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Životní příběhy rezidentů 
Johann Blebta 

Narodil jsem se  v roce 1926 ve švýcarském 
Luzernu, kde jsem také chodil do školy, 
vyrůstal a pracoval. Maminka byla Švýcarka a  
tatínek byl Čech. Pocházel ze Ţdáru od 
Turnova. Tatínek ţel zemřel, kdyţ mi bylo 
9 let, a tak jsem o jeho vlasti moc nevěděl. 

V roce 1968 – to mi bylo 42 let – jsem po 
návratu z práce domů zaslechl, jak si bytná 
s někým povídá. Ta neznámá paní se zeptala: 

,,Věříte, ţe svět dosáhne jednou míru a bezpečnosti skrze lidské 
snaţení?“ To mě velmi zaujalo a zbystřil jsem pozornost. Bytná 
nejevila ţádný zájem, a tak jsem si na paní a její dceru počkal a pozval 
je k sobě na návštěvu. Zajímalo mne, jak to tedy je. 

Dlouho jsme si povídali. Moc na mne zapůsobilo, jakou vysokou 
morální poctivost musí mít lidé, kteří chtějí ţít v Boţím Království. 
Dostal jsem knihu Pravda, která vede k věcnému životu a paní Platzová mi 
slíbila, ze její manţel bude se mnou tyto zajímavé věci probírat. Brzo 
na to Willy Platz přisel a začal se mnou studovat Bibli. 

Byl jsem líný cokoliv číst a také jsem v té době kouřil. Překonal jsem 
to a pamatuji si, ţe jsem svoji poslední cigaretu típnul 1. prosince 
1968. Potom jsem se zasvětil Jehovovi a v roce 1969 jsem byl 
Norimberku pokřtěn. Byl jsem však velmi nesmělý a do kazatelské 
sluţby jsem většinou chodíval sám. 

Stále jsem chtěl poznat vlast mého otce. Poprvé jsem 
Československo navštívil v roce 1957, ale aţ po padesáti letech, v roce 
2007, jsem se mohl do České republiky do Pardubic přestěhovat. Tam 
jsem také poprvé slyšel, ţe se v Čechách bude otevírat domov 
důchodců pro svědky Jehovovy. Ve svých 83 letech jsem se tedy 
stěhoval ještě jednou. V Mariánských Lázních se mi líbí a jsem velmi 
spokojený, jak se o mne bratři a sestry starají. A také moc rád tady 
chodím do sluţby. Potkávám hodně německy mluvících lidí. Uţ 
neslouţím sám – ve sluţbě tu mám mnoho spolupracovníků a jsem za 
to Pánu Jehovovi vděčný. 

 

JAH JIREH, občanské sdruţení 
PÉČE O LETITÉ 

Červený Újezd 306, 273 51 Unhošť 
E-mail: jah.jireh@seznam.cz 
Web: www.jahjireh.cz 
Číslo účtu 214061415/0300 
Tel. spojení: 
  604 257 143 právní a personální otázky 
  724 235 805 administrace a evidence 
  608 681 100 provozně-technické otázky 
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Účelem Bulletinu je podávat informace o křesťanské péči o letité, a protoţe se jedná o soukromou iniciativu, nevyvěšujte prosím Bulletin na sborovou nástěnku v sále Království. Děkujeme za pochopení. 

 

Aktuality 
• Webové stránky: Internetové prezentace Jah jireh najdete 
na adresách www.jahjireh.cz (Česká republika), 
www.jahjireh.org (Velká Británie) a www.jah-jireh.on.ca 
(Kanada). 

• Nový videodokument: Při prezentaci projektu Jah Jireh 
zde v České republice sehrál důleţitou úlohu videodokument 
o pečovatelských domovech ve Velké Británii. S radostí vám 
oznamujeme, ţe podobný film vznikl i u nás. Na ţivo se tedy 
můţete seznámit nejen s historií prvního domova Jah Jireh 
v České republice, ale také s aktivitami, které se v domově 
odehrávají, s postřehy a pocity rezidentů i ošetřovatelů 
a s výhledem do budoucna. Nový videodokument na DVD si 
můţete objednat na výše uvedené adrese (poštovní či 
elektronické). 

Slovo úvodem... 

„Je prostě krásná. Krásná svou mírností, laskavostí, viditelnou 
spokojeností, optimismem a hlavně tím, že ve všem, co říká a dělá, snad i jen 
v pohledu, se zračí hluboká oddanost Jehovovi!“ 

Toto vyjádření z pera mladé ošetřovatelky popisuje jednu 
z rezidentek. Je zřejmé, ţe rezidentka není v domově jen 
strávníkem a uţivatelem vypraného prádla a vyluxovaných 
koberců, ale téţ příjemcem a zároveň dárcem upřímného zájmu, 
vřelého ocenění a křesťanské lásky. 

Naši pracovníci svůj laskavý křesťanský přístup kombinují se 
snahou o profesionalitu při poskytování sluţeb. Cílem domova Jah 
Jireh je, aby rezidenti dostávali kvalitní odborné sluţby, a přece 
aby spíše neţ instituci připomínal křesťanský domov. 

Jaké profese vlastně v domově pracují? Tady je výčet: 1 vedoucí, 
3 ošetřovatelky (jedna z nich je lékařka), 3 domovní pracovnice 
(úklid, praní, pomoc s ošetřováním a v kuchyni, administrativa), 
2 kuchaři a 1 údrţbář. V rámci postupného zvyšování kvalifikace 
šest pracovníků na podzim úspěšně absolvovalo kurz práce 
v sociálních sluţbách v rozsahu 160 hodin a získalo příslušný 
certifikát. Nemáme však jen stálé zaměstnance – jsme velmi 
vděční také za vynikající pomoc externistů a dobrovolníků.  

Další informace o našich pracovnících a o provozu našeho 
domova pro seniory se můţete dozvědět v novém 
videodokumentu (viz část Aktuality.) Pokud chcete projekt Jah 
Jireh nějak podpořit, rádi vám poskytneme potřebné informace. 

 

Concerto grosso 

Na sobotu 14. listopadu 2009 odpoledne byl pro rezidenty 
a pozvané hosty připraven pěvecký koncert. Sestra Jana 
Müllerová, která je absolventkou plzeňské konzervatoře, 
přednesla téměř dvouhodinový program s repertoárem 
operních árií, muzikálových písní i skladeb lehčího ţánru. 

Informace o koncertu přinesl také Tachovský deník. Další 
podrobnosti a fotografie najdete na webové stránce: 
http://tachovsky.denik.cz/zpravy_region/domovem-se-nesly-operni-
arie20091115.html 
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