Keď sa žije z Božej prozreteľnosti...
Na stavbe novej prevádzkovej budovy
a Kaplnky svätého Jozefa sa dosiaľ preinvestovalo
bezmála 400 000 eur. Celkový rozpočet prác však
ráta so sumou prevyšujúcou milión eur. Účet Domu
svätého Juraja je ale prázdny, vyvstáva tak otázka,
či vôbec bude možné v stavbe objektov pokračovať.

Ešte máme pred sebou dlhú cestu, ale reálne kontúry nového objektu vidieť už dnes.
Mgr. Alexander Udvardy - ekonóm Domu
svätého Juraja: „ Momentálne je stav disponibilných financií na stavbu takmer nulový. Stavba
však môže pokračovať ďalej vďaka zábezpeke
sponzora, ktorá bude použitá v prípade, že sa v dohľadnej dobe nepodarí získať financie z iných zdrojov. Opäť sme sa obrátili so žiadosťami o finančnú
výpomoc na zahraničné biskupstvá, tentokrát vo
Švajčiarsku a zároveň i na dve rakúske nadácie.
Zároveň po vyúčtovaní dotácií, z ktorých bola postavená kaplnka, je reálny predpoklad že z rovnakých nadácií získame ďalší finančný príspevok i na
prevádzkovú budovu.“

tého Juraja: „V duchovnej rovine to predstavuje každodennú modlitbu a učenie sa dôvere, že Boh sa o svoje
Dielo postará. V praktickej rovine to teda znamená, že
na našom účte, či v pokladnici nie je nikdy žiadna rezerva, nemáme peniaze dopredu, vždy máme len toľko,
koľko potrebujeme v daný deň zaplatiť. Častokrát prídu finančné dary v poslednej chvíli, v posledných hodinách určených na splatenie toho, či iného záväzku.“

Prevádzka tohto zariadenia pre starých a chorých je v značnej miere financovaná z darov Združenia priateľov Domu svätého Juraja. Ide o ľudí z celého
Slovenska, teda miestnych i mimoregionálnych darcov.
Väčšina z nich prispieva pravidelne, no občas sa na účte
V snahe získať ďalšie peniaze od zahra- objavia i milodary príležitostných podporovateľov.
ničných nadácií nakrútila farnosť dokonca film o
Mgr. Lucia Paľagová: „Niekedy sa dozvieme pozaDome svätého Juraja. Chce tak oboznámiť poten- die - motív daného daru a to v nás vyvolá aj duchovnú
cionálnych darcov s fungovaním charitného domu radosť. Napríklad, keď sa dozvieme, že finančný milodar
a presvedčiť ich, aby ho podporili.
nám poslala rodina, ktorá nedala zo svojho nadbytku,
Takpovediac z Božej prozreteľnosti fun- ale ktorá sa podelila s tým málom, čo má. Alebo chcela
guje aj prevádzka existujúceho Domu svätého Ju- by som spomenúť 10 ročného chlapca, ktorý keď videl
raja.
pekný príklad svojej maminy, ako každomesačne pod2 Lucia Paľagová – riaditeľka Domu svä- poruje Dom svätého Juraja sa jej opýtal: „Mami, môMgr.

žem darovať aj ja svoje nasporené peniaze?“ Mamina
samozrejme súhlasila. Stal
sa i členom Združenia priateľov Domu svätého Juraja
a pravidelným darcom.
Rovnako som sa veľmi potešila myšlienke našich
mladých z farnosti, ktorí
sa rozhodli darovať Domu
svätého Juraja peniaze,
ktoré si „zarobili“ výrobou
adventných vencov.“
Ing. Peter Fízeľ, člen
Združenia priateľov DSJ:
„ S manželkou veľmi radi
pravidelne podporujeme
duchovne aj finančne Dom
svätého Juraja, hoci z jedného platu pri dvoch úveroch a troch deťoch to nie
je ľahké. Ale naši starkí si to predsa zaslúžia, veď
všetko trápenie a bolesti obetujú aj za nás a preto
to má veľkú cenu. Všetci sme predsa duchovne prepojení ako keby nitkami, pričom konanie jedného
má následky na ďalších a naopak“

Aj Bohu známy darca z regiónu je presvedčený, že podporuje správnu vec: „S pátrom Františkom sme priatelia už pár rokov a niekoľkokrát
som videl, že Boh požehnával diela, do ktorých
sa pustil. Páči sa mi, že svoj hlboký vzťah k Bohu
a k Panne Márii pretavuje aj do služby blížnym.
Mladá učiteľka z farnosti o motívoch svo- Myšlienka postarať sa o starých ľudí vo svojej
jej podpory hovorí: „Tým, že venujem čiastku z vý- farnosti je naozaj ojedinelá. Dom svätého Juraja
platy, chcem poďakovať Bohu za to, že mám dobré môžem porovnať s inými zariadeniami a viem, že
zamestnanie a keď to venujem práve na Dom, tak starostlivosť o starkých je tam nadštandardná.
viem, že to bude užitočné. Keď niekto robí službu Ale viesť takéto dielo bez podpory štátu je samo o
ľuďom,nemal by sa v tom cítiť sám,takže tým vy- sebe finančne náročné a to ešte nehovoríme o novej stavbe. Verím, že aj keď máme viac detí a objadrujem podporu aj pani riaditeľke.“
medzený rozpočet je správne byť darcom, a že Boh
nám znásobí každý náš
Na deň matiek pri Mame.
dar. A myslím, že v tomto
prípade sú moje príspevky využité na dobrú vec.“
Vedenie i klienti Domu sv. Juraja zo
srdca ďakujú všetkým
členom Združenia priateľov Domu svätého Juraja, aj anonymným prispievateľom a vyslovujú
úprimné Pán Boh zaplať
za každý dar a pomoc.
Henrieta Kondrlíková
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FORMY POMOCI

Ako môžem pomôcť?

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.
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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Listy
z Domu svätého Juraja

Novostavbu Domu svätého Juraja zastreší
biskupský úrad
Aj otcovi biskupovi veľmi záleží na úspešnom budovaní Domu svätého Juraja. A tak hoci nás diecéza
nemôže podporiť priamo finančne, ponúkol nám dodanie reziva na krov z biskupských lesov. Stavba rýchlo rastie, a preto očakávame, že už koncom leta by sme sa mohli dostať do fázy, kedy bude možné riešiť
krov na celú budovu. Máme preto veľkú radosť, že Biskupský úrad v Rožňave nám tento rok môže pomôcť
práve darovaním stavebného reziva. Je to pre nás veľká pomoc, keďže na strechu budeme potrebovať
takmer 50 kubíkov dreva.
Okolo Kaplnky svätého Jozefa sa robia bezbariérové chodníky, aby po kolaudácii bola prístupná už
i pre súčasných obyvateľov Domu svätého Juraja. Na hlavnej prevádzkovej budove sú vytiahnuté múry
druhého nadzemného podlažia, zhotovené sú predklady okenných otvorov a v najbližších týždňoch sa
bude robiť veniec a pokladať keramický strop.
páter František Olach - farár,dekan

Okolie Kaplnky svätého Jozefa je zatiaľ veľkým staveniskom.

Dom svätého Juraja
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Halič
Cintorínska 2
985 11 Stará Halič
Tel.: 047 / 4392 338
www.domsvatehojuraja.sk
info@domsvatehojuraja.sk
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