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Narodil  jsem  se  v  roce  1925  na
Domažlicku  ve  věřící  rodině  –  byl
jsem  vychován  v  Československé
církvi  evangelické.  Po  2.  světové
válce  jsem  vystudoval  střední
elektrotechnickou  školu,  později  při
zaměstnání vysokou.

Když  mi  bylo  44  let,  potkal  jsem v  práci  kolegyni,
která  poznávala  biblickou pravdu svědků Jehovových.
Protože  mi  některé  nauky  „naší“  církve  připadaly
neuvěřitelné,  se  zájmem  jsem  s  kolegyní  o  pravdě
diskutoval. A tak jsem díky těmto rozhovorům například
pochopil,  ze Trojice  není  biblická nauka.  A ani  peklo
není podle Bible správné.

V Boha  jsem vždy věřil,  a  tak  jsem rád  pátral  dál.
Rozhovory s kolegyní mi otevřely oči, až jsem se mohl
v roce 1970 zasvětit Jehovovi a nechat se pokřtít. Moje
manželka byla katolička, a tak to vůbec nebylo lehké.
Kvůli pravdě požádala o rozvod a také mně vystěhovala
z našeho společného domku.

Nějaký čas po rozvodu jsem se znovu oženil – s tou
kolegyní  z  práce,  která  mi  poznání  Bible
zprostředkovala.  V roce  2002  manželka  zemřela  a  já
jsem zůstal sám. Dozvěděl jsem se v Plzni o domově Jah
Jireh a moc se mi to líbilo. Prodal jsem byt a přestěhoval
se  do  domova  v Mariánských  Lázních.  Byla  to  dobra
volba. V té situaci ta nejlepší, kterou jsem mohl udělat.
Jsem moc rád, že tady jsem, a jsem vděčný, že se zde o
mně dobře starají.
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•  Vřele  vám  děkujeme za  zájem  a  neustálou
podporu.  Pokud jde o podporu finanční,  ta  je  velmi
vítaná,  protože  jsme  –  podobně  jako  některé  další
podobné organizace pro péči o seniory – nedostali na
rok  2012  žádnou  dotaci  na  provoz  domova.
V důsledku  toho  vznikl  v ročním  rozpočtu  domova
schodek  ve  výši  890.000  Kč.  Stále  ještě  usilujeme
o dodatečné  přidělení  dotace,  ale  výsledek  je  velmi
nejistý.

• Jiní domov podporují prací – v rámci placené nebo
neplacené brigády.  Jeden bratr, který zdarma poskytl
své služby domovu, na slova díků napsal:

„Jsem rád, že mohu udělat něco pro ty usměvavé 
sestry a bratry a jsem hluboce přesvědčen, že dům 
Jah - Jireh má veliký význam a opodstatnění. Jsem 
velmi rád, když vidím důstojné stárnutí a jsem si 
jistý, že Jehova je velmi rád a žehná vám... Dům 
dělá Jehovovi čest a my tak prokazujeme šedinám 
úctu, jak nás o to žádá.“

•  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.

Vyprávění vedoucího o jedné exkurzi...

Dnes  máme  za  sebou  návštěvu  48  zvěstovatelů  –
mladých, dětí, lidí středního věku i věkem pokročilých
+ řidiče, který není bratrem, ze sboru Praha Modřany.
Bylo  to  oboustranně  velmi  příjemné  i  v  takovém
množství lidí na jeden pečovatelský dům.

Residenti  i  pracovníci  výborně  spolupracovali
a navíc nám pomáhali někteří dobrovolníci. Návštěvu
jsme rozdělili na 4 skupiny po 12 a ty postupně prošly
celým domovem,  kde  na  pokojích  hovořily  s našimi
letitými.

Hlavní  stan  byl  umístěn  na  „verandě“,  kde  bylo
připraveno pohoštění,  které  vzali  naši  bratři  z  Prahy
s sebou  a  my  jsme  přispěli  kávou  a  lehkým
moučníkem.  Po  prohlídce  se  zde  vytvořily  skupiny
obklopující jednotlivé residenty a ti jim odpovídali na
dotazy. Bylo příjemné a povzbuzující, jak pěkně naši
letití hovořili o péči a spokojenosti, kterou v Domově
Jah jireh zažívají.

Jako  vedoucí  jsem  měl  také  možnost  zodpovědět
celou řadu různých dotazů jednotlivým návštěvníkům,
včetně řidiče autokaru, a dle mého názoru se některé
záležitosti ohledně domova a jeho provozování uvedly
na  pravou  míru,  a  také  proto  mám  z  této  návštěvy
velkou radost a uspokojení.

Bylo  dojemné  sledovat  jak  při  odjezdu naší  velké
návštěvy většině účastníků slzely oči dojetím.

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.


