny. Tie sa rátajú na metre
štvorcové. Nový dom opatrovateľskej služby, ktorý
plánujeme postaviť, vychádza na 800 tisíc eur. Prízemie
bude takpovediac technické, bude tam vstup, schodište
s výťahom, sklady, kotolňa, práčovňa, žehliareň, šatne
pre zamestnancov a hygienické zariadenia. Na poschodí
bude 5 izieb pre mobilných a polomobilných a dve
ďalšie izby pre ležiacich pacientov. K dispozícii bude aj
spoločenská miestnosť s kuchynkou a ambulancia pre
ošetrujúceho lekára. V podkroví plánujeme vybudovať
1-2 izbové byty, spolu 8 bytov. Do technického
vybavenia patrí i osobný výťah a dva nákladné výťahy
pre zber posteľnej bielizne a zber biologického
odpadu. Musíme totiž dodržiavať vyhlášky Ministerstva
zdravotníctva SR a všetky stavebno-technické normy.
My potrebujeme vyjadrenia a súhlasné stanoviská

asi dvadsiatich úradov a inštitúcií. Stojí to nielen
peniaze, ale i čas. Samozrejme, nákladná nie je len
stavba, ale i zariadenie a vybavenie izieb, napríklad
polohovateľné postele, špeciálne sprchy a hygienické
zariadenia pre imobilných, atď.
Zmení sa výrazne aj exteriér? Vieme, že v areáli
domu by mala stáť kaplnka...
Áno, chceme postaviť kaplnku, predbežný
rozpočet je zhruba 100 tisíc eur. No potrebné je
vybudovať aj prípojky na inžinierske siete, teda
vodovodnú a kanalizačnú prípojku, elektrickú a
plynovú prípojku, vyriešiť dažďovú vodu a mnoho
iných vecí. Potrebná je nová prístupová komunikácia
a parkovisko. Len parkové úpravy odhadujeme na
18 tisíc eur. Takže práce je dosť.
Pri takýchto rozsiahlych projektoch sa odmena
pre architekta počíta v desiatkach tisíc eur. Prečo
si vy nerobíte nárok na honorár?
Ja to nerobím pre peniaze. Zastávam názor, že
talent, ktorý nám dal Boh, by sme mu mali nejakým
spôsobom vrátiť.
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FORMY POMOCI

Ako môžem
pomôcť?
Keďže 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 do
združenia vybrať niektorý zo
štyroch spôsobov pomoci:
Modlitba k svätému Jozefovi
za dobrodincov diela každú
stredu

1

Navštevovanie starých a
chorých v dome, aby sa necítili
opustení

2

Dobrovoľnícka práca okolo
budov, prípadne pri opatere
starých a chorých

3
4

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.
Všetci členovia združenia
a ich rodiny sú účastní týchto
duchovných dobrodení:

Prosíme Vás,
POMÁHAJTE
NÁM POMÁHAŤ aj
naďalej.

1. Každú stredu sa
slúži svätá omša ku
cti svätého Jozefa za
členov združenia a na
ich úmysly.
2. Naši starí a chorí sa
každodenne modlia
ruženec za členov
združenia.
3.
Po
otvorení
kaplnky v Dome
svätého Juraja sa
budeme na poklone
pred
najsvätejšou
Sviatosťou oltárnou
konkrétne modliť za členov združenia
a ich rodiny.
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