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Listy

V TOMTO ČISLE

z Domu svätého Juraja

Kaplnka sv. Jozefa bude čoskoro hotová
Obyvateľom Domu
svätého Juraja by mala
zanedlho byť k dispozícii kaplnka, slúžiaca
k modlitbe a súkromnej
pobožnosti. Zvonka je
už omietnutá a hotová
je aj jej medená veža. Do
konca novembra by mali
stavebné firmy ukončiť
všetky práce a tak sa
farnosť už teraz zamýšľa
nad riešením interiéru
Kaplnky svätého Jozefa.
Páter František Olach,
farár-dekan: „Na hlavnom
oltári bude umiestnená
socha svätého Jozefa
s Ježiškom v životnej
veľkosti. Majstri rezbári v
Taliansku už dostali našu
objednávku a začali s prácami. Zabezpečiť treba aj ďalší mobiliár, ako
napríklad bohostánok, oltár, sedadlá pre kňaza
s asistenciou, lustre a podobne. Rovnako oltárne
plachty, sväteničky, zvonček, sviece na oltár,
večné svetlo, ambon a vybavenie sakristie. Aj
tu by sme radi poprosili o konkrétnu finančnú

pomoc na
predmetov.“

zakúpenie

týchto

liturgických

Pracuje sa aj na základoch novej
prevádzkovej budovy a chystá sa i projekt
sadovníckych úprav. Farnosť totiž dostala do
daru sadenice okrasných rastlín a stromov, areál
charitného domu sa tak ocitne v novom šate.

Vedeli ste, že...? Na návšteve v Dome
svätého Juraja

Patrónkou núdznych, chorých
a opustených a rovnako aj charitatívnych organizácií je svätá Alžbeta
Uhorská.

Svätá Alžbeta Uhorská sa
narodila v roku 1207. Svoje detstvo
prežila na Bratislavskom hrade. Jej
otec Ondrej II. ju ako štvorročnú
zasnúbil s mladým durínskym
kniežaťom Ľudovítom a musela preto
odísť do Durínska na hrad Wartburg
v Nemecku, kde vyrastala so svojím
budúcim manželom. Svadbu mali
v roku 1220 a jej manželstvo bolo
veľmi šťastné. S láskou sa starala aj
o svoje 3 deti. Už vtedy mala otvorené
srdce i ruky pre chorých, chudobných,
biednych, čo však nebolo po vôli
manželovým príbuzným. Po bolestnej
smrti milovaného manžela bola
nútená odísť z hradu Wartburg. Odišla
do Marburgu, kde zriadila nemocnicu
a ona sama sa v nej starala o chorých.
Na Veľký piatok r. 1229 vstúpila do III.
rádu sv. Františka a prijala rehoľné
rúcho. Zomrela 24 ročná 17.11.1231.
Štyri roky po smrti ju vyhlásili za
svätú. Socha a výjavy z jej života
sú súčasťou hlavného oltára nášho
farského kostola.

Text: Henrieta Kondrlíková

V Dome svätého Juraja žije momentálne 9 ľudí. Cesty a dôvody ako a prečo sa sem dostali, sú rôzne. „Deti sa tak rozhodli,”
hovorí jeden z klientov. „Doma je doma, ale i tu je dobre,“ vraví iný.
Nájsť tu svoj nový domov sa niektorým darí viac, niektorým menej.
Postupne si všetci zvykajú. Ako napríklad pán Ján, ktorý prišiel
len nedávno a osvojuje si pravidlá charitného domu, alebo pán
František zo Starej Haliče. Tiež je tu len pár dní, má 54 rokov, je po
cievnej mozgovej príhode, vdovec.
Ďalším obyvateľom Domu svätého Juraja je Janko. Slobodný
a bezdetný. 25 rokov žil na ulici, jeho rodičovský dom v Lupoči je
totiž neobyvateľný. „Z Diecézej charity v Lučenci nás oslovili, či si ho
nevezmeme,“ prezrádza riaditeľka Domu svätého Juraja Mgr. Lucia
Paľagová. Janko leží nehybne na posteli a do reči mu nie je. O živote na ulici hovoriť nechce. „Hlava ma bolí, keď na to spomínam,“
povzdychne si smutne.

Veselo je aj u ďalšieho pána Janka zo Starej
Haliče. „Jano Huncút moje meno, 77 žandárov
ma chytalo..., “ víta ma spevom. Prišiel sem ako
ležiaci pacient. Predtým sa oňho staral jeho
syn, po porážke sa však Jankov zdravotný stav
zhoršil a rodina sa už nevládala o neho starať.
Opatrovatelia Domu svätého Juraja s ním
pravidelne cvičili a rehabilitovali. Oplatilo sa.
Janko dnes chodí a je na to patrične hrdý. Ako
dôkaz mi predvádza pár krokov. „Aj na Budinú by
som zašiel,“ žartuje. 86 ročný Janko má o niečo
mladšieho spolubývajúceho Petra. Donedávna
žil s manželkou, po jej smrti prišiel sem. Príbuzní
ho často navštevujú, možno i preto si už „ako-tak
zvykol,“ hovorí.
Skupinku klientov charitného domu
uzatvárajú 3 Márie, ktoré žijú dovedna, trochu
oddelene od ostatných obyvateľov Domu
svätého Juraja. Najstaršia Mária má 88 rokov.
„Deti mám, ale sú preč. Bývala som sama,
sestričky mi nosili jedlo a chodili so mnou k lekárovi. Teraz som tu, už 2 roky, stále si zvykám.“
O rok mladšia Mária je bezdetná. Trápi
ju choroba, naviac sa vo vlastnom dome bála.
„Dvakrát sa mi vlámali do domu a okradli ma.
Dom som prepísala na jedného zo svojich
synovcov. Istý čas som bola u brata, ale ten už
zomrel. Tu sa mi žije dobre, doma mi bolo smutno.“

„Som tu, lebo ma k tomu
donútili podmienky“
konštatuje neveselo tretia Mária. Viac prezradiť
nechce.
Na otázku ako
trávia deň odpovedajú
klienti Domu svätého
Juraja podobne. Ráno
si pozrú v televízii
svätú omšu, modlia sa
ruženec, čítajú si. Ak
vládzu, idú sa prejsť,
občas
ich
niekto
príde pozrieť. Ale to
málokedy, privítali by
viac návštev. Nájdeme
si čas?

pani Anna

2

Úplne iná atmosféra vládne v izbe 89 ročnej pani Anny. Ešte
nikdy som nevidela človeka pripútaného k invalidnému vozíku,
ktorý by sa neustále smial tak ako pani Anička. Síce už sotva vníma
realitu, na dobrej nálade jej to však neuberá. Na otázku koľko má
rokov, odpovedá, že nedávno oslávila 56. narodeniny. V skutočnosti
má na chrbte bezmála 9 krížikov. V charitnom dome žije od začiatku,
teda 2 roky. Je slobodná. Z času na čas ju navštevuje synovec. „Ó,
Mária, Matka naša...“ spieva mi nábožnú pieseň. Hlas má mocný, ani
v kostole by nepotrebovala mikrofón. „Keď som kravy pásla, vždy
som si spievala,“ spomína s úsmevom.

pán Ján

Tri Márie
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FORMY POMOCI

Ako môžem pomôcť?
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
do združenia vybrať niektorý zo štyroch spôsobov
pomoci:

1

Modlitba k svätému Jozefovi za dobrodincov
diela každú stredu

2

Navštevovanie starých a chorých v dome, aby sa
necítili opustení

3

Dobrovoľnícka práca okolo budov, prípadne pri
opatere starých a chorých

4

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
Všetci členovia združenia a ich rodiny sú
účastní týchto duchovných dobrodení:
1. Každú stredu sa slúži svätá omša ku cti svätého Jozefa
za členov združenia a na ich úmysly.
2. Naši starí a chorí sa každodenne modlia ruženec za
členov združenia.
3. Po otvorení kaplnky svätého Jozefa sa budeme
na poklone pred najsvätejšou Sviatosťou oltárnou
konkrétne modliť za členov združenia a ich rodiny.

Prispieť môžete 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 €

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

Po dokončení hrubej stavby kaplnky sme sa pustili i do výstavby prevádzkovej budovy

V budúcom čísle Vám predstavíme opatrovateľov Domu svätého Juraja
a prinesieme rozhovor s jeho riaditeľkou Mgr. Luciou Paľagovou.
texty a jazyková úprava: Mgr. Henrieta Kondrlíková
grafická úprava: Mgr. Alexander Udvardy
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