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Životní příběhy rezidentů 
Joseph Peterson 

Narodil jsem se v roce 1927 na 
východním Slovensku v Novosade, 
okrese Trebišov. Rodiče vychovávali 
nás děti, nás děti, bylo nás sedm, 
s myšlenkou, že nejdůležitější v životě je 
naučit se sloužit Pánu Bohu. Po maturitě na gymnáziu 
v Košicích jsem toužil po kariéře stavitele mostů.  

Bylo krátce po druhé světové válce a mnozí z nás věřili 
na vybudování nového, spravedlivého světa bez válek. 
Kdo ale ten nový svět postaví? Věřil jsem, že katolická 
církev je instituce, která to dokáže. Je to přece instituce 
s dvoutisíciletou zkušeností! To byl důvod, proč jsem se 
rozhodl spolupracovat s jezuity. Oblíbil jsem si jejich 
heslo: Všechno k větší slávě Boží. O.A.D.G. 

Přišel ale rok 1950 a komunismus změnil moje plány. Po 
17ti letech manuální práce, v roce 1967, jsem legálně odjel 
do Kanady s cílem doplnit si teologická studia. Mohl jsem 
4 roky studovat teologii na Torontské univerzitě. Během 
přípravy na doktorát jsem potkal svědky Jehovovy. Poznal 
jsem, že vybudovat nový svět může pouze Boží království. 
Opustil jsem jezuitský řád a římskokatolickou církev 
a v roce 1975 jsem byl pokřtěn. Teprve tady jsem pochopil 
pravý význam služby Bohu. 

Po 37 letech služby v Kanadě a po smrti mojí manželky 
jsem požádal o přijetí do Domova Jah jireh v Mariánských 
Lázních. Mnoho věcí v životě jsem plánoval jinak, než jak 
to dopadlo, ale jsem velice vděčný našemu nebeskému 
Otci Jehovovi, že On se o nás dobře postará, když ho o to 
prosíme. Cítím to tak i teď v Domově Jah jireh. A mám 
radost z toho, že i zde mohu stále sloužit jako starší 
a trvale pomocný průkopník v místním sboru. 
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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 opět nedostali na rok 2014 
žádnou dotaci na provoz domova. 

• Domov v číslech – V současné době je 
pečovatelský domov plně obsazen – máme 20 
rezidentů, o něž pečuje 11 zaměstnanců. Nicméně 
vedeme čekací listinu. Další zájemci se proto mohou 
hlásit telefonicky, e-mailem nebo písemně – viz údaje 
uvedené v záhlaví. 

• Mezinárodní seminář Jah jireh – Ve dnech 7. 
a 8. května 2014 se v hotelu Mere u Manchesteru 
v Anglii konal druhý mezinárodní seminář Jah jireh. 
Předsedající programu Ray Pople nejprve představil 
všech 12 členů představenstva Jah jireh ve Velké 
Británii. Poté si zástupci jednotlivých zemí vyměnili 
zkušenosti z poskytování péče v Domovech, které již 
fungují v České republice, Jižní Koreji, Kanadě, 
Nizozemsku, Polsku a Velké Británii. O plánech, 
resp. průběhu výstavby informovali představitelé 
Domovů v Dánsku, Irsku, Švédsku, Německu a 
USA. V následném čtyřdílném sympoziu řečníci 
vysvětlili, jak při péči o rezidenty rozvíjet: 1. Lásku a 
trpělivost; 2. Vřelost a pokoru, 3. Radostný postoj, 4. 
Pevnou důvěru. V závěrečném proslovu Eddie 
Delanye připomněl, že od prvního semináře, který se 
konal v září 2011, zaznamenaly Domovy Jah jireh 
velký rozvoj. Všechny přítomné povzbudil, aby 
nadále konali s nadšením svoji práci ve prospěch 
rezidentů. Z České republiky se semináře (na vlastní 
náklady) zúčastnili čtyři delegáti, kteří budou 
rezidenty, zaměstnance, členy spolku Jah jireh i další 
zájemce příležitostně informovat o dalších 
podrobnostech ze semináře.  

 Projekt Domova Jah jireh v USA 

První Domov Jah jireh v USA se staví v Allentownu ve státě Pennsylvánie. Jde o soubor tří budov, které poskytnou ubytování ve 32 pokojích. 
Projekt by měl být hotov do konce roku 2014. 

 


