Posviacka kancelárie riaditeľky Domu a
pracovne ošetrujúceho lekára

Navštívte Dom svätého Juraja počas
dňa otvorených dverí
Ako minulý rok, tak aj tento na sviatok sv. Juraja, ochrancu a patróna nášho diela pre
starých a chorých, otvárame priestory Domu sv. Juraja pre všetkých dobrodincov, priateľov,
priaznivcov a príbuzných našich klientov 23.apríla 2017 (v nedeľu) o 15.00 hod. Po krátkej
pobožnosti si prítomní budú môcť pozrieť obývané objekty aj novostavby. Pozývame Vás.

Časť darovaného zariadenia už
vyskúšal aj náš lekár MUDr. Lóška

Po kompletnej vnútornej rekonštrukcii sa
12.marca uskutočnila posviacka kancelárie riaditeľky Domu sv. Juraja a pracovne lekára s priľahlými miestnosťami. Na tejto milej slávnosti sa
zúčastnili predovšetkým tí, ktorí tieto priestory
budú najbližšie roky využívať. A tak sme v nových
priestoroch privítali pána doktora Lóšku s manželkou a ich troma deťmi, rodičov pána doktora
a pani riaditeľku. Za občerstvenie chcem poďakovať pani Antónii Bukovenovej.
S2radosťou môžem konštatovať, že sa blíži aj

čas slávnostnej posviacky Kaplnky sv. Jozefa. To
si uvedomujú aj naši traja stáli zamestnanci pod
vedením pána Martina Marečka. Práce v kaplnke pod jeho dozorom preto rýchlo napredujú.
Náš cieľ je dať kaplnku do užívania a prepojiť ju
s existujúcim Domom svätého Juraja do júla tohto roku. Tým by bola prvá etapa výstavby areálu
ukončená a kaplnka by začala slúžiť na slávenie
svätých omší pre klientov a zamestnancov Domu,
na modlitbu a poklonu.
páter František Olach, farár-dekan

Ďakujeme Pánu Bohu, že sme mali milosť dňa
18.1.2017 prijať pani Annu Novodomskú do
Domu svätého Juraja, stráviť s ňou posledné dni jej pozemského života, nechať sa ňou
potešiť, obohatiť a povzbudiť. Bola pre nás darom a zároveň potvrdením tohto Božieho diela,
nakoľko sme ju mohli pripravenú celkom pokojne a s veľkou láskou dňa 21.2.2017 o 21.23
odovzdať Pánu Bohu.
Stále je ešte možnosť podpory Domu svätého Juraja prostredníctvom mechanizmu poukázaniu podielu zaplatenej dane.
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
Sídlo: Cintorínska 4/2, 985 11 Stará Halič
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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 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 €
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Listy
z Domu svätého Juraja

Obnovili sa práce na hlavnej budove,
v priľahlom areáli pribudne parkovisko

Ďakujeme obecnému zastupiteľstvu Starej Haliče za finančnú podporu vo výške 2.000 € na pokrytie
nákladov v súvislosti s opatrovaním našich starých a chorých.

Na tomto pozemku vznikne parkovisko
pre návštevy a zamestnancov Domu
svätého Juraja

Po čase fašiangov sme pôstne obdobie privítali poznačením popolom
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S príchodom jari sa vrátili k svojej práci aj robotníci, aby pokračovali tam, kde pred zimou skončili.
Momentálne realizujú zemné práce v budúcom nádvorí areálu Domu sv. Juraja. Robia aj preklady na strop
prvého podlažia novej budovy.
Rušno je i v záhrade prislúchajúcej k budove úradu Domu sv. Juraja. Pracuje sa tam na výstavbe nového parkoviska s kapacitou 30 miest. Na pozemku s hlavnou budovou a kaplnkou už nebolo pre parkovisko
miesto. Farnosť preto vlani v novembri odkúpila záhradu oproti areálu Domu, kde bude dostatok parkovacích
5
miest pre jeho návštevníkov aj zamestnancov .

