Pán Boh otvoril novú cestu - na stavbu
prídu pomáhať „alpíni“
V letných mesiacoch navštívili Madre Agnes, matku predstavenú našich apoštolských sestier v Starej Haliči, alpíni z Talianska. Ide o bývalých príslušníkov jednotky talianskej armády,
tzv. horských strelcov. Je to silná organizácia s 350.000 členmi.
Títo bývalí vojaci majú v súčasnosti každý svoje zamestnanie.
Napriek tomu 3-4 týždne v roku venujú svoj čas a zručnosti dobrovoľnej pomoci v rôznych krajinách pri stavbách a sociálnych
projektoch.
Počas rozhovoru padla reč aj na to, že v našej farnosti sa buduje dom pre starých a chorých veriacich. Slovo dalo slovo a v jeden
augustový deň prišli alpíni, ktorí sú zodpovední za toto združenie na
Slovensku, pozrieť našu stavbu a celý areál. Na našu veľkú radosť ich
naše dielo zaujalo a rozhodli sa nás podporiť dobrovoľníckou prácou a materiálom, ktorý bude pre ich prácu potrebný. Tak je v posledných septembrových dňoch na stavbe počuť viac taliančinu než
slovenčinu. Prvá skupina alpínov sú murári, ktorí zhotovia všetky
priečky v prevádzkovej budove s celkovou plochou 400 m2. Perličkou je, že si prinesú aj svojho vlastného kuchára. Talianska kuchyňa je skrátka iná než naša. Ubytovanie im
zabezpečíme vo farskom Dome sv. Rodiny, kde cez leto máme tábory s deťmi. Sme veľmi vďační Pánu Bohu,
že nám poslal týchto talianskych dobrodincov práve vo chvíli, kedy by sme pre nedostatok finančných prostriedkov boli nútení stavbu pozastaviť. Aj naďalej Vás prosíme o modlitby za výstavbu Domu svätého Juraja
a za našich dobrodincov. Vidíme, že modlitba je veľmi mocná a Pán Boh vždy nájde spôsob ako pomôcť, aby
stavba mohla pokračovať ďalej.
Alpíni boli založení v roku 1872 ako vojenské oddiely na ochranu severných hraníc Talianska, kde sa
rozprestiera pohorie Álp – preto názov alpíni. Tieto vojenské oddiely sú špecializované na boj v horách a boli
veľmi prínosné i počas
oboch svetových vojen.
V súčasnosti sú tieto jednotky vyslané i do Afganistanu. Typickým prvkom,
podľa ktorého ich je
ľahké rozoznať, je alpský
klobúk. Od roku 1987
skupina nadšencov z radov bývalých príslušníkov
týchto bojových jednotiek založila združenie
alpínov na pomoc pri
prírodných katastrofách
a v rôznych sociálnych
oblastiach v rámci Talianska. Po páde železnej opony začali pomáhať v krajinách východného bloku.
Od roku 2015 pôsobia aj
na Slovensku.
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Ite ad Ioseph - Choďte k Jozefovi!
Hoci objekt prevádzkovej budovy je jedným veľkým staveniskom, Kaplnka svätého Jozefa sa stala útulným miestom
liturgických slávení.
Nestala sa miestom modlitby len pre
obyvateľov Domu svätého Juraja či ich
opatrovateľov. Pomodliť sa k Bohu prebývajúcemu v bohostánku prichádzajú i veriaci z farnosti a bola už i svedkom viacerých slávností. Obyvatelia Domu svätého
Juraja sa tu zúčastnili na rozlúčkovej svätej
omši s našim kaplánom pátrom Andrejom,
ktorý v septembri odišiel na nové misijné
pôsobisko do Nových Hradov pri Českých
Budějoviciach. Na záver svätej omše udelil
všetkým prítomným eucharistické požehnanie monštranciou, ktorú sme dostali do
daru práve pre našu kaplnku. Už dvakrát sa
v kaplnke uskutočnilo aj stretnutie mladých
rodín našej farnosti a pred zrakom svätého
Jozefa sa tu už konala i slávnosť krstu. Nech
svätý Jozef vypočuje úmysly všetkých, ktorí
k nemu prichádzajú!

Aj u troch Márií sa3spievalo

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.
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Listy
z Domu svätého Juraja

Zakrátko ukončíme hrubú stavbu
prevádzkovej budovy, v kaplnke zas
začneme pravidelne slúžiť sväté omše

Po dvojmesačnej práci na streche kladú v týchto dňoch robotníci posledné škridly. Celá strecha
doteraz stála 25.782,82 €. V tejto sume však ešte nie sú náklady na zakúpenie a pokládku škridiel. V prvých októbrových dňoch plánujeme osadiť strešné okná, ktoré presvetlia chodby v podkroví. Naši farskí
zamestnanci začali budovať plot okolo kaplnky. Ten bude súčasťou oporného múru na zabezpečenie stability svahu smerom k susednému pozemku.
Od budúceho týždňa na moju veľkú radosť začnú pravidelné stredajšie sväté omše v Kaplnke svätého Jozefa. Mnohým našim dobrodincom sme sľúbili našu modlitbu na ich úmysly, a preto som rád, že
budeme môcť ich úmysly zahrnúť do tejto svätej omše. Potešilo by nás, keby sme v zimných mesiacoch
mohli spustiť aj podlahové kúrenie v kaplnke. Najbližšie nás tak čaká i budovanie plynovej, vodovodnej
a kanalizačnej prípojky.

5 Olach
páter František

