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:
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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.

Vaše 2% nám veľmi pomôžu...
Starostlivosť o starých a chorých je ťažká, ale i krásna. Je
namáhavá, no naplňujúca. Vyžaduje si veľa modlitieb, na druhej
strane sú potrebné i vhodné materiálne podmienky a prítomnosť
kvalifikovaného personálu. Zabezpečiť každodenný chod takejto
organizácie vyvoláva nemalé finančné nároky. Veľkou pomocou je
pre nás aj príjem z mechanizmu poukázania podielu zo zaplatenej
dane – známe 2% z daní.

neho Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré priložíte k tomuto tlačivu.
Ak chcete poukázať 3%, je potrebné navyše priložiť aj potvrdenie
o odpracovaní dobrovoľníckych hodín. Všetko to potom treba odovzdať do 30. apríla 2018 na ktoromkoľvek daňovom úrade. Prípadne ho doručte nám a my ho za vás odovzdáme.
Pokiaľ podávate daňové priznanie, stačí, keď doň vyplníte
naše údaje potrebné pre poukázanie 2, resp. 3 %:

Veľké ďakujem patrí vám všetkým, ktorí ste sa v roku 2017 Názov príjemcu: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Halič
rozhodli poukázať svoje 2% z dane práve pre našu farnosť na zabezpečenie prevádzky Domu svätého Juraja. Minulý rok sme z tohto IČO: 31920004
zdroja získali 4001,23 €.
Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoPotom čo sa nám v roku 2017 podarilo úspešne dokončiť ločnosti
prvú z budov nového areálu – Kaplnku sv. Jozefa a zrealizovať hru- Sídlo: Cintorínska 4/2, 985 11 Stará Halič
bú stavbu novej prevádzkovej budovy, v roku 2018 by sme sa chceli
Upozorňujeme, že finančná správa bude v tomto roku akčo najviac priblížiť k dokončeniu hlavnej prevádzkovej budovy. Až
ceptovať
len túto verziu tlačiva (s označením V2Pv17_P). Vyhlátak sa budeme môcť uchádzať i o príspevky od štátu. Stále sme tak
odkázaní na dobročinnosť našich podporovateľov. Budeme preto senia doručené na iných formulároch nebudú akceptované a 2%
vďační za každú pomoc, ktorú nám prostredníctvom mechanizmu daňový úrad nepoukáže! Vopred vám ďakujem za Vašu pomoc.
2% venujete. Pokiaľ ste v roku 2017 odpracovali aspoň 40 hodín
Mgr. Alexander Udvardy, ekonóm DSJ
ako dobrovoľníci na verejnoprospešný účel, môžete poukázať až
3% z odvedenej dane. Podrobnejšie informácie nájdete aj na našej
Dom svätého Juraja
stránke www.domsvatehojuraja.sk, kde nájdete aj tlačivo s našimi
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Halič
predvyplnenými údajmi editovateľné v počítači. Ak by ste sa chceli
Cintorínska 2
na niečo opýtať, napíšte nám na e-mail info@domsvatehojuraja.sk
985 11 Stará Halič
alebo volajte na telefónne číslo 0908 896 825.
Tel.: 047 / 4392 338
Tlačivo na poukázanie 2 resp. 3% z dane s našimi údajmi je
vložené aj do tohto vydania Listov z Domu svätého Juraja. Preto ak
vám ročné zúčtovanie dane robil zamestnávateľ, vyžiadajte si od

www.domsvatehojuraja.sk
info@domsvatehojuraja.sk
©2018
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Milí priatelia
Domu svätého
Juraja, milí naši
dobrodinci!
Začali sme mesiac marec, ktorý je
v cirkvi zvlášť zasvätený svätému Jozefovi, ženíchovi Panny Márie. V areáli Domu
svätého Juraja máme kaplnku zasvätenú
práve jemu. V nej každú stredu o pätnástej hodine slávime svätú omšu s našimi
starými a chorými a ich opatrovateľmi za
Vás a za Vaše rodiny. Kaplnka bola požehnaná 3. júla minulého roku. Teším sa
na prvú odpustovú slávnosť, ktorou 19.
marca oslávime nášho patróna. Kaplnku si
okrem starých a chorých obľúbili aj mladé
manželské páry z farnosti. Každý prvý piatok v mesiaci sa v nej stretne osem párov
na spoločnú adoráciu a svätú omšu. Každú
poslednú sobotu v mesiaci zasa víta stredoškolskú a vysokoškolskú mládež na ich
pravidelnej adorácii a svätej omši. V tom sa
potvrdzuje univerzálne povolanie svätého
Jozefa, ktorý je ochrancom a otcom celej
Cirkvi. Som veľmi rád, že kaplnka tak spája
všetky generácie našej farnosti.
páter František Olach
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Pôstna duchovná obnova
Pred pár dňami, 26. februára sme sa s našimi zamestnancami opatrovateľmi utiahli do ticha starohaličského kostola, kde začala pôstna duchovná obnova prednáškou o dôležitosti modlitby. Po prednáške zamestnanci mohli pristúpiť k sviatosti zmierenia. Po adorácii nasledovala svätá omša. O pokrm nielen pre dušu
ale i pre telo sa postaral pán Žigo zo Starej Haliče. Je to naozaj pán Kuchár. Ďakujeme nanovo Madre Agnes
– matke predstavenej našich apoštolských sestier, že urobila možnou našu duchovnú obnovu tým, že apoštolské sestry prevzali služby našich opatrovateľov.

Dar z Rakúska – alebo ako funguje
Božia prozreteľnosť
To, že dobrý Pán Boh sa stará už dopredu sme sa mali
možnosť presvedčiť už viackrát. Naposledy keď sme dostali telefonát od nášho známeho z Rakúska, ktorý nás informoval, že
v jednom meste nanovo prerábajú domov dôchodcov, a teda
by nám vedeli darovať polohovateľné elektrické postele a ďalší
nábytok.
Do novej budovy budeme potrebovať približne 35 postelí
a práve toľko nám ponúkli aj z Rakúska. Pán Boh vie, že v decembri
ukončíme stavbu, a tak nám už dopredu poslal postele. Keď zoberieme, že cena jednej používanej postele sa pohybuje v cene cca.
1500 €, je hodnota daru 52.500€, ktoré by sme len ťažko mali hneď
pri dokončení stavby. To ešte nerátam ďalšie vybavenie, ktoré sme
spolu s posteľami dostali. Aj tento dar z Rakúska je pre nás dôkazom
starostlivosti Nebeského Otca o naše dielo pre starých a chorých.
Dobre, postele máme, ale ako ich dostať do Starej Haliče? Kto
zaplatí dva kamióny z Rakúska k nám? Pán Franz Auer, majiteľ dopravnej nákladnej firmy z Rakúska, nám daroval dovoz postelí a nábytku. Jeho milú manželku a tri deti zahŕňame do našich modlitieb.
Takisto chcem poďakovať mužom-dobrovoľníkom, ktorí prišli pomôcť privezený náklad vyložiť.

Benvenuti - Vitajte !
Na stavbu Domu svätého Juraja prišli od pondelka 5. marca
opäť pomáhať naši priatelia Alpíni
z Talianska. Až do 17. marca bude
na stavbe znovu znieť taliančina.
Pokračujú v prácach na murovaní
priečok, ktoré prerušili v novembri.
Počas novembrového turnusu boli
veľmi nadšení z nášho prijatia a starostlivosti o nich, a tak tentokrát prišli vo väčšom počte. Koncom januára k nám na tri dni zavítal dokonca
ich šéf (inak generál talianskej armády vo výslužbe), ktorý chcel na vlastné oči vidieť náš rozostavaný areál a dohodnúť ďalší plán pomoci.
Modlíme sa aj za teplejšie počasie,
aby práce mohli napredovať a aby
nám tu Taliani „nepomrzli“.

Už tento rok...
Milí naši priatelia dobrodinci. Chcem Vás opäť poprosiť o Vaše modlitby, lebo by sme chceli
u dobrého Pána Boha vyprosiť zázrak. Novostavba Domu svätého Juraja je v takom stave, že v prípade finančných prostriedkov, by bolo možné stavbu tento rok dokončiť. Poslali sme nanovo projekty
s prosbou o finančnú pomoc do cirkevných nadácií. 11. marca cestujem do Nemecka, aby som osobne
prezentoval náš zámer nadácii Renovabis. Mesiac marec - mesiac svätého Jozefa - je rozhodujúci pre
naše dielo, lebo počas neho padne veľa dôležitých, priam kľúčových rozhodnutí. Uvedomujeme si, že
úspešnosť projektov je v rukách Božích. Pán Boh si však pomáha našimi modlitbami. Zároveň Vám ďakujem za Vašu doterajšiu priazeň voči nášmu domu, za vašu duchovnú a finančnú pomoc. Každá Vaša
modlitba a každý finančný dar sú nám veľmi vzácne, lebo Dom svätého Juraja to nie je len samotná
stavba, veď už dnes opatrujeme 10 starých a chorých v našich jestvujúcich domoch a to si vyžaduje
i nemalé prevádzkové náklady.

V posledných februárových týždňoch, v pôstnom období - v čase rozjímania nad Spasiteľovým
umučením, nám Pán Ježiš dal možnosť opäť vidieť
zverenie Jeho kríža zvlášť tým, ktorí ho milujú.
Svoju krížovú cestu dokončila Elenka Iváková v 96 rokoch svojho života „v náručí“ sv. Jozefa,
ktorý si ju zobral k sebe práve v stredu 28. 2. 2018
v predvečer mesiaca marec. Tým jej i navonok určite odmenil jej dlhoročnú a vernú úctu k nemu. Ďakujeme Pánu Bohu za milosť opatrovať našu Elenku a naplnení kresťanskou nádejou veríme, že sa
raz opäť uvidíme v nebi.
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