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Životní příběhy rezidentů 
Stanislava Stehlíková 

Narodila jsem se v Nymburku 
v roce 1927. Vyrůstala jsem 
v laskavém prostředí, kde se 
cenily hodnoty jako čestnost 
a poctivost. Tatínek byl 
komunista a spolu s maminkou 
nevěřili v Boha. Jediná zmínka, 
která měla něco společného 
s náboženstvím, byla o nějakém 
„Ježíškovi“, a to o Vánocích, na 
které jsem se vždy moc těšila.   

Po Bohu jsem nepátrala, protože mě k tomu nikdo 
nevedl. Žila jsem ale spokojeným životem. Vychovala jsem 
dceru Janičku, která se pak vdala za Járu, upřímného 
katolíka. Jednou, při procházce se psem, oslovili mého 
zetě svědkové Jehovovi a on začal nadšeně vyprávět, co se 
z Bible dozvěděl. Byl tím velmi zaujat, ale mně to moc 
neříkalo. Jeho úsilí i rozhovory s dcerou ve mně vzbudily 
zvědavost navštívit shromáždění, na které již pravidelně 
chodili. Od prvního setkání se svědky jsem si všimla 
jednoty, vzájemné lásky a zájmu jednoho o druhého. 
Přemýšlela jsem, že to musí být ohromná síla, která lidi 
takto spojuje, a proto jsem se shromáždění také začala 
pravidelně účastnit. 

Postupně jsem i připouštěla myšlenku, že „tam nahoře“ 
je někdo, kdo mne slyší, vyzkoušela jsem pomodlit se 
a cítila jsem, že to funguje. Brzy jsem měla touhu sdělovat 
to, co jsem se dozvídala, druhým lidem. Chodívala jsem do 
nemocnice a říkala tam lidem o biblické naději na lepší 
svět, kde nebudou nemoci, trápení ani smrt. Přinášelo mi 
to hluboké uspokojení. 

Při studiu pro mne bylo menší zkouškou opustit tradice 
svých rodičů, ty „krásné“ svátky Vánoc a Velikonoc, na 
které jsem se již od dětství velmi těšila. Když jsem ale 
pochopila pravdu o jejich původu, nebylo už obtížné líbit 
se Jehovovi. Denně jsem si četla Bibli, oceňovala jsem 
evangelia, která výstižně popisují problémy dnešní doby, 
a tak jsem v roce 2004 symbolizovala své zasvěcení křtem 
ve vodě.  

Před několika léty jsem vážně onemocněla a po sedmi 
měsících v nemocnici jsem se měla vrátit domů. 
Potřebovala jsem ale pomoc. V té době mně dva bratři 
pověděli o domově Jah jireh v Mariánských Lázních, kde 
bych byla pod stálým zdravotnickým dohledem a měla 
i své soukromí ve vlastním pokoji. A tak jsme s rodinou 
udělali potřebné kroky a do Mariánských Lázní se 
přestěhovali. 

Cítím se zde moc dobře a často říkám, že se tu cítím jako 
v ráji. Mám kolem sebe tu krásnou společnost lidí, kterou 
jsem kdysi obdivovala a dnes k nim mohu patřit. 
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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. 

 

Aktuality 

• Vřele vám děkujeme za zájem a neustálou 
podporu. Pokud jde o podporu finanční, ta je velmi 
vítaná, protože jsme – podobně jako některé další 
organizace pečující o seniory – nedostali na rok 2012 
a 2013 žádnou dotaci na provoz Domova. Na rok 
2014 byla žádost opět podána. Doufáme v lepší 
výsledek. 

• Přibyl nový „rezident“, i když nemá ještě věk 
požadovaný pro běžné rezidenty – narodil se 1. 5. 
2013. Neustálé krádeže měděných okapů, parapetů 
nejprve vedly k instalaci kamerového systému se 
záznamem. Poté, co byly ukradeny i tři kamery, bylo 
rozhodnuto oplotit objekt a pořídit „hlídače“. 
Navzdory svému mládí působí varovně na všechny 
místní loupežníky a přitom se stal miláčkem 
Domova. 

 

 

      Rek – nový hlídač 

      a miláček rezidentů. 

Čeho bylo dosaženo a co se plánuje…. 

Kvůli opakovaným krádežím (viz výše) jsme objekt 
oplotili a pořídili vlčáka Reka, pro něj pak zvláštní 
ubytování v boudě 1+1 („předsíň“ a „obývák“). 

Dobrovolníci inovovali nátěrem celou budovu, 
včetně dřevěných podhledů a obložení. 

Bratři z Německa vymalovali celý interiér. Následně 
došlo k výměně záclon a ubrusů. 

Byla instalována zábradlová sedačka z 1. nadzemního 
podlaží do 2. a později byla protažena do 1. 
podzemního podlaží, a to i s ohledem na plánovanou 
výstavbu třech obytných jednotek v 1. podzemním 
podlaží. Výstavba byla zahájena v prosinci 2013 a měla 
by být dokončena do konce února 2014. To umožní 
zvýšit kapacitu Domova. Zájemci se mohou hlásit 
telefonicky, e-mailem nebo písemně na adresy uvedené v záhlaví. 

V roce 2013 navštívila Domov kapela našich bratrů, 
proběhl Den otevřených dveří a také operní odpoledne. 
Z těchto akcí máme nahrávky DVD. takže můžeme 
příležitostně zavzpomínat na pěkné zážitky. 

 


