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Bude Domov Jah jireh i na Slovensku? 

Řada bratrů a sester ze Slovenska, kteří navštívili Domov Jah 
jireh v Mariánských Lázních, vyjádřila přání, aby podobný 
Domov byl i v jejich zemi. Je to ale realistické? 

Po dobu několika let nebylo možné dát na tuto otázku 
odpověď – nebyl žádný vhodný objekt, který by tomuto účelu 
mohl sloužit, a nebyly ani žádné finance. 

Situace se ale změnila. Dostali jsme nabídku na koupi Villy 
Tereza v Prievidze, a to včetně přilehlého pozemku a veškerého 
vybavení. Villa funguje jako pension pro manažery. Je kvalitně 
provedena a vkusně zařízena. Villa má sedm samostatných 
pokojů, tři apartmány, jídelnu, zimní zahradu, kuchyňku 
a zázemí. Oplocený areál zahrnuje i zeleň a parkoviště pro 10 
vozidel. Do místního sálu Království trvá cesta z Villy buď 5 
minut autem, nebo 20 minut pěšky. Tři kilometry od Villy se 
nachází lázeňské městečko Bojnice s krásným zámkem. 

Schůzka představenstva Jah jireh s majitelkou se konala dne 
11. 4. 2016 a pozvali jsme k ní i několik místních zvěstovatelů, 
protože jsme chtěli znát jejich názor. Všichni byli po prohlídce 
areálu nadšeni, že Domov Jah jireh by se mohl stát skutečností i 
na Slovensku, neboť Villa po drobných úpravách může tomuto 
účelu velmi dobře posloužit.  

Samozřejmě že je zde otázka financování. I když kupní cena 
450.000,- Euro (12.150.000,- Kč) je podle našeho názoru velmi 
příznivá, Jah jireh v České republice zatím naspořilo z darů jen 
152.000,- Euro. Majitelka je ale ochotna nám objekt po dobu tří 
měsíců rezervovat, pokud se nám podaří shromáždit zbytek. 

Odpověď na otázku, která je v nadpisu tohoto článku, tedy 
záleží na tom, zda se pro tento projekt najde dostatek financí. 
Přitom máme na mysli i to, co říká Žalm 127:1. 

Ti, kdo si přejí přispět, mohou své dary zasílat na účet spolku 
Jah jireh č. 274588278/0300 vyhrazený pro tento projekt nebo 
na nově zřízený eurový účet č. 2945021635/1100 na Slovensku. 

Zároveň vyzýváme všechny letité zvěstovatele z Česka 
i Slovenska, kteří se chtějí do Domova přihlásit k pobytu, aby si 
vyžádali přihlášku. Stejná výzva je určena těm, kdo by si přáli být 
v Domově zaměstnáni jako pečovatelé, sociální pracovníci, kdo 
by se chtěli starat o účetnictví, údržbu a úklid.  
Hledáme též vedoucího Domova. (Vzhledem  
k tomu, že nejde o sborové uspořádání, může  
být v pozici vedoucího i schopná,  
duchovně smýšlející žena.) 

 

 

 

 

 

Na obrázku nahoře je vstupní 

hala; uprostřed jeden z pokojů; 

a dole je celkový pohled na Villu 

Terezu ze Šumperské ulice 
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Účelem Bulletinu je podávat informace o křesťanské péči o letité, a protože se jedná o soukromou iniciativu, nevyvěšujte prosím Bulletin na sborovou nástěnku v sále Království. Děkujeme za pochopení. 

 

Jah jireh v České republice chce tento projekt co nejvíce 
podpořit. Do budoucna si ovšem přejeme, aby vznikl 
samostatný právní subjekt se sídlem na území Slovenské 
republiky a aby se zde řízení Jah jireh se ujali místní bratři. 

Přihlášky a písemné dotazy můžete zasílat mailem na 
adresu: dps@jahjireh.cz nebo poštou na adresu: Domov 
Jah jireh, Ladova 186/54, 353 01 Mariánské Lázně, Česká 
republika. Telefonické dotazy se vynasnažíme zodpovědět 
na čísle (00420) 354 420 420, případně na dalších číslech, 
která jsou uvedena na našich webových stránkách 
www.jahjireh.cz.  
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