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Listy

V TOMTO ČISLE

z Domu svätého Juraja
Spomíname na našich drahých zosnulých
V uplynulých dňoch sme na cintorínoch stretávali desiatky, možno stovky známych i neznámych ľudí. U nás je totiž hlboko
zakotvenou tradíciou navštevovať v čase okolo 1. novembra hroby našich drahých zosnulých viac ako inokedy. Šedé pomníky vtedy
ožijú v záplave farebných kvetov a doslova horia v ohni nespočetných sviec. My sa na chvíľu zastavíme, pomodlíme sa. Hovorí sa, že
čas všetko zahojí, napriek tomu tí z nás, ktorí stratili milovanú osobu vedia, že jej strata bolí aj po rokoch, žiaľ neutícha a prázdno
zostáva. Našťastie, my kresťania veríme, že smrťou sa život nekončí a to nám dáva nádej i silu žiť ďalej. Navyše je tu tá úžasná možnosť pomôcť. Je nám známe, že okrem zatratenia a nebeského kráľovstva je tu ešte očistec. V ňom sa môže duša zosnulého nachádzať až dovtedy, kým sa neočistí od následkov hriechov spáchaných na zemi. Je ohromujúce uvedomiť si, že my, ktorí sme ešte stále
na pozemskej púti môžeme dušiam v očistci pomôcť „posunúť“ sa ku Kristovi. Účasťou na svätej omši, svätom prijímaní, návštevou
cintorína a modlitbou na úmysel sv. otca sme mohli do večnosti aj tento rok „poslať“ 8 duší. Mnohí sme to urobili a dúfame, že raz to
niekto spraví i pre nás.
Držme si v úcte pamiatku zosnulých a majme ich v našom srdci. No nezabúdajme si vážiť a mať v láske aj živých, žijúcich okolo nás.
Henrieta Kondrlíková

Múry prevádzkovej budovy už stoja na pevných základoch
V októbri i začiatkom novembra napredovala
stavba Domu svätého Juraja rýchlo. Robotníci dokončili základy, betónovú platňu a uložili vnútornú kanalizáciu. Obvodové múry budovy vyrástli až po druhé
podlažie. Stavbári ich zafixovali betónovým vencom
a v jednej časti stihli položiť aj keramický strop s platňou. Pre klesajúce teploty však museli práce pozastaviť. Stavebný dozor rozhodol objekt zazimovať. Po-

dobne je to aj s Kaplnkou svätého Jozefa.
Páter František Olach, farár-dekan: „Veľmi som si
želal, aby sme Kaplnku sv. Jozefa dokončili do Vianoc.
Ale aj tu sme museli ustúpiť mínusovým teplotám, ktoré nám nedovolili dokončiť vnútorné stierky a položiť
mramorovú podlahu s kúrením.“
Robotníci sa tak do areálu Domu sv. Juraja vrátia
až s príchodom teplých jarných mesiacov.

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 farnostsvatyjuraj@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

Stále môžete prispieť aj na kúpu a zhotovenie týchto liturgických predmetov:
bohostánok				4.500 €
oltár					1.350 €
sedadlá pre kňaza a asistenciu		
1.250 €
svietidlá				1.600 €
oltárne plachty				580 €

texty a jazyková úprava: Mgr. Henrieta Kondrlíková
grafická úprava: Mgr. Alexander Udvardy

ambon				120 €
večné svetlo			
520 €
zvonček			200 €
svietniky			200 €
skrine do sakristie		
1.000 €
liturgické rúcha			600 €			
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