V rodinnom kruhu sme oslávili
osemdesiatku pána Králika
Pán Ján Králik s dcérami Aničkou a Katkou. Medzi gratulantami nechýbali ani syn Miroslav
a vnúčatá.

11. október 2017 sa niesol už od rána v sviatočnej
atmosfére. Popri pastoračnom centre vedľa fary sa
niesla vôňa práve vareného kotlíkového guľášu,
zvnútra sa ozývali husle, spev a harmonika. Muzikanti cvičili. V Dome svätého Juraja sa šírila vôňa
pečených huriek a klobás. Dôvod bol jasný. Pán Ján
- klient Domu svätého Juraja oslavoval svoje 80.-te
narodeniny.
Vďačný Bohu za dožitých 80 rokov oslava začala ďakovnou svätou omšou o 11. 30 v kostole svätého Juraja v Starej Haliči za prítomnosti klientov,
opatrovateľov Domu svätého Juraja a rodiny pána
Jána. Pán dekan v homílii uviedol, aké je dôležitá

Krátko nato, 6. decembra zavítal do Domu svätého Juraja svätý biskup Mikuláš, ktorý poďakoval našim starým a
chorým za dobré skutky, ktoré vykonali počas roka, predovšetkým za odovzdane nesené utrpenie. Ako inak, odmenou
bol balíček a požehnanie.

a v súčasnej dobe málo badateľná vďačnosť. Rovnako prosil o
vzájomné odpustenie v rodinách, ak aj počas života došlo k nedorozumeniam, či konfliktom. Jubilantovi počas svätej omše zahrali aj apoštolské sestry z Rodiny Panny Márie.

Každou návštevou naši starí a chorí pookrejú na mysli i na srdci a my sa presviedčame o tom, ako si navzájom
každý z nás môžeme byť darom. Často stačí jediný úsmev, láskavé slovo, aby sme druhého potešili, či povzbudili. Počas
celého adventu sa naši starí a chorí pripravujú na Vianoce spoločnou modlitbou pri adventnom venci, krátkym každodenným zamyslením a malým predsavzatím, ktoré si vždy ráno spoločne prečítajú.

Po skončení svätej omše, po posile na duši, kroky pozvaných smerovali do pastoračného centra, kde Janka čakali slávnostne pripravené stoly pre všetkých jeho 40 hostí. Po modlitbe
pred jedlom zaznelo „živio“, čím sa otvorila druhá časť oslavy.
Počas nej bol Janko obdarovaný v prvom rade prítomnosťou
svojich hostí, ale i darčekmi, ktoré mu z lásky darovali. Niektoré
z nich hneď počas oslavy aj vyskúšal. A keď huslista začal hrať
Jankove rozkazovačky, s Jankom si každý rád i zatancoval.
Chceme sa z celého srdca poďakovať všetkým, ktorí sa
akoukoľvek pomocou podieľali na príprave tejto slávnosti. Ďakujeme za prejavenú nezištnú lásku k blížnemu a skryté obety.
Pán Boh zaplať!
Mgr. Lucia Paľagová

Mgr. Lucia Paľagová

Jubilant nezaprel svoju veľkú celoživotnú lásku k futbalu a jeden
z darčekov - futbalovú loptu - hneď
vyskúšal.

Advent v Dome
svätého Juraja
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Aj sobota 2. 12. 2017 bola v Dome svätého Juraja netradičná.
Príchod adventu prišli starým a chorým zvestovať deti. Tie si spolu
so sestričkami pre nich pripravili krásne piesne, chutné vlastnoručne vyrobené a zabalené koláčiky. Na tvárach obyvateľov Domu sa
objavili úsmevy a v ich očiach sa zaligotali slzy dojatia.
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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.
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Opäť prežívame požehnaný čas
radosti z narodenia Spasiteľa
Čas plynie naozaj rýchlo. Ani sme sa nenazdali a opäť horia na adventnom venci štyri sviece a už len
chvíle nás delia od vianočných sviatkov. Opäť si pripomíname najväčší dar Boha Otca pre ľudstvo, ktoré sa od
Neho čoraz viac vzdialilo, nielen vtedy – pred 2000 rokmi, ale i dnes. Nebo sa sklonilo k zemi a dotklo sa človeka – spieva sa v krásnej vianočnej piesni. To je Božia
logika – o čo sa my od Neho stále viac vzďaľujeme, On
sa za nami o to viac ponáhľa. My mu zo seba, zo svojho
času, síl a schopností venujeme omrvinky, ale On sa nám
dáva celý. A robí to tým najnežnejším spôsobom, cez Dieťa uložené v jasliach.

Dom svätého Juraja
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Halič
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985 11 Stará Halič
Tel.: 047 / 4392 338
www.domsvatehojuraja.sk
info@domsvatehojuraja.sk
©2017

Milí čitatelia Listov z Domu svätého Juraja! Dovoľte mi poďakovať sa Vám za všetky Vaše obety, modlitby
a odriekania, ktorými ste nám aj v tomto roku pomohli
budovať krásne dielo služby blížnym. Nebudem mať asi
príležitosť poďakovať sa každému z Vás osobne, tak to
chcem urobiť aspoň prostredníctvom týchto riadkov. Ďakujem Vám, že ste našimi veľkými dobrodincami, každý
podľa svojich možností a schopností. Ďakujem Vám za to,
že vďaka Vám naše spoločné dielo napreduje. Ďakujem
Vám za to, že tým, že ste s nami a vyjadrujete nám Vašu
podporu, dávate nám aj istotu Božej vôle a požehnania
pre Dom svätého Juraja.
Chcem Vám nielen za seba, ale i v mene všetkých obyvateľov Domu svätého Juraja a celého kolektívu zamestnancov zaželať požehnané, radostné a pokojné Vianoce v kruhu Vašich najbližších a mocnú
ochranu svätej Rodiny. Nech sa Ježiško opäť narodí v našich srdciach a naplní ich radosťou a nádejou.
Páter František Adrián Olach, farár-dekan
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