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Bulletin č. 6 
Srpen 2009 

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. 

 

Životní příběhy rezidentů 
Sestra Zuzana Dzobová se narodila v roce 
1928   v   obci   Kolonice   na   Slovensku. 
S pravdou  se setkala,  když  jako desetileté 
děvče  navštívila  jednou  spolužačku,  jejíž 
maminka si doma něco četla. Sestra vypráví: 

Ptám se jí: „Co to čtete paní ?― „Víš, to je Bible,― řekla paní, „...kniha 
proroctví – a je v ní pravda o našem životě a o Bohu.― A pak mi dvě hodiny 
vysvětlovala, co všechno v Bibli je. Moc jsem tomu zpočátku nerozuměla, ale 
velice mně to zaujalo. „Smím přijít zítra?― zeptala jsem se jí. „Jistě Zuzko, 
přijď,― odpověděla. A tak se to opakovalo nějakou dobu, až se mě paní jednou 
zeptala: „Co tomu říká tvoje maminka? Zuzko, pozvi ji jednou a přijďte obě.― 
Moje maminka souhlasila a tak jsme obě začaly navštěvovat pravidelně všechna 
shromáždění, která se tenkrát konala v soukromých bytech a domech. Strážnou 
věž měl pouze služebník sboru a my jsme mu pozorně naslouchali. 

A tak to šlo až do roku 1939, kdy vypukla válka. Kvůli frontě se 
Zuzana a maminka přestali se svědky stýkat. O Jehovovi ale pořád 
přemýšlely a modlily se k němu a po válce, v roce 1946, se Zuzana 
s maminkou nechaly pokřtít. Na Slovensku byla v té době velká bída 
a tak se sestra Zuzana rozhodla odjet do Čech. Co jí to přineslo? 
Sestra sama vysvětluje: 

Byla to velká chyba, svědky Jehovovy jsem zde nenašla a duchovně jsem hodně 
zeslábla. Nechodila jsem na žádná shromáždění a také jsem si kvůli tomu 
hodně zkomplikovala život. Po deseti letech nečinnosti jsem potkala dvě sestry. 
Po rozhovoru s nimi jsem hodně zatoužila opět Jehovovi sloužit. Ihned jsem 
začala navštěvovat všechna shromáždění a proto jsem také začala pociťovat 
ohromnou radost. 

Sestra měla velkou touhu sloužit Jehovovi ještě více a v roce 1981 
začala s pravidelnou průkopnickou službou. Od té doby jí Jehova 
umožnil poznat pravdu více než dvaceti lidem. Pravdu přijal i její 
nejstarší bratr. Maminka zemřela ve věrnosti ve svých 92 letech. 

I přes mnohá zdravotní omezení sestra Zuzana Dzobová dodnes 
slouží Jehovovi jako průkopnice a je za to Jehovovi velmi vděčná. 

 

PEČOVATELSKÝ 
DOMOV JAH JIREH: 

den otevřených dveří 

 

Praktické dotazy 

Přečtěte si odpovědi na některé z praktických otázek, které 
dostáváme... 

Jaká je momentálně volná kapacita domova v Mariánských Lázních? 

V současné době je již veškerá ubytovací kapacita 
vyčerpána. V domově je 13 rezidentů. 

Jaké má občanské sdružení Jah Jireh plány po naplnění domova 
v Mariánských Lázních? 

Vzhledem k tomu, že objekt domova máme v nájmu, 
zůstává naším základním cílem shromáždit dostatek 
prostředků na jeho zakoupení. Je možné, že po získání 
domova do vlastnictví se sdružení Jah Jireh začne zabývat 
úvahou o pečovatelském domově v dalším městě. 

Jaké režijní náklady má občanské sdružení Jah Jireh? 

Samotné sdružení Jah Jireh má prakticky nulové režijní 
náklady. Členové představenstva vykonávají svou činnost 
zdarma, neproplácejí se jim cestovní výkazy a náklady 
související se svou prací pro sdružení hradí ze svého. Všechny 
dary věnované sdružení jdou tedy na vlastní péči o letité či na 
provoz domova. 

Pokud v domově žijí rezidenti, jejichž finanční situace jim nedovoluje 
platit stanovený měsíční poplatek, kdo to za ně platí? Jsou to finance 
občanského sdružení Jah Jireh? 

V domově je skutečně několik rezidentů, kteří by ze svého 
důchodu a dalších prostředků nebyli schopni měsíčně platit 
poplatek 15 000 Kč. V některých případech vypomáhá širší 
rodina a v několika případech se našli štědří bratři a sestry, 
kteří nejsou tělesně příbuzní, a přesto jsou ochotni každý 
měsíc podpořit jednoho nebo dva rezidenty. 

 

 

Slovo úvodem... 

Stárnutí nakonec postihne každého. Nikdo mu neunikne. Začíná téměř 
nepozorovaně — sem tam nějaké píchnutí, tu a tam malá vráska a několik 
šedivých vlasů —, ale nakonec se člověka zmocní a svůj stisk už nepovolí... (g95 
6/22 str. 15) 

I proto jsme rádi, že Domov Jah jireh v Mariánských Lázních je již 
v plném provozu Pomáhá zmírňovat účinky stáří a poskytuje letitým 
základní fyzickou, psychickou, ale také duchovní péči. Od 1. května 
2009 má oficiální status Domova pro seniory podle zákona 
o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v platném znění. 

Někteří z vás již domov navštívili během dne otevřených dveří, 
který se konal v sobotu 6. června 2009. Jak rádi na to vzpomínáme – 
milé společenství, živá hudba i něco „na zub“. Srdečně zveme i ty 
z Vás, kdo jste v domově ještě nebyli, abyste si do Mariánských Lázní 
udělali cestu. Prohlédnete si domov a můžete povzbudit rezidenty 
i pracovníky. 

V tomto novém bulletinu najdete kromě několika obrázků ze dne 
otevřených dveří i poutavý životní příběh jedné rezidentky a také další 
praktické informace. 

Pokud byste chtěli projekt Jah Jireh podpořit, kdykoli se na nás 
obraťte telefonicky či e-mailem – rádi vám poskytneme potřebné 
informace. 


