Milí dobrodinci!
S narastajúcim počtom klientov by sme veľmi potrebovali ďalšie vybavenie, na ktoré, žiaľ,
nemáme finančné prostriedky. Ako viete, dom spláca mesačne aj dlh v banke. Preto si
dovoľujeme poprosiť Vás o pomoc pri zakúpení nasledovného nevyhnutného vybavenia.
Pán Boh zaplať za akúkoľvek pomoc, duchovnú i materiálnu.
S našimi seniormi v modlitbách za Vás všetkých, páter František.
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V TOMTO ČISLE

z Domu svätého Juraja
Milí priatelia!
Tento rok bol pre mňa rokom zázrakov a veľkých darov od Pána Boha voči nášmu domu pre starých a chorých.
Zázrakom bolo júnové otvorenie areálu Domu sv. Juraja len po dva a pol roku stavebných prác. Zázrak je, že
sme dokázali začať prevádzkovať dom bez štátnych dotácií a vydržať do konca roka. Zázrak je, že sa nám podarilo „dať dokopy“ tím našich zamestnancov, ktorí sú praktizujúci veriaci, odborne a profesionálne na vysokej
úrovni a svoju prácu berú ako povolanie. Jeden môj dobrý známy podnikateľ a manažér mi raz povedal: „Páter
František, najväčší problém nie sú peniaze, i keď vo Vašom prípade aj to je náročné, ale najväčší problém sú
ľudia. Nájsť dobrých, schopných ľudí a vytvoriť z nich dobrý tím, to je na nezaplatenie.“
Pre mňa je najväčší zázrak, hoci skrytý, že všetci naši klienti, ktorých si tento rok povolal Pán k sebe, odišli
k Nemu zaopatrení sviatosťami a pripravení na stretnutie s Ním.
Som hlboko presvedčený, že všetky tieto veľké zázraky sa dejú preto, lebo Vy, naši priatelia a dobrodinci, nás
podporujete svojimi modlitbami, obetami a finančnými darmi. Myslím na Vás s veľkou vďačnosťou pri každej
svätej omši v kaplnke nášho Domu sv. Juraja a už aj vopred Vám ďakujem za každý milodar a pomoc.
Požehnané Vianoce a milostiplný Nový rok Vám a Vašim rodinám želá a v modlitbách vyprosuje páter František.
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SPOLOČNE PREŽÍVAJÚ ČAS ADVENTU
A TEŠIA SA NA PRÍCHOD PÁNA
Tak ako veriaci na celom svete, aj tí v Dome sv. Juraja si v tomto období pripomínajú, že na svet príde
Ježiš Kristus. Pripravujú sa nielen na slávenie udalosti spred vyše 2000 rokov, keď sa narodil Spasiteľ, ale aj na
jeho slávny druhý príchod. Taký je totiž duchovný význam adventu. V starohaličskom zariadení pre seniorov
to všetci vedia. Každý deň dopoludnia sa zídu v spoločenskej miestnosti a po prečítaní myšlienky z adventného kalendára a príbehu zo života svätých spolu
diskutujú, modlia sa, spievajú, kreslia, vyrábajú
svietniky, adventné vence, stromčeky, ikebany,
alebo sa venujú iným duchovným aktivitám či
skupinovým cvičeniam. To všetko pod odborným dohľadom sociálnej pracovníčky, ktorá
je od minulého mesiaca zamestnaná v Dome
sv. Juraja.
Mgr. Jana Žilková, absolventka štúdia sociálnej práce: „Dané aktivity som rozdelila podľa tém. Každý deň mám iné zameranie, aby sme
rozvíjali každú stránku osobnosti. V pondelok
som aktivity zamerala na rozvoj pohybových
zručností, pričom pomocou rôznych relaxačných cvičení a techník môžeme optimálne regulovať fyzické aj psychické napätie. V utorok
sa venujeme pracovným činnostiam, kde rozvíjame jemnú a hrubú motoriku. Tu sa snažíme
vytvárať rôzne jednoduché dekoratívne predmety a pomôcky. V stredu sa sústredíme na tréning pamäti. Obsahuje také cvičenia, ktoré na tieto funkcie priamo pôsobia, teda na pamäť, pozornosť, myslenie, orientáciu a reč. Vo štvrtok sa venujem reminiscencii - spomienkovej terapii.“ V rámci tejto metódy dostali
klienti naposledy za úlohu nakresliť svoj rodný dom. Mnohí sa do toho ochotne pustili. Podľa slov J. Žilkovej
sú starkí veľmi snaživí a radi spolupracujú. Piatkové predpoludnia patria duchovnej tematike, kde seniori spoznávajú životopisy svätých a rozprávajú sa o aktuálnych sviatkoch.
Výsledky sociálnych aktivít na seba nenechali dlho čakať. Napríklad jeden z klientov, dosiaľ uzavretý
a mĺkvy, začal komunikovať.
Počet seniorov v Dome sv. Juraja sa
v krátkom čase zvýšil na 20 ľudí, vrátane
jedného manželského páru. Sú tam teda
i takí, ktorí budú po prvýkrát tráviť vianočné
sviatky v zariadení sociálnych služieb. Medzi
nimi aj veselá pani Marta Repková, ktorej
zmena prostredia nerobí problém: „Mám tu
už veľa známych, mám rada kolektív, preto
sa tu cítim dobre, no a Vianoce, tak tie mám
skutočne veľmi rada.“
Rovnako i pani Anna Hroncová, hoci
je klientkou DSJ len dva mesiace, zvykla si
rýchlo. „Lebo moja duša po tom túžila. Nejde mi len o fyzickú opateru, ale o duchovnú
stránku, na ktorú tu dbajú a to je pre mňa
dôležité,“ prezrádza príjemná zhovorčivá

pani, ktorú k štedrovečernému stolu pozvali príbuzní domov. Už osem rokov trávi sviatky bez manžela, i tak
pre ňu Vianoce znamenajú radosť, ako vraví: „ I mňa Ježiško poslal na sánočkách, narodila som sa vo vianočnom čase...mám radosť z každého dňa a ďakujem, ďakujem Pánovi.“
Starohaličan pán Ján Králik je v zariadení už tri roky, ubehli mu rýchlo, je spokojný. Ukazuje mi vianočnú
ikebanu, ktorú práve vyrobil a spomína na vlaňajšie Vianoce: „Mali sme opekance, na výber hríbovú polievku
alebo kapustnicu a ako hlavné jedlo rybu so šalátom a samozrejme koláče.“
Napriek duchovnému aspektu Vianoc každého iste poteší aspoň malý darček. Prázdno pod vianočným
stromčekom v Dome sv. Juraja iste nebude, dozvedám sa od riaditeľky DSJ Mgr. Lucie Paľagovej: „Z celého
srdca chcem poďakovať veľmi peknej myšlienke manželských párov z našej farnosti aj veriacich z okolia, ktorí
z vlastnej iniciatívy zorganizovali zbierku darčekov pre našich starých a chorých.“
				

Henrieta Kondrlíková

Dom svätého Juraja sa zaradil medzi slovenskú
špičku zariadení v oblasti podpory kontinencie
a individuálneho prístupu ku klientovi
Zariadenie pre seniorov Dom svätého Juraja, ako prvé na Slovensku dostalo a prevzalo certifikát TENA
AMBASÁDOR, ktorého súčasťou je Program podpory kontinencie pod záštitou švédskej spoločnosti Essity.
Zariadenie získalo ocenenie za:
• efektívny postup podpory kontinencie,
• efektívnu starostlivosť,
• účasť na e-learning Demencia a inkontinencia,
• účasť na produktových školeniach TENA
• účasť na odborných vzdelávacích seminároch.
Riaditeľke Mgr. Lucii Paľagovej ho 13. decembra 2019 osobne odovzdala obchodná reprezentantka
spoločnosti Essity Ing. Lívia Berešová.

