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Bude Domov Jah jireh aj na Slovensku? 

Mnohí bratia a sestry zo Slovenska, ktorí navštívili Domov Jah 
jireh v Mariánskych Lázňach, vyjadrili želanie, aby bol podobný 
domov aj v ich krajine. Je to však realistické? 

Niekoľko rokov nebolo možné dať na túto otázku odpoveď – 
nebol žiaden vhodný objekt, ktorý by mohol slúžiť tomuto 
účelu, a neboli ani žiadne financie. 

No situácia sa zmenila. Dostali sme ponuku na kúpu Villy 
Tereza v Prievidzi, a to vrátane priľahlého pozemku a všetkého 
vybavenia. Villa funguje ako penzión pre manažérov. Je kvalitne 
vybudovaná a vkusne zariadená. Villa má sedem samostatných 
izieb, tri apartmány, jedáleň, zimnú záhradu, kuchynku a 
zázemie. Oplotený areál zahŕňa aj zeleň a parkovisko pre 10 
vozidiel. Do miestnej sály Kráľovstva trvá cesta z Villy buď 5 
minút autom, alebo 20 minút pešo. Tri kilometre od Villy je 
kúpeľné mestečko Bojnice s krásnym zámkom. 

Schôdzka predstavenstva Jah jireh s majiteľkou sa konala dňa 
11. 4. 2016 a pozvali sme na ňu aj niekoľko miestnych 
zvestovateľov, pretože sme chceli poznať ich názor. Všetci boli 
po prehliadke areálu nadšení, že Domov Jah jireh by sa mohol 
stať skutočnosťou aj na Slovensku, lebo Villa môže po 
drobných úpravách na tento účel veľmi dobre poslúžiť.  

Samozrejme, že ide aj o otázku financovania. Aj keď je kúpna 
cena 450 000 eur (12 150 000 Kč) podľa nášho názoru veľmi 
priaznivá, Jah jireh v Českej republike zatiaľ nasporilo z darov 
len 152 000 eur. Majiteľka je nám však ochotná objekt na tri 
mesiace rezervovať, ak sa nám podarí zhromaždiť zvyšok 
prostriedkov. 

Odpoveď na otázku, ktorá je v nadpise tohto článku, teda 
závisí od toho, či sa na tento projekt nájde dostatok financií. 
Pritom máme na mysli aj to, čo hovorí Žalm 127:1. 

Tí, ktorí si želajú prispieť, môžu svoje dary zasielať na 
korunový účet č. 274588278/0300 v Českej republike vyhradený 
pre tento projekt alebo na eurový účet č. 2945021635/1100 na 
Slovensku. 

Zároveň vyzývame všetkých zvestovateľov v pokročilom veku 
z Česka i Slovenska, ktorí sa chcú do Domova prihlásiť na 
pobyt, aby si vyžiadali prihlášku. Rovnaká výzva je určená tým, 
ktorí si želajú byť v Domove zamestnaní ako opatrovatelia, 
sociálni pracovníci, chceli by sa starať o účtovníctve, údržbu  
a upratovanie. Hľadáme aj vedúceho Domova. (Keďže  
nejde o zborové usporiadanie, môže byť v pozícii  
vedúceho i schopná, duchovne  
zmýšľajúca žena.) 

 

 

 

Na obrázku hore je vstupná 

hala; v strede jedna z izieb; 

a dole je celkový pohľad na Villu 

Terezu zo Šumperskej ulice 
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Účelom Bulletinu je poskytovať informácie o kresťanskej starostlivosti o zostarnutých, a keďže ide o súkromnú iniciatívu, neumiestňujte, prosím, Bulletin na zborovú nástenku v sále Kráľovstva. Ďakujeme za pochopenie. 

 

Jah jireh v Českej republike chce tento projekt čo najviac 
podporiť. Do budúcnosti si však želáme, aby vznikol 
samostatný právny subjekt so sídlom na území Slovenské 
republiky a aby sa tu riadenia Jah jireh ujali miestni bratia. 

Prihlášky a písomné otázky môžete zasielať e-mailom na 
adresu: dps@jahjireh.cz alebo poštou na adresu: Domov 
Jah jireh, Ladova 186/54, 353 01 Mariánské Lázně, Česká 
republika. Telefonické otázky sa budeme snažiť 
zodpovedať na čísle (00420) 354 420 420, prípadne na 
ďalších číslach, ktoré sú uvedené na našich webových 
stránkach www.jahjireh.cz.  
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