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.

Prispieť môžete aj na kúpu a zhotovenie týchto liturgických predmetov:
bohostánok				4.500 €
skrine do sakristie			
sedadlá pre kňaza a asistenciu		
1.250 €
svietidlá
			

1.000 €
1.600 €

Ďakujeme, že popri príspevkoch na bežný chod nášho domu Vás oslovila aj konkrétna pomoc pri zariaďovaní
Kaplnky svätého Jozefa. Vďaka tomu sa zoznam predmetov, ktoré potrebujeme dokúpiť výrazne skrátil.

Hoci sme Vás už dávnejšie informovali o tom, že nám z Francúzska darovali stoličkový výťah, mali sme na Slovensku problém nájsť firmu,
ktorá by nám ho namontovala. Nakoniec sa na túto úlohu len nedávno
podujala firma z Brna.
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Listy
z Domu svätého Juraja
V Kaplnke svätého Jozefa sa po zime opäť pracuje
Mrazy konečne poľavili a to umožnilo obnovu prác na Kaplnke sv. Jozefa. Tá sa čoskoro stane „srdcom“
celého areálu Domu sv. Juraja, nakoľko v nej bude sviatostne prítomný v eucharistii náš Boh. Keďže ide o príbytok Pána tu na zemi, snažíme sa, aby kaplnka bola čo najkrajšia. Pre Neho to stojí za to.
Robotníci už začali s inštaláciou podlahového kúrenia. Ak budú teploty naďalej priaznivé, budúci týždeň podlahu zabetónujú. Mramorovú dlažbu z Talianska položia začiatkom apríla. V tom čase by už mali byť
dokončené aj vnútorné omietky a osadené dvere.
V prípade, že všetko pôjde podľa plánu, v máji by mohli byť stavebné práce ukončené a po dohovore
s otcom biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom by sa mohla uskutočniť slávnostná posviacka.
Ďakujeme našim dobrodincom, ktorí darovali pre kaplnku liturgické vybavenie. Zoznam predmetov sa
tak zúžil z pôvodných jedenásť na súčasné štyri.

Rozostavaný interiér kaplnky
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Dar zo Švajčiarska

Pán doktor Markus Oettli

Na našu veľkú radosť sa v týchto dňoch
ukončujú práce v Dome sv. Juraja - úrade, ktorý by mal od 1. marca fungovať ako pracovňa
pre nášho lekára a zároveň ako kancelária pani
riaditeľky, ktorá je tak veľmi potrebná s narastajúcou agendou domu.
Milo nás prekvapil telefonát pána doktora
Oettliho zo Švajčiarska, ktorý v rozhovore s matkou predstavenou našich sestričiek v Starej Haliči
ponúkol darovanie časti zariadenia jeho súkromnej lekárskej praxe. Konkrétne elektricky nastaviteľného ležadla pre vyšetrovanie pacientov, ďalej
mechanicky nastaviteľného ležadla, skriniek na
nástroje a pár menších lekárskych prístrojov. Je to
pre nás veľký dar, lebo cena týchto zariadení sa rádovo pohybuje v tisíckach eur za kus. A tak som sa
spolu s pánom kaplánom pátrom Andrejom vybral
na dvojdňovú cestu do Švajčiarska vyzdvihnúť na
mikrobuse spomínané vybavenie. Pán doktor bol
veľmi milý a zaujímal sa o naše dielo pre našich
starých a chorých. Hoci sám chcel ešte ďalej pokračovať vo svojom dome v malých ošetreniach, keďže
oficiálne svoju službu lekára ukončil už minulý rok po dovŕšení 70 rokov, predsa sa nakoniec rozhodol
darovať to lekárske vybavenie pre náš dom. Momentálne sa už nachádza v pracovni nášho ošetrujúceho lekára. Kompletné vybavenie bude nainštalované až po sprevádzkovaní ambulancie v novostavbe prevádzkovej budovy Domu sv. Juraja.
František Olach - farár, dekan, Stará Halič
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Časť darovaného zariadenia už
vyskúšal aj náš lekár MUDr. Lóška

Nová webová stránka Domu svätého Juraja
V dnešnom globalizovanom svete sa hovorí, že kto nie je na webe, ani neexistuje. Nielen z tohto dôvodu,
ale i preto, že ste nás o to viacerí prosili, je od 6. februára aktívna internetová stránka Domu svätého Juraja.
Dostanete sa k nej na adrese www.domsvatehojuraja.sk. Jej obsah sa budeme snažiť pravidelne aktualizovať a prinášať nové informácie o živote našich starých a chorých. Momentálne na stránke nájdete kontaktné
údaje, základné informácie o Dome svätého Juraja, históriu jeho vzniku, ale napríklad aj všetky vydania Listov
z Domu svätého Juraja.
Rovnako na stránke nájdete možnosti ako nás podporiť. Samozrejmosťou je online prihláška do Združenia priateľov Domu svätého Juraja či tlačivo na poukázanie 2% z daní. Zapojili sme sa aj do darcovského systému Givenio, vďaka ktorému nás môžete podporiť aj pri nákupoch v niektorých elektronických obchodoch.
Prihlášku do tohto systému taktiež nájdete na našej stránke. V súvislosti so zriadením webovej stránky sme
vytvorili aj nové kontaktné e-maily. Pre všeobecné informácie môžete využívať kontakt info@domsvatehojuraja.sk. Budeme radi, ak si našu novú stránku nielen pozriete, ale poviete o nej aj Vašim známym a priateľom.
Vizuál našej webstránky

Opäť je tu možnosť poukázať 2 - 3% z daní
Aj v roku 2017 chceme pokračovať vo výstavbe
nových budov patriacich k areálu Domu svätého Juraja. Starostlivosť o starých a chorých si okrem lásky
a opatery vyžaduje i nemalé prevádzkové náklady. Jednou z foriem podpory je aj mechanizmus
2% z daní. V minulom roku sme prostredníctvom
tohto mechanizmu získali na našu činnosť spolu
3283,41€. Všetkým Vám, ktorí ste nás už podporili,
ďakujeme.

úrad do konca apríla 2017 alebo ich môžete doručiť
nám a my ich za Vás odovzdáme na daňový úrad.
Živnostníci a podnikatelia uvedú nižšie uvedené údaje priamo do daňového priznania. Pre
podnikateľov (právnické osoby) sa podmienky na
poukázanie podielu dane zmenili. Stále je to však
bezbolestný spôsob podpory, nakoľko nie je potrebné platiť nič navyše.

Radi Vám pomôžeme a poradíme ako nám 2%
Pokiaľ ste zamestnancom a ročné zúčtovanie
z dane môžete poukázať. Stačí sa nám ozvať buď
dane za Vás urobila mzdová účtovníčka, požiadajte
prostredníctvom e-mailu info@domsvatehojuraja.sk,
zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení
alebo nám zavolajte na tel. číslo 0908 896 825. Fyzické
dane. Údaje z tohto potvrdenia vypíšte do tlačiva
osoby môžu za určitých podmienok poukázať až 3%
Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane
z podielu zaplatenej dane, s čím Vám tiež poradíme.
z príjmov fyzickej osoby, ktoré je prílohou tohto vyVyužite tento mechanizmus, nakoľko v opačnom prídania Listov. Prípadne ho môžete vyplniť a vytlačiť
pade tieto Vaše dane prepadnú štátu bez možnosti
z našej stránky www.domsvatehojuraja.sk. Vyplnené
rozhodovať o nich.
a podpísané tlačivo spolu s potvrdením o zaplatení
Alexander Udvardy, ekonóm Domu sv. Juraja
dane treba odniesť na miestne príslušný daňový
Naše údaje potrebné pre poukázanie 2, resp. 3 %:
Názov príjemcu: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Halič
IČO: 31920004
Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
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Sídlo: Cintorínska 4/2, 985 11 Stará Halič

