Zázrak sa stáva skutočnosťou

Birmovanci z Tirolska

Hneď po Veľkej noci prišli na stavbu dve firmy, aby začali s prácami na elektroinštaláciách, zdravotechnike a kúrení. Po troch mesiacoch sú všetky rozvody hotové, v celkovej čiastke takmer 110.000,eur. Zhotovené sú aj betónové potery a v týchto dňoch sa na všetkých troch podlažiach robia vnútorné
strojové omietky. Na stavbe sú už osadené aj dva nákladné výťahy a posledný júlový týždeň by mal
montážnik dokončiť aj montáž veľkého osobného výťahu. Cena výťahov je 50.000,- €. Tešíme sa, že už
o pár dní sa začne aj s kladením dlažieb a obkladov do kúpeľní a chodieb, zároveň nastúpi i firma na
montáž sadrokartónových a kazetových stropov. V auguste potom nastúpia maliari a nové priestory
začneme pomaličky zariaďovať, aby boli pripravené pre svojich budúcich obyvateľov. Potom budú nasledovať vonkajšie úpravy, chodníky, parkovisko a park.

V marci som sa bol poďakovať v rakúskych Alpách riaditeľovi domova dôchodcov v tirolskom mestečku Scheffau za
ich veľkorysý dar pre náš Dom svätého Juraja. Na moje veľké prekvapenie ma okrem
pána riaditeľa čakali aj katechéti z farnosti
Scheffau, ktorí majú na starosti prípravu
mládeže na sviatosť birmovania. Bol som
veľmi dojatý, keď mi vysvetľovali, že birmovanci dozvediac sa o našom Dome svätého
Juraja zorganizovali medzi sebou zbierku.
Tridsaťdva birmovancov vyzbieralo 1.030,eur. Za tento ich dar zakúpime ohrevný pult
do výdajne stravy. Rady našich dobrodincov
sa rozšírili o mladých z tejto tirolskej farnosti. 			
páter František Olach

Mestečko Scheffau v Tirolsku

September bude opäť patriť Talianom
Júl 2016
Júl 2018

Naším veľkým prianím vždy bolo, aby v areáli Domu svätého Juraja bola aj pekná ambulancia pre lekára a zdravotnú sestru. Hoci je hlavná budova veľká, predsa, aby sa zachoval čo najväčší počet izieb na
opatrovanie, už v nej nezostal vhodný priestor pre ambulanciu. Nové riešenie sa ukázalo vo forme prístavby
k súčasnému Domu svätého Juraja. Ambulancia nahradí prístrešok so sochou Panny Márie len pár metrov od
prevádzkovej budovy. Zľakli sme sa ale rozpočtu novej prístavby v hodnote 45.000,- €. Svätý Jozef nás ani tentokrát nenechal v núdzi. Naši priatelia Alpíni sa ponúkli, že v septembri prídu vo väčšom počte a aj finančne
prevezmú na seba väčšinu nákladov. Vďaka Bohu i za túto pomoc!

Združenie priateľov Domu svätého Juraja
S blížiacim sa dokončením novostavby Domu svätého
Juraja sme premýšľali aj o alternatívach pre prevádzkovanie nového zariadenia pre seniorov. Na názov Dom svätého
Juraja ste si už zvykli, a tak ho meniť nebudeme. Budovy
ako aj celé zariadenie pre seniorov bude naďalej niesť meno
patróna našej farnosti. Avšak pre poskytovanie sociálnych
služieb bolo potrebné založiť novú organizáciu, ktorá by
ako hlavný predmet činnosti mala práve poskytovanie sociálnych služieb. Táto organizácia bude takisto zriaďovateľom tohto zariadenia. Po porade s právnikmi a účtovníkmi
sme ako najvhodnejšiu formu zvolili záujmové združenie
právnických osôb. A opäť sme ako názov použili ten, ktorý
všetci naši dobrodinci a prispievatelia dobre poznajú. Najlepšie odráža to, že celý Dom svätého Juraja vznikol, rastie
a aj naďalej bude fungovať ako dobrým Pánom Bohom požehnané spoločné dielo nás priamo zainteresovaných, ale
i vás všetkých, ktorí tomuto dielu pomáhate modlitbami
i finančne.
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naďalej môžete prispievať na Dom svätého Juraja tak isto,
ako ste boli zvyknutí. Chceme však poprosiť vás, ktorí nám
svoje príspevky posielate bankovým prevodom, aby ste si,
pokiaľ to bude možné, zmenili číslo účtu na účet Združenia
priateľov Domu svätého Juraja: SK74 0900 0000 0051 4541
3044. Aj pôvodné číslo účtu ostáva naďalej v platnosti, ale
postupne by sme chceli všetky bezhotovostné príspevky od
našich dobrodincov, ako aj od našich budúcich klientov prijímať výlučne cez účet združenia.

Iste ste v médiách zachytili, že zamestnávatelia majú
od mája povinnosť vyplácať príplatky za prácu cez víkendy,
sviatky a za prácu v noci. Našim zamestnancom samozrejme nechceme upierať nič, na čo majú nárok. Keďže zabezpečujeme starostlivosť o našich starých a chorých 24 hodín
denne 7 dní v týždni, náklady na mzdy nám od mája rapídne stúpli. Ba čo viac, všetky príspevky, ktoré sme dostávali
cez národné projekty úradu práce v máji skončili. O to viac
cítime vďaku voči vám, ktorí nám pomáhate, aby sme mohli
Poskytovateľom sociálnych služieb preto bude no- v našej činnosti pokračovať.
3
vozaložené Združenie priateľov Domu svätého Juraja. Aj
Mgr. Alexander Udvardy, ekonóm DSJ

FORMY POMOCI

Ako môžem pomôcť?
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Finančná podpora v hotovosti alebo na číslo účtu:

SK74 0900 0000 0051 4541 3044 (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. V kaplnke svätého Jozefa sa budeme na poklone pred
Dobrovoľnícka práca okolo budov, prípadne pri najsvätejšou Sviatosťou oltárnou konkrétne modliť za
opatere starých a chorých
členov združenia a ich rodiny.

ČÍSLO 17, JÚL 2018

Listy
z Domu svätého Juraja

Milí priatelia Domu svätého Juraja,
milí naši dobrodinci!
V marcovom čísle som vás prosil o modlitby. Ovocie vašich modlitieb som zvlášť cítil pred komisiou
v nadácii Renovabis. Sú ochotní nám aj naďalej finančne pomáhať. Oficiálne sa to má síce potvrdiť až na
zasadnutí, ktoré bude na jeseň v októbri, ale uistili ma, že môžeme počítať s finančnou pomocou vo výške 250.000€. V dôvere , že na jeseň dostaneme sľúbenú finančnú pomoc pokračujeme v stavbe s tým, že
s majiteľom stavebnej firmy sme sa dohodli na odloženej splatnosti faktúr po obdržaní grantu. Americká
biskupská konferencia nám tiež schválila ďalšiu finančnú pomoc vo výške 40.000 dolárov. Momentálne
máme podanú žiadosť aj na talianskej biskupskej konferencii. Preto vás opäť prosím o vaše modlitby a aj
sám si obnovujem dôveru k svätému Jozefovi, že sa o všetko postará.
páter František Olach

Dom svätého Juraja
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