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.
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Stavba je pred zimou kompletne
zastrešená a uzavretá

Pred blížiacou sa zimou sme považovali za veľmi dôležité stihnúť stavbu zastrešiť a uzavrieť. A tak
hoci sme zatiaľ neboli schopní uhradiť všetky účty, na zimné obdobie je budova pripravená. Strecha je
kompletne hotová a osadené sú i všetky okná. Vďaka streche a oknám je opäť zreteľnejšie, ako sa stavba
mení z papierových vizualizácií na reálny objekt. V týchto dňoch začala stavebná firma s budovaním vnútorného schodiska a výťahovej šachty pre osobný výťah. Naši zamestnanci aj za pomoci dobrovoľníkov
pokračujú v budovaní oporného múru. Rovnako sa im podarilo uložiť do zeme rúry na odvedenie dažďovej vody z vnútra areálu. Veľkou pomocou pri stavebných a udržiavacích prácach okolo Domu svätého
Juraja boli zamestnanci, ktorých sme zamestnávali cez národný projekt Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Podporované obdobie sa však skončilo, a tak si nemôžeme dovoliť mzdy týchto zamestnancov platiť
z vlastných zdrojov. Od novembra teda zostáva len jeden zamestnanec pre stavbu. Preto by sa nám veľmi
zišla pomoc dobrovoľníkov na pomocné stavebné práce, ale napríklad i na prípravu palivového dreva.
Pokiaľ by ste si našli čas, budeme radi, ak sa prihlásite.
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(pokračovanie na ďalšej strane)

(dokončenie z titulnej strany) Na novostavbe
Domu svätého Juraja bolo osadených spolu 101 kusov okien. Pôvodne sme uvažovali o drevených oknách, avšak vzhľadom na
nižšie obstarávacie náklady, no najmä bezúdržbovosť sme radšej zvolili plastové okná.
Výsledná cena okien vrátane montáže bola
22.800€. Víťazná ponuka z prieskumu trhu
bola takmer o tretinu lacnejšia než najdrahšia s rovnakými kvalitatívnymi parametrami
okien. Objednali sme i strešné okná s roletami,
ktoré presvetlia chodbové priestory vrchného
podlažia. Tieto boli v hodnote 11.900 €. Vďaka
daru dobrodinca zo Švajčiarska budeme môcť
do zimy stihnúť napojiť stavbu na vodovod,
kanalizáciu a plyn, aby bolo možné počas zimných mesiacov kúriť v Kaplnke svätého Jozefa.

Alpíni počas „kávovej“ siesty. Zľava: Eduardo, Franco, Michelangelo, Anselmo, Michele, Umberto a Ezio

páter František Olach

Vďaka alpínom nadobudli izby pre
starých a chorých jasnejšie kontúry
Ako sme vás informovali
v minulom vydaní Listov, na stavbu prevádzkovej budovy prišli
v októbri pomáhať alpíni z Talianska. Počas ich dvojtýždňového pobytu u nás postavili všetky
priečky na strednom podlaží. Že
to nebola pomoc malá svedčí aj
to, že všetok materiál i prácu si
hradili sami. My sme im zabezpečili len ubytovanie. Tvárnice na
priečky, ktoré postačia i pre zvyšné dve podlažia, priviezli dva veľké kamióny.
Možno si aj niekto z vás povie: čo vedie týchto ľudí, aby merali stovky kilometrov niekam na juh Slovenska budovať dom pre
starých a chorých? Alebo možno sa spýtať opačne: Bol by som ja
ochotný bez toho, že by som za to dostal čo i len jediné euro, odísť
na nie práve najkratší čas od rodiny, ba čo viac na úplne neznáme
miesto, pracovať pre ľudí, ktorých vôbec nepoznám? Určite by to
nebolo jednoduché a úprimne, dovolenku si predstavujem inak.
Títo siedmi muži to urobili, a nie prvýkrát. Alpíni pracujú v mnohých krajinách a súčasne s našou slovenskou „grupou“, rovnaká
skupina pracovala na inom projekte v Maďarsku.
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Samozrejme sme sa na ich motiváciu pýtali. Jeden z alpínov
spomína na silné zemetrasenie, ktoré postihlo v 70.rokoch ich región. Mnoho ľudí vtedy zahynulo, veľa rodín zostalo bez strechy
nad hlavou. Sami teda pocítili na vlastnej koži núdzu, no najmä

vďaku za to, keď im vtedy niekto podal pomocnú
ruku a tak sa teraz na oplátku oni snažia pomáhať
iným. Možno aj to bolo jedným z motivačných faktorov, aby sa ako bývalí príslušníci týchto vojenských
oddielov, pridali k charitatívnym skupinám pomáhajúcim v oblastiach, ktoré postihla nejaká prírodná
katastrofa. Rovnako spolupracujú i na rôznych sociálnych projektoch naprieč Európou. Alpíni pomáhali aj pri zemetrasení v Arménsku v roku 1988, v roku
1999 počas vojny v Kosove, no napríklad i Osetsku po
teroristickom útoku na školu v Beslane v roku 2004.
Nechýbali ani pri zemetraseniach, ktoré túto zimu postihli centrálnu časť Talianska.

a rodinu, nemohli zostať pracovať na stavbe dlhšie.
Napríklad Michele je architekt, ktorý má vlastnú projekčnú kanceláriu. Anselmo, ktorý sa staral o ich prázdne žalúdky, po odchode z armády pracoval vo výrobni
topánok. Jediný zo skupiny, ktorý sa ako murár aj živil,
je Umberto. Dva týždne v októbri tak na našej stavbe
vládla talianska bezprostrednosť a dobrá nálada. Napriek rečovej bariére sme sa vždy dobre zasmiali a porozumeli si. Pobyt u nás sa alpínom veľmi páčil aj vďaka tomu, že každý deň im malé pohostenie vo forme
zákuskov pripravili šikovné gazdinky z našej farnosti.
Chýbať nemohla ani pre Talianov neodmysliteľná káva.
Aj toto malé gesto vďaky prispelo k tomu, že sa k nám
Nám prišli pomôcť so stavbou Domu svätého alpíni na jar znovu vrátia a budú v práci pokračovať.
Juraja. Keďže každý z alpínov má vlastné zamestnanie
Mgr. Alexander Udvardy
Od 2. októbra 2017 chcel mať dobrý Pán Boh pri sebe aj svoju drahú dcéru Agátku Jakabovú, a tak si ju v tento deň na sviatok anjelov strážcov k sebe povolal.
Agátka - naša „Ágika néni“ okrášľovala, obveseľovala Dom svätého Juraja svojou prítomnosťou od 27. 4. 2017, kedy k nám zavítala. Odvtedy sa stal jej druhým domovom
a my jej druhou rodinou. A to je pre nás ďalšia milosť a zároveň aj povzbudenie do našej služby z lásky, keď vieme, že Boh nás používa, aby sme boli viditeľnou i citeľnou
útechou pre našich starých a chorých. Ďakujeme Pánu Bohu za túto milosť, ktorá v konečnom dôsledku prináša útechu i nám samým. Zvlášť keď vidíme, ako je možné ticho
znášať, niesť a obetovať zverené utrpenie.
A tak naplnení kresťanskou nádejou veríme slovám apoštola Jána: „... Boh bude medzi
nimi prebývať; oni budú jeho ľudom a sám Boh - ich Boh - bude s nimi. Zotrie im z očí
každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku, ani bolesti viac nebude...“ (porov.
Zjv 21, 3-4)
Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji.
Amen.
Aj u troch Márií sa3spievalo

