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Listy
z Domu svätého Juraja
Dom sv. Juraja v tomto roku
pravdepodobne podporí aj obec
Dosiaľ sa Dom sv. Juraja v Starej Haliči musel zaobísť bez štátnych či obecných peňazí, miestna
samospráva však uvažuje, že charitný dom podporí, i keď nepriamo.
Ing. Jozef Gembec, starosta obce
Stará Halič: „ Doteraz obec neposkytla dotáciu pre toto zariadenie, ale v tomto roku
je predpoklad, že budú vyčlenené finančné
prostriedky po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom, samozrejme musí byť vymedzený účel použitia v súlade so zákonom
ako aj subjekt, pre ktorý je možné poskytnúť dotáciu - Farský úrad Stará Halič.“
Podobné služby ako ponúka charitný dom svojim klientom totiž obec
neposkytuje. I preto je toto zariadenie
podľa starostu pre miestnych veľkým prínosom.
Ing. Jozef Gembec, starosta obce
Stará Halič: „ Obec v súčasnosti neposkytuje žiadnu službu v sociálnej odkázanosti,
nakoľko neboli požiadavky od občanov,
v predošlom období na základe žiadostí
občanov boli vypracované posudky o zdravotnej a sociálnej odkázanosti občanov
a následne ich umiestnenie v zariadení,
ktoré si viacmenej sami vybrali.“

“Želáme Vám veľa zdravia, pokoja, porozumenia, úspechov
a Božieho požehnania v roku 2017”

prakticky zariadené. Bezbariérovosť a pomôcky
pri hygiene, rehabilitácii boli určite dobrou voľbou. Do iných domovov sociálnych služieb chodím sporadicky v rámci služieb LSPP. Tam je veľa
klientov a málo personálu, ich podmienky sa nedajú s Domom svätého Juraja porovnať. Preto si
myslím, že podobné domovy by mali byť početnejšie.

O umiestnenie v Dome svätého Juraja je
veľký záujem. V snahe vyhovieť čo najväčšiemu
počtu našich starých a chorých nám nezostali
priestory pre kanceláriu či lekársku izbu. Hoci
v novostavbe počítame so stálou ambulanciou
i lekárňou, nemohli by sme čakať až dovtedy,
kým bude nová budova užívaniaschopná. V bezprostrednom susedstve Domu svätého Juraja
preto v týchto dňoch zriaďujeme kanceláriu
riaditeľky i miestnosť pre ošetrujúceho lekára.

Možete povedať, či ste veriaci? Akého
vierovyznania?
Foto: Novozriadená lekárska izba tesne pred dokončením

Rozhovor s... MUDr. Liborom Lóškom,
ošetrujúcim lekárom klientov Domu svätého Juraja
Máte svoju ambulanciu v Lučenci, práce
iste viac ako dosť, napriek tomu navštevujete
aj Dom sv. Juraja v St. Haliči a staráte sa o jeho
obyvateľov...

stávajú menej závislí od politických systémov.

Je pravda, že mám práce dosť, niekedy je jej
neúmerne veľa, ale treba ju robiť, hlavne keď to
pomáha ľuďom. K Domu svätého Juraja som sa
dostal trochu okľukou, cez pani Bukovenovú, ktorá
sa príkladne stará o ekonomiku mojej ambulancie.
Zaujala ma myšlienka pána dekana Olacha postarať sa o starých ľudí v rámci farnosti vlastnými silami. Dnes ľudia skôr lamentujú, že sa niečo nedá, ale
tu sa snažia poradiť si sami a aj to vedia. Podobný
projekt som ešte nikde inde nevidel. Myslím si, že
takéto domovy by mohli fungovať v rámci každej
farnosti či iného spoločenstva. Ľudí to spája a aj sa

Do Starej Haliče chodievam pravidelne
raz mesačne a tiež mimoriadne podľa potreby. Čo treba, konzultujeme telefonicky aj niekoľkokrát za týždeň. Podmienky na prácu sú
pre mňa ako lekára výborné, lebo o pacientov
sa príkladne stará spoľahlivý personál a to je
pre dobrú starostlivosť kľúčové. Ľudia pre spokojný a zdravý život potrebujú nielen hmotné
zabezpečenie ale aj ľudskosť, dobré slovo, lásku a toho tam klienti majú v hojnej miere. Čo
sa týka materiálnej stránky mojej práce, hlavne vedenia zdravotníckej dokumentácie
- teraz je to trochu na kolene, ale plánuje
sa vybavená ambulancia, ktorá bude slúžiť
nielen ľuďom z domova ale aj z dediny. Až
to bude funkčné, budem pravdepodobne
do Starej Haliče chodiť raz týždenne.

Ako často chodievate do Starej Haliče? Máte tam vyhovujúce podmienky pre
svoju prácu?

Ako hodnotíte úroveň Domu a starostlivosť o jeho klientov? Navštevujete
aj iné sociálne zariadenia?
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Úroveň starostlivosti hodnotím veľmi
kladne. Opatrovatelia pod vedením riaditeľky Paľagovej odvádzajú výbornú prácu.
O klientov sa starajú výborne po všetkých
stránkach. O čo je viac ľudskej lásky, o to
je potrebných menej liekov a vyšetrení.
Priestory domova sú útulné, príjemné,

Moje vierovyznanie je svojské. Som evan-

jelik, mám aj konfirmáciu. Do kostola pravidelne
nechodím; bol som na bohoslužbách či omšiach
skoro všetkého, čo sa hlási na Slovensku ku kresťanstvu. V Boha verím a vnímam ho všade okolo
seba - hlavne v prírode ale aj v tvorbe človeka.
Slovo božie je pre mňa aj v šume listov stromov,
speve vtákov, hučaní potokov, piesňach... Boha
vidím vo všetkom výnimočnom aj všednom v Hviezdoslavovej básni, Demitrovom góle, piesni Johna Lennona, či v hviezdach, v zrnku soli,
v snehovej vločke...
Henrieta Kondrlíková

Plánovanú lekáreň pri Dome svätého Juraja v Starej Haliči by mala viesť PharmDr.
Monika Skruteková. Má 28 rokov, spolu s manželom žije v Mýtnej. Aj v súčasnosti pracuje
v lekárni ako farmaceutka.
a všetko sa nám podarí zrealizovať, bude to lekáreň
Ako ste sa dostali do Domu sv. Juraja?
Domu sv. Juraja, ja ju budem viesť a odborne zaNaša spolupráca vznikla v čase, keď som ešte strešovať. Chceli by sme zriadiť kresťanskú lekáreň,
vtedy s mojím priateľom začala navštevovať Pátra v ktorej to budú pacienti aj pociťovať. Nebudeme
Františka ohľadom predmanželskej náuky. Vtedy expedovať lieky, ktoré nie sú v súlade s kresťanskýsom pátrovi povedala, že som farmaceutka a on mi etickými princípmi. A hlavne sa budeme snažiť
s úsmevom reagoval, že to by sa Domu sv. Juraja zaujať individuálny prístup ku každému pacientovi.
mohlo hodiť. Následne sme teda nadviazali spolu- Preto si myslím, že naša lekáreň aj napriek svojej loprácu a odvtedy v Dome vypomáham, čo sa týka za- kalizácii bude úspešná.
bezpečovania lekárenskej starostlivosti.
Ste teda praktizujúca veriaca...
Ako na vás toto zariadenie pôsobí, navS manželom sme katolíci. Pravidelne sa zúštevujete ho často?
častňujeme nedeľných svätých omší, častokrát aj
Toto zariadenie je veľmi príjemným a dôstoj- nedeľnej poklony. Vždy sme boli veriaci ľudia, ale
ným miestom pre starých a chorých ľudí. O všet- stretnutia s Pátrom Františkom nás posunuli vo
kých ľudí je príkladne postarané. Pamätám si na viere ďalej.
moje prvé pocity keď som sem prišla. Tá atmosféra
sa dá len ťažko opísať, ale hneď som zacítila pokoj
a lásku, ktorá tu panuje. Som rada, že som mala to
šťastie a môžem im aspoň trochu pomôcť. Veľakrát
ďakujem Bohu za toto stretnutie, pretože mi to prinieslo do života veľmi veľa. Dom navštevujem minimálne raz do týždňa, vždy to závisí od situácie, čo
chorí potrebujú.“
Kedy by to bolo reálne lekáreň otvoriť? Bude vaša, alebo ju budete prevádzkovať?
Myslíte si, že sa v Starej Haliči uživí?
S touto myšlienkou prišiel Páter František
a mňa poprosil, či by som mu s tým pomohla. Vybudovať a zariadiť lekáreň nie je jednoduchý proces,
pretože kritériá na otvorenie takejto prevádzky sú
veľmi náročné. Preto je veľmi ťažké určiť, kedy by sa
nám mohlo podariť lekáreň otvoriť. Ak Pán Boh dá
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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 domsvatehojuraja@gmail.com

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. Každú stredu sa slúži svätá omša ku cti svätého Jozefa
Modlitba k svätému Jozefovi za dobrodincov za členov združenia a na ich úmysly.
1 diela každú stredu
2. Naši starí a chorí sa každodenne modlia ruženec za
Navštevovanie starých a chorých v dome, aby sa členov združenia.
2 necítili opustení
3. Po otvorení kaplnky svätého Jozefa sa budeme
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Dobrovoľnícka práca okolo budov, prípadne pri na poklone pred najsvätejšou Sviatosťou oltárnou
konkrétne modliť za členov združenia a ich rodiny.
opatere starých a chorých

Prispieť môžete aj na kúpu a zhotovenie týchto liturgických predmetov:
bohostánok				4.500 €
skrine do sakristie		
oltár					1.350 €
liturgické rúcha 		
sedadlá pre kňaza a asistenciu		
1.250 €
svietidlá 			

1.000 €
600 €
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.

Dom svätého Juraja
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Halič
Cintorínska 2
985 11 Stará Halič
Tel.: 047 / 4392 338
www.farnoststarahalic.org
domsvatehojuraja@gmail.com
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