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Životní příběhy rezidentů 
Libuše Dřevová 

Když mi bylo šest a půl ruku, narodila se mi sestřička. Maminka mi 
řekla, ze ji přinesla paní Šimonová, porodní asistentka, v kufříku. Tím 
ubrala na mojí víře v člověka. Začala jsem se stranit a jen pozorovat svět 
kolem sebe. Rodiče mi nerozuměli a nedokázali upokojit mé potřeby. 

S manželem a dcerou jsme žili v Poděbradech. V roce 1979, 
to mi bylo 54 let, mi vydala svědectví sestra Čiháková, se 
kterou jsem si velmi dobře rozuměla. S manželem jsme si však 
již v té době byli cizí a po svatbě dcery se náš svazek rozpadl. 
Následkem toho jsem skončila v nemocnici. 

Během pobytu v nemocnici jsem získala svůj vlastni výtisk 
Bible kralické a když jsem se z nemocnice vrátila, sestra 
Čihákova se ujala práce a zalévala, co zasadila.  

Přišel ale nátlak ze strany StB, na což mě sestra předem 
upozornila. Několikrát mě vyslýchali, vyzvídali, ale Jehova mne 
posílil, takže jsem nezradila. 

Potom jsem se ale s mojí maminkou přechodně odstěhovala 
do Kolína a studium se přerušilo. Po maminčině smrti však 
moje touha po pravdě ještě více zesílila. I když jsem v Kolíně 
občas svědky Jehovovy navštívila, až v roce 1983, po návratu 
do Poděbrad, začalo pravidelné studium a já byla 9. 3. 1985 ve 
svých šedesáti letech pokřtěna. Od té doby jsem pevně spojena 
s Jehovovým lidem. 

O našem domově Jah jireh jsem se dozvěděla z prvního 
bulletinu a velmi jsem zatoužila se sem dostat. Vyplnila jsem 
přihlášku a nechala to na Jehovovi. Byla jsem velmi ráda, když 
to vyšlo. Moje dcera by se o mě postarala, ale hmotný blahobyt 
u ní by neuspokojil moje duchovní potřeby. Již druhým rokem 
bydlím v Jah jireh a jsem tu spokojena. Svůj čas mohu věnovat 
studiu Bible i kázání dobré zprávy. Mám zde zajištěn dovoz na 
shromáždění i sjezdy. Už vím, co to znamená být šťastná. 
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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. 
 

Vřele vám děkujeme za zájem a neustálou podporu – praktickou, 
finanční, slovní či v modlitbách. Pokud chcete projekt Jah Jireh podpořit 
a nevíte jak, rádi vám poskytneme potřebné informace. 

Aktuality 
• Možnost ubytování – Bratři a sestry, kteří jsou 

ubytováni v Domově Jah jireh, mají řadu příbuzných 
a přátel, kteří bydlí daleko od Mariánských Lázních. 
Ti by obyvatele Domova rádi navštívili a zdrželi se 
několik dnů či dokonce týdnů. S potěšením Vám 
můžeme sdělit, že jsme získali možnost poskytnout 
ubytování pro návštěvníky v apartmánu o třech 
ubytovacích jednotkách (zařízený pokoj, WC, sprcha, 
společná kuchyňka) nedaleko Domova a v blízkosti 
místního sálu Království. Zájemci se mohou ozvat 
písemně dopisem na adresu Domov Jah jireh, Ladova 
186/54, 353 04 Mariánské Lázně, nebo e-mailem na 
adresu: PVyoral@seznam.cz, případně na telefonní 
čísla 737 885 127, 354 620 928. 

• Volná místa – Pro posílení pracovního týmu 
v Domově hledáme ochotnou zdravotní sestru, která 
by chtěla v Domově pracovat jako ošetřovatelka. 

• Kapacita domova – V současné době je volný 
jeden pokoj pro ty, kteří by si přáli být v Domově 
ubytováni. Zájemci se mohou hlásit telefonicky, e-
mailem nebo písemně na adresy uvedené v záhlaví. 

• Videodokument: Připomínáme, že je možné si 
objednávat videodokument na DVD (česky 
a německy), ve kterém se můžete 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. 
 


